
 
 

Reģistrācijas Nr. 90000038578  •  Pils laukums 3, Rīga, LV-1900 

Tālrunis: +371 67 092 106  •  E-pasts: info@president.lv 

 
Aicinām skolēnus piedalīties Satversmes debašu ceturtajā ciklā  

“Viens no 1,8 miljoniem – ko izšķir mana balss? 
Līdzdalība: izvēle, tiesības vai pienākums” 

 
 

Šogad svinam Latvijas Republikas pamatlikuma Satversmes pieņemšanas 

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 pirmajā ciklā Satversmes pieņemšanas 

100. gadadienā Rīgas pilī Valsts prezidents kopā ar jauniešiem sprieda par vārda brīvības un 

cilvēka cieņas sadures jautājumiem. Otrajās debatēs Daugavpilī tika meklētas atbildes uz 

jautājumiem, kādu izvēļu priekšā nonākam rūpēs par vidi un tiesībām dzīvot personīgā 

labklājībā. Savukārt debašu trešajā ciklā Valmierā Valsts prezidents ar jauniešiem diskutēja 

par to, ko iegūstam un ko zaudējam līdz ar tehnoloģiju sniegtajām iespējām.  

Debašu ceturtais cikls “Viens no 1,8 miljoniem – ko izšķir mana balss? 
Līdzdalība: izvēle, tiesības vai pienākums” notiks 27. septembrī plkst. 13.30 
Saldus Mūzikas un mākslas skolā Valsts prezidenta Egila Levita darba vizītes Saldus 
novadā laikā. Tās vadīs žurnālists Jānis Krēvics.  

Satversmes 101. pants nosaka − ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā 

paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Ko īsti 

katrs saprotam ar vārdu “tiesības”? Vai tiesības patiešām nozīmē plašas iespējas un izvēles 

brīvību? Bet varbūt tās ir katram pilsonim obligāti īstenojamas, lai Latvijas valsts varētu 

pastāvēt? Vai tiesības ir tas pats, kas pienākums? Vai man ir pienākums izmantot savas 

tiesības? Vai tas nozīmē arī tiesības nepiedalīties? Kādas varētu būt sekas, ja dotās tiesības 

paliks neizmantotas?  

Satversmes 2. pants paredz, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. 

Kādu pienākumus tas katram no mums uzliek? Kādas zināšanas nepieciešamas, lai jēgpilni 

īstenotu šo varu? Kādi ir svarīgākie kritēriji, piemēram, izdarot savu izvēli vēlēšanās? Kā savu 

demokrātisko varu un tiesības varam īstenot ne tikai pie vēlēšanu urnām, bet arī ikdienā – 

skolā, darbā, pilsētā, novadā? 

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts 

neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Vai tas nozīmē mūsu katra 

individuālu pienākumu aizsargāt šīs vērtības? Vai rosinājums par Valsts aizsardzības dienestu 

ir demokrātiska atbildība vai līdzinās “izvēlei”, kad brīvprātīgi piespiedu kārtā skolotājs izsauc 



pie tāfeles? Vai esam tikai valsts un demokrātisko vērtību patērētāji vai to sargātāji un 

veidotāji?  

Aicinām jauniešus līdz 21. septembrim aprakstīt divus piemērus, kur 

konkrētās situācijās saskatāmas dilemmas starp doto iespēju izmantot savas tiesības 

un pienākumu to darīt. Apraksta garums līdz vienai A4 lapai. Lūgums to sūtīt uz e-pastu: 

info@eiropaskustiba.lv.  

Iesūtītie apraksti tiks izskatīti līdz 23. septembrim, izvirzot sešus jauniešus 

27. septembra debatēm Saldū. Visi jaunieši, kuri būs iesūtījuši savus darbus, tiks aicināti 

skatīties diskusiju klātienē. 

Debates būs skatāmas tiešraidē portālā LSM.lv, 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”. 

Video no iepriekšējām debatēm:  

Debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” atklāšana 15. februārī Rīgas pilī.  

Otrais debašu cikls “Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz šodienas labklājības rēķina?” 5. 

aprīlī Daugavpilī.  

Trešais debašu cikls “Kurš kontrolē dzīvi? Mākslīgais intelekts – privātums − 

brīvība” 6. maijā Valmierā.   
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