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Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā

Esmu lepna Latvijas valsts pilsone, kurai rūp tēvzemes nākotne. Es pildu
savus pilsoņa pienākumus, svinot svētkus, ar deju kolektīvu nesot Latvijas vārdu
pasaulē, ejot vēlēt un runājot latviešu valodā. Ikdienā mani apbēdina tas, ar cik ļoti
atšķirīgām vērtībām ir jaunā paaudze, viņu vēlme labprātāk svinēt amerikāņu
svētkus, nevis 11. un 18.novembri, daudzo anglicismu lietojums valodā un nevienas
latviešu tautasdziesmas nezināšana. Pieaugot saprotu, ka vēlos izdarīt ko tādu, kas
atstātu pozitīvu ietekmi uz jauno paaudzi.

 Es dejoju tautasdejas jau 14 gadus, tā ir mana būtība un identitāte. Es
nedejoju tikai sev, kustībā izjūtu atbildību par savu sniegumu. Būt koncertā, sajust
ritmu, vārdus, atcerēties kustības - tā ir mana atbildība. Cik brīnišķīgi, ka arī "valsts
atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību,”1 dodot iespēju 1000
jauniešiem dejot, uzstāties un sagādāt prieku citiem. 

    Man patīk palīdzēt citiem. Tas ir veids, kā iepazīstu tuvāk cilvēkus un
pašizglītojos. Divus gadus piedalījos brīvprātīgo darbā, palīdzot organizēt sarunu
festivālu “LAMPA” un tā apmeklētājiem orientēties pasākuma plašajā programmā.
Festivāls "LAMPA" ir vārda brīvības lielā izpausme, kurā katram Latvijas
iedzīvotājam nebaidoties ir tiesības jautāt, paust savu viedokli, izrunāties, strīdēties
par valstī aktuālajām problēmām, vērtībām un dzīves kvalitāti. Visas šīs tiesības ir
nostiprinātas Latvijas Satversmē, tāpat kā ir noteiktas iespējas, ceļot un izglītoties.

Daudzi mani skolas biedri saka, ka viņi plāno mācīties ārzemēs, bet es skaidri
zinu, ka studēšu Latvijas Kultūras akadēmijā, lai nākotnē strādātu kādā no kultūras
jomām un turpinātu padziļināti izpētīt savas tautas kultūras mantojumu, attīstot to, kā
arī palīdzētu jaunajai paaudzei labāk saprast un izbaudīt (Latvijas) tradīcijas un
vērtības. 

Es turpināšu dejot, piedalīties brīvprātīgo darbā un izvēlēšos studēt Latvijā, jo
man rūp, kāda Latvija izskatīsies pēc gada, pieciem, 20 un 100 gadiem. Tāpēc, darot
to, kas man patīk, es vēlos radīt labu paraugu jaunajai Latvijas valsts paaudzei un
aicināt viņus saprast, kāda ir cilvēka atbildība pret nākamajām paaudzēm.

1 Latvijas Republikas Satversme, 113.pants, tiešsaiste:
https://likumi.lv/ta/id/57980#p113 [Skatīts 20.11.2022.]

https://likumi.lv/ta/id/57980#p113


Izmantotie informācijas avoti

1. Latvijas Republikas Satversme, tiešsaiste:
https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme [Skatīts
20.11.2022.]

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme

