
 
 

Latviešu Biedrības iesniegums Rīgas mēram. 
 

12 015. gada 19. februārī 
(laika zīme norāda uz Latviešu senvēsturiskumu Latvijā pieliekot 10.000 gadu 

modernajam kalendāram) 
 

Šajās Meteņu dienās kad Rīgas Dome joprojām uzskata sevi par tiesīgu lemt par pašvaldību zemju 
atsavināšanu no to izseniem kopējiem, Latviešu Biedrība Rīgas domes lēmumus, par pašvaldības 
īpašumu atsavināšanu, atzīst par spēkā neesošiem, jo nav ņemtas vērā pamatiedzīvotāju tiesības.  

 
Latviešu Biedrība uzņemas atbildību būt par sirdsbalsi visām Latviešu biedrībam, un tādējādi 
nepārstāv vienīgi savu organizāciju. Tieši tāpēc aicinām Rīgas Domi izveidot Rīgā 
koordinācijas centru klasisko Latviešu biedrību (Lb) telpu tīkla atjaunošanai, lai nodrošināt 
Latviešu sabiedriskajām organizācijām cienīgu telpu. Pat PSRS laikos Latviešiem telpas bija 
plaši pieejamas Kultūŗas un Kongresa namos bez maksas, bet tagad pulcēšanās iespējas ir 
zudušas, kas ir netikumīgi. Pašvaldību uzdevumos ietilpst nacionālās identitātes stiprināšana 
gan Latviešiem, gan arī visiem citiem Latvijā dzīvojošiem. Būtiski ir pārskatīt vēsturisko Lbu 
ēku patreizējo  stāvokli - apzināt vēsturiskās Lbas ēkas, to fizisko stāvokli, īpašumtiesības, 
iespējas atjaunot funkcionēšanu. Mērķis ir visu vēsturisko un mūsdienu  Lbu ēku Rīgas 
teritorijā pieejamība Lbu darbībai, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, lojalitāti 
Latviešu Tautai, kā arī veicinot Tautsaimniecību un ārzemju banku izdzīto Latviešu re-
emigrāciju. Ilgtermiņā projekts veicina klasiskā Latviešu biedrību tīkla atjaunošanu visā 
Latvijā – Latviešu biedrību skaits pirms II pasaules kara ir bijis ap 8 simti īpašumu. 
 
Lai stāj plāni nopārdot Rīgas zemes, kur Latvieši iecerējuši skolas un bērnudārzus, kur ir Latviešu 
dārzi! Lucavsalā ģimenes dārzu apvienība "Jumpravsala" un "Lucavsalas Ekokopiena" ir 
pamatiedzīvotāju saimnieciskās senkultūras pamatvērtību glabātāji un īstenotāji, kas ir izšķiroši 
svarīgi ne tik Latviešu kultūras saglabāšani,  bet, patreizējā trūkumā, pat Latviešu izdzīvošanai – 
tādējādi tās ir neaizskaramas vienības. To apliecina arī ANO Pamatiedzīvotāju 2007. gada 
deklarācija kuru 144 valstu vidū pieņēma arī Latvija. 
 
Lietas būtība ietver sekojošus apstākļus: 
 

1. valsts varas pamatā ir valsts institūcijas konstitucionālais kontrakts ar Latviešu 
Tautu, tomēr no Rīgas Domes un tās mēra neesam sagaidījuši atbildi uz Latviešu 
Biedrības iesniegumiem 30.10, tāpēc lemjam paši; 

2. Latviešu Biedrība atgādina par Latviešu Tautas ārkārtējo vajadzību radīt 
Latviešiem labvēlīgu vidi Latviešu Tēvzemē Latvijā, jo Tauta ir vēsturiski 
katastrofālā stāvoklī, kad Tautai nav pat sava darba augļu apmaiņas līdzekļa – 
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naudas sistēmu pārvalda  ārzemnieki nevis paši Latvijas pilsoņi, kas ir 
netikumīgi; 

3. Ir izveidojies Latvijas pamattautas senkultūras izskaušanas precidents, kad caur 
lēmumu neatdot īpašumus biedrībām 90tajos gados, tika veikts totalitārs zādzības 
akts – netika atjaunota Latviešu pašorganizēšanās struktūra caur Latviešu 
biedrībām, kurām piederēja tūkstošiem telpu;  

4. Arī Latviešu Dievturībai nav neviena nama ne Rīgā, ne Latvijā – kas ir tiešais iemesls 
bezDievībai Latvijā – jārod vismaz 9 Dievturu Dievnami Rīgā; 

