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Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?
Mēs kopā veidojam mūsu valsti, kā Latvijas Republikas Satversmē otrajā pantā
rakstīts: “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.”4 Es esmu Latvijas tautas daļa
un tāpēc esmu atbildīga gan par izglītības iegūšanu, gan vēlēšanām un saviem līdzcilvēkiem.
Man kā valsts pilsonei ir jāzina savas tiesības, lai varētu piedalīties valsts attīstīšanā
un dzīvot sabiedrībā. Apzinoties tiesības, es aizsargāju sevi, jo Satversme ir veidota manā
labā, lai varu brīvi pārvietoties pa savu zemi, paredz ticības brīvību, vārda brīvību un nosaka
valsts brīvību. Lai arī cik skaidri un saprotami būtu uzrakstīta Satversme, ir cilvēki, kas
nemēģina iesaistīties valsts veidošanā, bet sūdzas par rezultātu, ko panāk tie, kuri dara.
Cilvēki ir neapmierināti ar politiķu darbu, un es vēlos piekrist J. Rozenvalda teiktajam:
"Atbildīgi politiķi rodas no atbildīgas izvēles."3 Rīcības ir atkarīgas no tā, ko ir vēlme nākotnē
redzēt.
Esmu piedalījusies skolas prezidenta vēlēšanās, kas devušas vērtīgu pamatu – kā un
pēc kādiem kritērijiem izvēlēties vienu, labāko, kandidātu, par kuru balsošu. Klausos debates,
lasu kandidātu CV un pēc tā arī izvēlos, kurš kandidāts varētu veidot skolu tādu, kādu es vēlos
redzēt. Internetā paustie viedokļi var ietekmēt vēlētājus, tomēr izvēle ir jāizdara pašai, aizejot
uz vēlēšanu iecirkni.
Mana balss ietekmē manu nākotni, bet viedoklis “Facebook” un balss vēlēšanās ir
divas dažādas un nesalīdzināmas pasaules. Šobrīd sociālajos tīklos notiek plašas diskusijas ar
atšķirīgiem viedokļiem par šobrīd sabiedrībai izvirzītajām normām – masku lietošanu
sabiedriskās vietās. Kā skaļāko Saeimas deputāta viedokli es vēlētos izcelt Alda Gobzema
teikto: “neļaut nopirkt pārtiku vai zāles bez maskas ir brutāls cilvēktiesību pārkāpums. Prasība
ir gatava,”1 un “masku valkāšana nepalīdz. To rāda statistika. Ārkārtas stāvoklis nepalīdz. To
rāda statistika. Valdība tautai riebjas. To rāda statistika.”2 Jā, Satversmes 94. pantā minēts, ka
ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, bet šobrīd katram ir jāsaprot, ka
masku lietošana, roku dezinficēšana un distancēšanās glābj līdzcilvēku dzīvību. Šo
ierobežojumu ievērošana ļautu katrā Latvijas mājā svinēt gaišus un priecīgus Ziemassvētkus.
Personiskās ambīcijas ir jānovirza otrajā plānā, lai kopīgi pārvarētu krīzes situāciju, un arī
deputātam, tautas pārstāvim Aldim Gobzemam ir jāsaprot, ka tauta ir jāvieno, nevis jāšķeļ.
Mēs esam valsts nākotne, jo atbildīgi pilsoņi veido valsti, apzinās savas un valsts
vērtības, meklē tajā kopsaucējus un nosaka, kāds būs tautas liktenis. No mūsu atbildības ir
atkarīgi nākamie 100 Latvijas Satversmes gadi.
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