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Aicinām skolēnus piedalīties Satversmes debašu cikla otrajā diskusijā 

“Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz šodienas labklājības rēķina?” 

 

Šogad svinam Latvijas Republikas pamatlikuma − Satversmes − apstiprināšanas 

100. gadadienu. Lai rosinātu izzināt un izprast Satversmi, Valsts prezidents Egils Levits aicina 

Latvijas jauniešus piedalīties debašu ciklā “#Satversmei100: vērtības nākotnei”.  

Satversmē iekļautās vienlīdz būtiskās un nākotnei nozīmīgās vērtības var reizēm 

konkurēt, tādējādi veidojot izvēles dilemmas.  Debašu pirmā kārta, kurā Valsts prezidents 

kopā ar jauniešiem sprieda par vārda brīvības un cilvēka cieņas sadures jautājumiem, noritēja 

2022. gada 15. februārī Rīgas pilī. Debašu ieraksts skatāms 

https://www.youtube.com/watch?v=PfARFyN_8ms.   

Debašu otrais cikls “Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz šodienas labklājības rēķina?” 

notiks 2022. gada 5. aprīlī Daugavpilī Valsts prezidenta Egila Levita darba vizītes laikā. 

Tās vadīs Latvijas Televīzijas personība Ēvalds Dukuls, kurš aicinās izkāpt no stereotipu 

rāmjiem un pamatot savu viedokli. Debašu dalībniekus un viesus sagaida arī muzikāls 

pārsteigums.   

Daugavpils debašu centrā būs jautājums, kādu izvēļu priekšā nonākam rūpēs par vidi 

un tiesībām dzīvot personīgā labklājībā. Satversmes 115. pants paredz, ka valsts aizsargā 

ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, savukārt Satversmes ievadā noteikts, ka ikviens rūpējas 

par sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. 

Tomēr valsts attīstībai un sabiedrības labklājībai ir nepieciešami resursi, tai skaitā dabas 

resursi. Vai, rūpējoties par nākamo paaudžu tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, var ierobežot 

pašreizējo paaudžu labklājību? Vai, sargājot vidi un dabu, var ierobežot tiesības uz privāto 

īpašumu, kuras aizsargā Satversmes 105. pants?  

Kā samērot labumu, ko no vēja elektrostaciju saražotās enerģijas iegūst visa 

sabiedrība, ar neērtībām, ar ko saskaras vēja parku tuvumā dzīvojošie cilvēki? Kā pieradināt 

sevi izmazgāt piena paku un stikla burku, pirms to izmest šķiroto atkritumu konteinerā? Vai 

meža īpašnieku vēlme atjaunot un apsaimniekot savus mežus, kuros ligzdo mazais ērglis, 

liecina, ka viņiem nerūp putna sugas nākotne, vai runa tomēr ir par īpašumtiesību 

aizskārumu? Vai apkaimes ilgtspēja vienmēr ir jāliek augstāk par labsajūtu un ekonomiskiem 

apsvērumiem? Vai dzīvot šeit un tagad, strādāt, pelnīt un gūt prieku par dzīvi būtu kas 

nosodāms?  

https://www.youtube.com/watch?v=PfARFyN_8ms


Aicinām jauniešus līdz 2022. gada 29. martam aprakstīt divus piemērus, kur 

konkrētās situācijās no pašu vai novada dzīves vai mediju ziņām saskatāma 

dilemma − kādu izvēļu priekšā nonākam rūpēs par vidi un tiesībām dzīvot personīgā 

labklājībā. Apraksta garums – līdz vienai A4 lapai. Lūgums to nosūtīt uz e-pastu: 

info@eiropaskustiba.lv.  

Iesūtītie apraksti tiks izskatīti līdz 2022. gada 1. aprīlim, izvirzot sešus jauniešus 

5. aprīļa debatēm. Visi jaunieši, kuri būs iesūtījuši savus darbus, tiks aicināti skatīties diskusiju 

klātienē. 

Debates būs skatāmas tiešraidē Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē 

www.president.lv un sociālo tīklu Facebook, Twitter, YouTube kontos.  

Šo debašu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Latvijas nākotnes veidošanā, kas 

mudina formulēt savas domas, kā arī sarunāties un sadzirdēt citu viedokli par mums katram 

svarīgiem jautājumiem. Debates tiks ierakstītas, un to saturs tiks apkopots, lai veidotu mācību 

un izziņas materiālu. 

Debašu ciklu organizē Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, 

biedrībām “Quo Tu domā?” un “Eiropas Kustība Latvijā”. 
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