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Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?
„Likums ir cilvēka gudrības augstākā izpausme, kas izmanto cilvēku pieredzi
sabiedrības labā.”1 Visticamāk, cilvēki ļoti bieži nedomā par to, cik svarīgas ir Satversmē
ietvertās pamattiesības. Kamēr cilvēks nav saistīts ar problēmu, viņš pat nedomā, ka viņš
varētu no tās izvairīties, zinot visas savas tiesības un lielāko daļu savas valsts likumu, it
īpaši cilvēktiesības. Ja cilvēks zina visas savas tiesības, tad viņu būs grūtāk piemānīt, jo
viņam būs taisnība un taisnīgums.
Pirmkārt, Satversmes 90. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības,
savukārt Satversmes 91. pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Šīs manas
pamattiesības Latvijai ir svarīgas, jo tās nodrošina demokrātiju Latvijā. Tikai tā valsts, kur
sabiedrība pārzina savas valsts likumus un kur valda vienlīdzība likuma un tiesas priekšā,
var būt pa īstam demokrātiska.
Otrkārt, ikvienam cilvēkam jāzina, ka neviens nav tiesīgs ierobežot viņa brīvību, ja to
nedara saskaņā ar likumu, kā tas ir rakstīts Satversmē. Ikvienam valsts iedzīvotājam ir
tiesības uz savu viedokli, uz vārda brīvību, kamēr tas nepārkāpj likumu, tāpēc nav jābaidās
izteikt savu viedokli par kaut ko, jo īpaši tad, ja cilvēks uzskata, ka tas var mainīt kaut ko uz
labo pusi. Tādējādi, ja cilvēkam ir kādas idejas valsts sistēmas uzlabošanai un viņš ir valsts
pilsonis, viņam ir tiesības kļūt par daļu no kādas partijas, piedalīties vēlēšanās, kandidēt uz
ministra posteni vai prezidenta amatu. Ikviens mērķtiecīgs, gudrs, izglītots cilvēks var
izmēģināt savus spēkus, iesaistoties valsts pārvaldē, lai dotu savu pienesumu valstij. Kā
nosaka Satversmes 101. pants, ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā
kārtībā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
Treškārt, Satversme nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību bez maksas. Tas dod iespēju ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa
finansiālā stāvokļa saņemt visas nepieciešamās zināšanas, lai pēc tam iegūtu budžeta vietu
augstākajā mācību iestādē. Valsts sniedz iespēju ikvienam iedzīvotājam kļūt par cilvēku ar
milzīgām perspektīvām un lielu nākotni, kas var nodrošināt milzīgu ieguldījumu valsts
attīstībā.
Līdz ar to var secināt, ka Satversmē iekļautās cilvēka pamattiesības ne tikai aizsargā
cilvēku, bet arī ir ieguldījums Latvijas attīstībā ilgtermiņā. Tā rezultātā mūsu Dzimtenei ir
nodrošināta uz attīstību balstīta nākotne, un cilvēki šeit var justies droši un laimīgi.
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