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Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā. 

 

 

Latvijas konstitūcija jeb Latvijas Republikas Satversme ir neapšaubāmi 

vissvarīgākā liecība par Latvijas valsts izveidi un pastāvēšanu, kas tika radīta, 

pateicoties Latvijas tautas nenoliedzamajai vēlmei un neatlaidīgajai cīņai par 

neatkarīgu valsti. Tomēr ar tās izveidi ceļš nebeidzas.  

Tā pat kā valsts pamatlicēji, ikkatrs Latvijas iedzīvotājs ir atbildīgs par tautas 

nākotni. Latvijas dibinātāji izpildīja savu pienākumu, proklamējot valsti un būvējot 

tās pamatus, kas labi kalpotu gadu gadiem pēc viņu nāves. Bet arī tagadējiem Latvijas 

pilsoņiem ir savs pienākums, proti, rūpēties par Latvijas attīstību, tas attiecas gan uz 

valdību, gan uz ikkatru no iedzīvotājiem. Latvijas pilsoņiem ir iespēja piedalīties 

valsts pārvaldē, ne tikai piedaloties vēlēšanās, bet arī iesniedzot likumprojektus, kas, 

salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir samērā neierasti, jo citur šīs iespējas ir 

ierobežotas.  

Šī iespēja ir jāizmanto, ja vēlas sev un nākamajām paaudzēm izveidot 

labvēlīgu vidi. Viena no aktuālākajām problēmām Latvijā ir cilvēku, galvenokārt 

jauniešu, izbraukšana no valsts labākas dzīves un karjeras meklējumos. Viens no 

cēloņiem ir neapmierinātība ar valsts sociālo attīstību, tas ir, nicīga izturēšanās vai pat 

vardarbība pret minoritātēm ikdienā, visbiežāk apspriežot viendzimuma attiecības un 

laulību, kā arī  rasi un tautību.  Aktuāli ir arī jautājumi par mentālo veselību, kas īpaši 

skar pusaudžus. 

Tomēr, lai varētu tiekties uz pārmaiņām, valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā 

būtu jāiesaistās dažādu vecumu grupu pārstāvjiem, tostarp arī mums – jauniešiem. 

Protams, vēlēšanas un likumprojekti nav vienīgais variants, kā veicināt attīstību. 

Svarīgākais ir par šīm tēmām atvērti runāt, tikai tā rodot risinājumus. Arī 

nepilngadīgie pilsoņi spēj palīdzēt, piemēram, es esmu iesaistījusies semināros, 

sarunās par mentālo veselību,  jo tā ir man aktuāla tēma, un vēlos, lai nākamajām 

paaudzēm šis ceļš būtu vieglāks.  

Lai kādi arī nebūtu uzskati par to, kādai jābūt Latvijas nākotnei, savs viedoklis 

ir jāpauž un pēc iespējas vairāk, izzinot savas cilvēktiesības, tās jāizmanto un jācenšas 

iesaistīties Latvijas pārvaldē. 

  

  

 

 


