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Diena ir pagājusi, bet neko īpašu neesmu paveikusi…Biju skolā. Paspēju arī uz tautas 

deju mēģinājumu. Bet ko šodien esmu paveikusi tālās nākotnes labā, un vai man vispār jājūt 

atbildība kāda priekšā? Atbildība, manuprāt, saistīta ar cieņu. “Cilvēka cieņa un katra indivīda 

vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc (..) ir jārespektē cilvēka cieņa.”1 Tātad neesmu 

kļūdījusies, ja jau tas ir definēts arī Latvijas Republikas Satversmē. 

Novērtējot 19. gs. domātāja, latviešu pašapziņas veidotāja Ata Kronvalda 

formulējumu, ka Latvijas pamatlikums jeb Satversme ir tautas patvērums, rodu drošības 

sajūtu arī sev, tomēr nākotnē ar to var nepietikt. Šobrīd to meklēju apkārt esošajos cilvēkos – 

ģimenē, draugos…Cienot citus, veidoju savu pašapziņu. Tātad, jā, man ir atbildība. Pirmkārt, 

arī es patveru savu tautu. Es esmu informācijas avots, esmu aizsargātājs. Es veidoju vidi, kur 

patverties, veidoju funkcijas, kas patvers. 

Manu identitāti lielā mērā veido arī izvirzītās vērtības. Es cienu gudrību kā cilvēka 

tikumu, folkloru kā latviešu tradīciju simbolu un Satversmi kā manas Tēvzemes pamatu. Tā 

esmu audzināta ģimenē, tā audzināšu savus bērnus. Mūsu  tautas vērtību sistēma ceļo paaudžu 

paaudzēs, tāpēc es satveru savu vienaudzi aiz rokas un mudinu, lai viņš ieklausās, apdomā 

un nodod savu vērtību lādīti drošās rokās.  

Esmu tikai parasta meitene, bet kopā jau esam kas vairāk. Es negribu būt viena, es 

gribu būt latviete. Es gribu piederēt kopienai, kurā patiesi iederos, tāpēc es aptveru savējos 

cieši, cieši, cerot, ka šis kamols dzīvos Saules mūžu.  Piespiestu pie krūtīm, es to sildu un 

loloju, lai mana sirds un dvēsele mirdzētu kā šodien, tā rīt. 

“Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam…”.2  Es esmu 

spējīga teikt šos Satversmē minētos vārdus. Domāju, ka šī pārliecība manī nemainīsies, un tas 

būs mans lielākais devums nākamajām paaudzēm. Es satveru un aptveru savu Latviju, lai tajā 

rastu patvērumu un dzīvotu saskaņā ar Satversmi.   

 

 

 

 

 
1(Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr. 2017-

02-03 19.1. punkts.) 

 
2 (Latvijas Republikas Satversmes 2007.gada 3.maija likuma redakcijas 40.punkts.) 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme/redakcijas-datums/2007/05/31
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