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Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības? 

 
Pasaulē dzīvo milzīgs skaits cilvēku, un katrs no tiem ir personība, spilgta individualitāte. 

Kas tad vieno mūs visus, tik dažādus un tik atšķirīgus? 

Domāju, ka visus cilvēkus vienā konkrētā valstī apvieno likums. Latvijas iedzīvotājus 

apvieno pamatlikums – Latvijas Republikas Satversme. Uzskatu, ka tas ir zīmīgs solis, ka 1998. 

gadā Saeima pieņēma Satversmes astoto nodaļu "Cilvēka pamattiesības". Cilvēktiesības ir 

cilvēka pamatbrīvības, kuru pamatā ir indivīda respektēšanas princips un pieņēmums,  ka 

ikviens cilvēks ir pelnījis vienlīdzīgu attieksmi un cieņpilnu izturēšanos. Lai gan daudzās 

pasaules valstīs cilvēktiesības netiek ievērotas vai piemērotas, visi cilvēki visā pasaulē ir tiesīgi 

baudīt šādas tiesības. 

Esmu pusaudze, taču no dzimšanas brīža esmu mūsu sabiedrības locekle, un uz mani, 

tāpat kā uz maniem vienaudžiem, attiecas Latvijas Republikas Satversmē deklarētās tiesības. 

Katram cilvēkam ir svarīgi, lai viņa vienlīdzīgās tiesības tiktu ieviestas praksē. Es aizdomājos, 

kā es, piecpadsmitgadīga pusaudze, varētu palīdzēt klasesbiedriem un manas ģimenes 

locekļiem īstenot vienlīdzīgās tiesības? 

Esmu Skolēnu domes locekle. Es esmu atbildīga par izglītības jomu. Man ir svarīgi, lai 

visi skolēni varētu izmantot savas tiesības uz izglītību. Mūsu klases izveidotajā grupā 

WhatsApp vietnē es periodiski ievietoju paziņojumus par olimpiādēm, atbildu uz klasesbiedru 

jautājumiem par mācību programmas apguvi. 

Skolēnu domes sēdēs mēs apspriežam skolas dzīvi, izsakām dažādus priekšlikumus 

skolas un ārpusstundu aktivitāšu organizēšanai un īstenošanai. Protams, visi 500 mūsu 

izglītības iestādes skolēni vienlaikus nevar apmeklēt Skolēnu domes sēdes, taču man jāņem 

vērā to tiesības uz vienlīdzību izglītības jomā un uz informācijas saņemšanu, vārda un izvēles 

brīvību, tāpēc pēc sanāksmes katrā klasē pastāstu, kas tika apspriests, kādi priekšlikumi tika 

izteikti. 

Manuprāt, tiesības uz vārda brīvību tiek īstenotas, kad mani klasesbiedri izsaka savu 

viedokli. Izvēles brīvība tiek realizēta, kad katrs skolnieks bez piespiešanas, patstāvīgi izvēlas, 

kurā no pasākumiem piedalīties. Kad Skolēnu dome nolēma savākt barību dzīvnieku 

patversmei, klasē mēs aktīvi apspriedām šo lēmumu. Vairākums to atbalstīja, barība tika 

savākta un nosūtīta. 

Es varētu palīdzēt īstenot vienlīdzīgās tiesības arī savai ģimenei. Man kā pusaudzei ir 

tiesības uz algotu darbu, tāpēc vasaras brīvlaikā es varu atrast darbu, saņemot par to atbilstošu 

atlīdzību. Tādējādi varu izmantot savas tiesības būt līdzvērtīgai ģimenes loceklei, papildinot 

ģimenes budžetu. 

Es aicinu ne tikai sevi, bet katru dzīvot, mācīties un strādāt tā, lai mūsu tiesības tiktu 

raksturotas ar trīs vārdiem – taisnīgums, godīgums un izcilība. 
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