5. Lucavsalas dārziņos gadu tūkstošiem piekoptā dārzkopība ir Latviskās 
dzīvesziņas pamatu pamats un pamatiedzīvotāju neaizskaramas tiesības būt tiešā 
saiknē ar Dabu, pašpietiekamā ekonomiskā struktūrā – dārzā, kur cilvēks ir brīvs 
un neatkarīgs no modernām finansiālām mahinācijām, piekopjot tūkstošiem gadu 
pārbaudītu drošu pašapgādi. 2003. g. Dome nepilnīgi izskatīja Jumpravsalas dārzu 
apvienības pieteikumu par privatizāciju, it kā atsakot dēļ applūstošās zonas statusa. 
Statuss nekaitē un apvienības dārzu zeme ir tās īpašums kopš 2003 . gada; 

6. ir klaji statistiki uzskatāmi ka ārzemju korporācijas un savienības pārlieku vada 
Latvijas Republiku caur ārzemju likumu un institūciju autoratīvajām kontroles 
sistēmām, kas nesaskan ar Satversmes 2. pantu. Tās caur algotņiem ir patvaļīgi 
ekspropriējušas Latviešu īpašumus genocidālā apmērā – esiet brīvcilvēki! 

7. visiem Latvijas likumiem un procesiem jāatbilst ANO pamatiedzīvotāju tiesību 
deklarācijas garam (deklarācija Latviski atrodama LaBie.lv). Pielikumā arī 
deklarācijas citāti, bet būtiskākais teikts tās 26. pantā :  
 

1. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz zemēm, teritorijām un resursiem, kas tiem 
tradicionāli piederējuši, ko tie apdzīvojuši vai citādi izmantojuši vai ieguvuši.  
2. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt 
zemes, teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionālu īpašumtiesību dēļ vai ko tie 
tradicionāli apdzīvojuši vai izmantojuši vai citādi ieguvuši. 3. Valstis juridiski atzīst un 
aizsargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek, pienācīgi ņemot vērā 
attiecīgo pamatiedzīvotāju paražas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas. 

 

Aicinām Jūs darboties Latvijas Republikas pilsoņu un pamatiedzīvotāju interesēs, 
nepārkāpjot Satversmes 2. pantu, sekmējot pamatiedzīvotāju dzīvesveidu atbalstot 
Latviešu biedrības, Latviešu Dievturību, Ģimenes dārzu apvienību "Jumpravsala" un 
"Lucavsalas Ekokopienu". 
 
Konkrēti pievienojam arī tāmi nelielam projektam Latviešu sabiedrisko organizāciju telpu 
tīkla atjaunošanai, kurā paredzam atbalstu no Rīgas Domes. 
 
Gaidīsim rakstisku atbildi klasiskajā pastā. 
 
Ar Dievpalīgu, sirsnīgi, 
 
Latviešu Biedrības valde 
www.LaBie.lv 
Epasts info@labie.lv 
Tel.   298 110 64 
Kontakts Ditta Rietuma, valdes locekle, 
rakstvede 

Adrese: 
Latviešu Biedrība 
Izumi, Villasmuiža 
Ropažu nov. 
LV-2135 

http://www.labie.lv/
mailto:info@labie.lv


 
 
 
 

 

 
 
 
Informācija par projekta Latviešu 
biedrību telpas mērķiem un 
uzdevumiem, tāmi 

 
 
 
Projekta mērķis: 
 
Projekta mērķis īstermiņā ir vēsturisko un jaunu mūsdienu Latviešu biedrību ēku Rīgas  teritorijā 
pieejamība Latviešu biedrību darbībai,  izveidot koordinācijas centru lai balstoties uz 21. gs. Latvijas 
socio-kulturālo specifiku sākt atjaunot telpu un zemes platību tīklu nacionālās identitātes un 
Tautsaimniecības veicināšanai, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, latviešu valodai, kā 
arī veicinot Tautsaimniecību un ārzemju banku izdzīto Latviešu re-emigrāciju, Latviešu Dievturības 
telpu vides veidošana, atjaunojot Dievturu Dievnīcu darbību tiešām Tautas sarunām ar augstāko 
spēku. 
 
Ilgtermiņā projekts veicina klasiskā Latviešu biedrību tīkla atjaunošanu visā Latvijā – Latviešu 
biedrību skaits pirms II pasaules kara ir bijis ap 8 simti īpašumu. 
 
Projekta uzdevumi: 
 

1. Izveidot Rīgā klasisko Latviešu biedrību koordinācijas centru.  
2. Vēsturisko Lbu ēku patreizējā  stāvokļa pārskats  - apzināt vēsturiskās Lb ēkas, to fizisko 

stāvokli, īpašumtiesības, iespējas atjaunot darbību.  
3. Rast laikmetīgas ēkas Latviešu biedrību telpām. 
4. Atjaunot Dievturu Dievnīcu darbību. 

 
 
Tāme pirmajam gadam pievienota Excel formātā 
 


