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Satversmes nozīme man manās mājās – Latvijā
Par savām mājām Latviju dēvē aptuveni divi miljoni cilvēku, tajā skaitā arī es. Katrs no
mums ir īpašs un atšķirīgs, taču ir kas tāds, kas mūs visus padara līdzīgus. Tā ir mīlestība pret
savām mājām un savu valsti. Šo sajūtu rada pārliecība, ka Latvijā par mums rūpējas. Mēs
varam lepoties ar to, ka dzīvojam valstī, kas balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, valstī, kas
atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Tie nav tukši vārdi. To
apliecina 1922. gada 7. novembrī pieņemtā Satversme, kas ir Latvijas tautas atzīto vērtību, kā
arī valsts iekārtas pamatlikumu un pamatprincipu kopums.
Tātad – Satversme ir apliecinājums tam, ka es savā valstī varu justies drošībā un plānot
savu nākotni.
Satversme nosaka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, un vienlaikus paredz
tiesības uz izglītību, tai skaitā nosakot pamatizglītības ieguvi par obligātu. Kādēļ Latvijai ir
svarīgi, ka es zinu savas tiesības?
Jau 5. klasē es zināju, ka varu brīvi izvēlēties, vai apmeklēšu “meiteņu” vai “zēnu”
mājturību. Es esmu meitene, bet mana izvēle bija par labu “zēnu” mājturībai. Tā bija mana
personīgā pirmā saskarsme ar Satversmē ietverto dzimumu vienlīdzības principu.
Ja es, meitene būdama, īstenošu savu sapni un kļūšu par ugunsdzēsēju, un labi veikšu
savu darbu, ieguvējs būs visa sabiedrība, jo tas ļaus man līdzdarboties saskaņā ar Satversmi,
kas nosaka, ka ikviena dzīvība ir vērtība. Savukārt, ja mans klasesbiedrs, zēns būdams, kļūs par
izcilu floristu, arī tas būs lielisks piemērs tam, ka Satversme ļauj mums brīvi izvēlēties
nodarbošanos.
Katru dienu pasaulē tiek atklātas jaunas, vēl neredzētas lietas, viss strauji mainās un
attīstās, taču izglītības nozīme ir tikai pieaugusi, atverot durvis, aiz kurām paveras jaunas
iespējas un izaicinājumi. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, ka Latvijā pēc Satversmē noteiktā
tiesības uz izglītības ieguvi ir ikvienam.
Tas, ko es zinu par valsti, tas, cik labi es pārzinu un pratīšu pielietot zināšanas par
Satversmē noteiktajām pamattiesībām, palīdz valstij kļūt stiprākai un labākai, jo valsts – tie
pirmkārt ir cilvēki, kas valsti veido. Šīs zināšanas ne tikai sniedz ieskatu par personīgajiem
labumiem, ko indivīds var gūt sev, bet rāda ceļu, kā sabiedrība kopumā var uzlabot dzīves
apstākļus savās mājās, Latvijā.
Manas dzimtenes ceļš uz Satversmē garantēto ir bijis ilgs un grūts, taču šis dokuments
dod mums kopības, brīvības sajūtu.
Es esmu savās mājās, kur jūtos labi, kur par mani rūpējas, kur mani ciena, kur katrs
cilvēks ir vērtība. Vēlos dzīvot, strādāt savā valstī un veicināt tās labklājību un attīstību.

