
 

 

 

Latviešu Biedrības iesniegums Rīgas mēram. 

 
12 014. gada 30. oktobrī 

(laika zīme norāda uz Latviešu senvēsturiskumu Latvijā pieliekot 10.000 gadu 
modernajam kalendāram) 

 

Šajās rudenāju dienās kad Rīgas Dome uzskata sevi par tiesīgu lemt par pašvaldību zemju 
atsavināšanu no to izseniem kopējiem, Latviešu Biedrība aicina atcelt 2014. gada 8. jūlija 
Rīgas domes lēmumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu, jo nav ņemtas vērā 
pamatiedzīvotāju tiesības.  

Ģimenes dārzu apvienība "Jumpravsala" un "Lucavsalas Ekokopiena" ir pamatiedzīvotāju 
saimnieciskās senkultūras pamatvērtību glabātāji un īstenotāji, kas ir izšķiroši svarīgi 
Latviešu kultūras saglabāšani  un 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;  

2. Latviešu Biedrība atgādina par Latviešu Tautas ārkārtējo vajadzību radīt 
Latviešiem labvēlīgu vidi Latviešu Tēvzemē Latvijā, jo Tauta ir vēsturiski 
nepieredzēti katastrofālā stāvoklī, par ko atbildība ir jāuzņemas gan Rīgas 



Domei gan varam.gov.lv, gan Latvijas Centrālbankai, kura uzspiež Latviešu 
nepārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli – naudas sistēmu, kuru pārvalda  
ārzemnieki nevis paši Latvijas pilsoņi; 

3. Lucavsalas dārziņos gadu tūkstošiem piekoptā dārzkopība ir Latviskās 
dzīvesziņas pamatu pamats un pamatiedzīvotāju neaizsargājamas 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 ; 

4. ir klaji statistiki uzskatāmi ka ārzemju korporācijas un savienības pārlieku 
vada Latvijas Republiku caur ārzemju likumu un institūciju autoratīvajām 
kontroles sistēmām, kas bieži nesaskan ar Satversmes 2. pantu. Tās jau ir 
ekspropriējušas Latviešu īpašumus genocidālā apmērā. 

5. tomēr iesakām ka 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 Ģimenes dārzu apvienības 
"Jumpravsala" un "Lucavsalas Ekokopiena" pamatiedzīvotāju dzīvesveidu. 

Gaidīsim rakstisku atbildi klasiskajā pastā. 

Ar Dievpalīgu, sadarbībā, 
 
 
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


Pielikumā citāti, pilna deklarācija atrodama Latviski www.LaBie.lv 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija pieņemta 2007.g. 13. 
septembrī, uzliek starptautisku aizsardzību  
 

... atzīstot neatliekamo vajadzību respektēt pamatiedzīvotājiem piemītošās tiesības, kas izriet no viņu 
politiskās, ekonomiskās un sociālās struktūras un no viņu kultūras, garīgajām tradīcijām, vēstures un 
uzskatiem, jo īpaši tiesības uz savām zemēm, teritoriju un resursiem, un sekmēt šo tiesību īstenošanu 
,,, 

būdama pārliecināta, ka tad, ja pamatiedzīvotāji paši būs noteicēji par norisēm, kas ietekmē viņus 
un viņu zemes, teritorijas un resursus, viņi varēs saglabāt un stiprināt savas institūcijas, kultūru un 
tradīcijas un veicināt to attīstību saskaņā ar saviem centieniem un vajadzībām; 
 
atzīstot, ka cieņa pret pamatiedzīvotāju zināšanām, kultūru un tradīcijām veicina ilgtspējīgu un 
atbilstīgu attīstību un pienācīgu vides apsaimniekošanu... 

īpaši atzīstot pamatiedzīvotāju ģimeņu un kopienu tiesības saglabāt kopīgu atbildību par savu bērnu 
audzināšanu, apmācīšanu, izglītošanu un labklājību saskaņā ar bērnu tiesībām;... 
 
mudinot valstis ievērot un efektīvi pildīt visas savas saistības attiecībā pret pamatiedzīvotājiem 
saskaņā ar starptautiskajiem instrumentiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, apspriežoties 
un sadarbojoties ar attiecīgajiem iedzīvotājiem;... 
 
atzīstot un atkārtoti apstiprinot, ka ikvienam pamatiedzīvotājam bez jebkādas diskriminācijas piemīt 
visas cilvēktiesības, kas ir atzītas starptautiskajos tiesību aktos, un ka pamatiedzīvotājiem ir 
kolektīvās tiesības, kas ir nepieciešamas to pastāvēšanai, labklājībai un vienotai attīstībai;... 
 
šo Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju ... jāīsteno partnerattiecību 
garā un savstarpējā cieņā 
 
 
26. pants 
 
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. 


