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‘’Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā’’ 

  



Satversmes tēvi pirms simts gadiem ir bijuši ļoti tālredzīgi un valstiski 

domājoši. Apstākļos, kad vēl nebija pat latviešu valoda, tie izveidoja gan 

laikmetīgu konstitūciju, gan latviešu valodas vārdus, kas aizvien tiek lietoti 

tiesību nozarē. Ne velti laikā, kad tapa Satversme, Jānis Rainis teica, ka “mēs 

stāvam, kā teic, pie jaunas Daugavas rakšanas”. 1  

Daugava tiek dēvēta par mūsu likteņupi, bet Satversme noteica un arī 

šodien nosaka mūsu valstiskuma likteni. Tiem, kuri to rakstīja, bija milzu 

atbildība izveidot to tādu, kas nodrošina gan valsts suverenitāti cauri laikiem, 

gan tās pilsoņu tiesības un brīvības. Manuprāt, Satversmes rakstītājiem tas ir labi 

izdevies, bet šodien jau tā ir mūsu atbildība, kā mēs to izmantojam un kā rakstām 

šodienas likums. 

Es bieži domāju par to, vai personiskās brīvības, komforts ir svarīgāks par 

sabiedrības kopīgajām interesēm. Man ir ļoti tuva dabas un klimata pārmaiņu 

tēma, īpaši koku izciršana un lauku miglošana ar pesticīdiem Latvijā. Mums tiek 

dotas tiesības ar savu īpašumu apieties brīvi, un tas ir demokrātiski un atbalstāmi. 

Taču es uzskatu, ka dažkārt ir vajadzīgi arī ierobežojumi. Man šķiet, ka kokus 

izcērt par daudz un tas notiek tikai tādēļ, lai vairotu ienākumus. Mēs plānojam 

izcirst mežus, lai vietā uzceltu vēja parkus. Zemnieki laukus apstrādā ar ķīmiju, 

lai vairotu savu peļņu, bet tikmēr no tā iet bojā bites, pazūd Latvijas dabīgās 

pļavas, izzūd bioloģiskā daudzveidība.  

Protams, ka labība ir jāaudzē, meži ir jākopj un koksne, kas ir viens no Latvijas 

dabas resursiem, ir jāizmanto arī ekonomiskajai izaugsmei, taču tas ir jādara 

samērīgi un jādomā arī par nākamajām paaudzēm. Tādēļ tikpat atbildīgi kā 

savulaik Satversmes tēvi izveidoja konstitūciju, mums  ir jārada noteikumi mežu, 

upju, pļavu jeb visas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ir svarīgi atrast 

līdzsvaru starp to, cik mēs izmantojam savam dzīves komfortam un cik 

pasaudzējam, domājot arī par nākamajām paaudzēm. Tādēļ arī šodien, Raiņa 

vārdiem runājot, mēs piedalāmies jaunas Daugavas rakšanā. Mūsu atbildība ir 

tajā, kā mēs īstenosim Eiropas Zaļo kursu.  

                                                           
1 J. Rainis, Vispārējās debates par Satversmes I daļu, Satversmes sapulces IV sesijas 5. sēde, 
28.09.1921., http://fronte.lv/2020/09/rainis-par-demokratiju-jeb-tautas-valdibu/ 
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