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Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni? 
 

Latvija sargā mūsu tautas tradīcijas un vērtības. Satversme ievadā uzsver Latviju kā sociāli 

atbildīgu, demokrātisku valsti, kas aizsargā cilvēku pamattiesības. Latviju spēcīgu padara stipri un 

apzinīgi cilvēki. Pienākums un atbildība manā vērtību piramīdā ir vienoti, to es esmu sapratis jau no 

bērnības. Audžuģimenē mēs bijām astoņi bērni, un katram no mums bija atbildība par savām lietām, 

mācībām un darbiem mājās. Tāpēc es varu teikt, ka atbildība sākas ģimenē ilgi pirms tam, kad 

uzzinām par Satversmi. Skola dod zināšanas, tā es veidoju savu pilsoņa  pašapziņu, izpratni par 

piederību valstij. Atbildība ir mana attieksme pret cilvēkiem līdzās, pret uzticētiem pienākumiem,  

pret maniem mērķiem, tas ir mans patriotisms ikdienā. 

 

Latvijas Republikas Satversme nosaka gan valsts pastāvēšanas pamatus, gan mūsu 

pamattiesības. Manuprāt, tiesības uz personības brīvību ir viens no īpašākajiem  cilvēktiesību 

veidiem, jo tas mums dod iespēju brīvi izteikt savu viedokli, piedaloties diskusijās par aktuālo  un 

svarīgo Latvijā un pasaulē. Ja mums Satversme sniedz šo unikālo iespēju brīvi paust savu viedokli,  

tad mums ir pienākums būt zinošiem, lai gudri piedalītos gan diskusijās, gan vēlēšanās un izdarītu  

atbildīgas izvēles par valsts nākotni. 

Satversme mums dod tiesības brīvi izvēlēties, kādu izglītību iegūt, kādu profesiju apgūt. Mēs  

nevaram nevienam pārmest, ja mēs izdarām nepareizu izvēli vai šīs tiesības neizmantojam. Mācoties  

nu jau divpadsmit gadus, es esmu atbildīgi izmantojis izglītošanās iespējas, es esmu centies sevi 

pilnveidot dažādās dzīves jomās un brīvi, nepiespiesti mācīties un augt kopā ar saviem vienaudžiem,  

kas mani spēj papildināt un padarīt dzīvesgudrāku. Es apgūstu elektrotehniķa profesiju, šogad  eju  

praksē un par savu izvēli esmu ļoti gandarīts. Man patīk šis darbs, es redzu, cik svarīgi ir to veikt 

atbildīgi gan cilvēku dzīves un darba vides ērtībai, gan elektrodrošībai. 

Ja mums Satversme dod tiesības dzīvot labvēlīgā, tīrā un zaļā vidē, tad mums pašiem šī v ide 

ir jākopj un jābūt zaļi domājošiem, piemēram, atbildīgi izdarot izvēli un veidojot videi draudzīgākus 

iepirkšanās paradumus. Katrs mazais darbiņš ir zelta vērts, ja vien mēs nedaudz padomājam par rīcību  

ilgtermiņā, un tā ir mūsu atbildība par nākotni. 

 

Satversmes 116. pants paredz arī to, ka ārkārtas apstākļos vairākas tiesības un brīvības var tikt 

ierobežotas, ja tas ir nepieciešams citu cilvēku tiesību un drošības sargāšanā, tāpēc pašreizējā situācija  

valstī un pasaulē liek mums būt īpaši atbildīgiem pilsoņiem. 

 

Mana pārliecība ir tāda, ka atbildība un citu vērtību saprašana veidojas ģimenē, bet iegūtās  

zināšanas un pieredze dod tam tiesisku un pilsonisku izpratni. 


