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Latvijas biedrību un nodibinājumu nostājas vēstule 

 

 

Par pilsoniskās sabiedrības ierobežojumiem 

 

Šobrīd Latvijā pilsoniskās sabiedrības tiesības īstenot demokrātiskās brīvības tiek ierobežotas, un 

pilsoniskās sabiedrības telpa tiek būtiski sašaurināta: 

1) tiek pieņemti tiesību akti, kas samazina pulcēšanās un biedrošanās brīvības; 

2) mērķtiecīgi tiek ierobežotas nevalstisko organizāciju iespējas piesaistīt finansējumu; 

3) politiķi atklāti vēršas pret vārda brīvību un veido naidpilnu retoriku pret nevalstisko 

organizāciju sektoru, īpaši, interešu aizstāvības organizācijām. 

Arī starptautiskā organizācija CIVICUS, kas veic regulāru pilsoniskās sabiedrības uzraudzību visā 

pasaulē, šogad publicēja ziņojumu par Latvijas situāciju, identificējot pazīmes, kas liecina par 

sašaurinātu pilsonisko telpu un demokrātisku pamatvērtību apdraudējumu valstī.  

Aktīva un stipra pilsoniskā sabiedrība ir demokrātijas priekšnoteikums un valsts attīstības pamats, 

tomēr Latvijā notiekošais vājina nevalstisko sektoru, mērķtiecīgā negatīvā retorika no atsevišķiem 

publiskās pārvaldes pārstāvjiem un politiķiem mazina sabiedrības uzticību sektoram, šķel sabiedrību 

un virza Latviju autoritāras valsts virzienā. 

Zemāk parakstījušās biedrības un nodibinājumi aicina Latvijas augstākās amatpersonas un politiskās 

partijas nekavējoties novērst politiķu rīcību demokrātijas pamatvērtību un pilsoniskās sabiedrības 

apdraudēšanai Latvijā: 

1) iejaukšanos nevalstisko organizāciju darbībā, pamatojoties uz atšķirīgiem politiskiem 

uzskatiem, bet bez pamatotiem argumentiem. 

2) autoritāru un neliberālas demokrātijas valstu retorikas lietošanu, nevalstiskās organizācijas 

nievājoši saucot par “ārvalstu aģentiem”, “sorosītiem” un tamlīdzīgi. 

3) nepamatotas informācijas izplatīšanu, apzināti mazinot sabiedrības uzticēšanos 

nevalstiskajam sektoram.  
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Biedrības un nodibinājumi, kas pauž savu atbalstu:  

 

1. Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” 

2. Biedrība "Bērnu un jauniešu centrs "Dari Vari"" 

3. Biedrība “Ascendum” 

4. Biedrība „Kurzemes NVO centrs” 

5. Biedrība “Latvijas Cilvēktiesību centrs” 

6. Biedrība “Centrs MARTA” 

7. Biedrība "Baltā māja" 

8. Nodibinājums "Vides izglītības fonds" 

9. Biedrība "Zemes Draugi" 

10. Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" 

11. Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi"" 

12. Biedrība "Veselības projekti Latvijai" 

13. Biedrība “Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība” 

14. Biedrība “Latvijas Nākotnes forums” 

15. Biedrība “Dabas spēka aģentūra” 

16. Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” 

17. Biedrība “Latvijas Vecāku forums” 

18. Biedrība "Dzīvnieku brīvība" 

19. Biedrības "Domnīca Profectus" 

20. Biedrība “Latvijas ukraiņu savienība” 

21. Biedrība” Zemgales NVO Centrs” 

22. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas" 

23. Sabiedrības integrācijas biedrība "Alternativas" 

24. Invalīdu biedrība "Cerība" 

25. Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” 

26. Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs" 

27. Biedrība "Papardes zieds" 

28. Rasma Pīpiķe. AR.DU zināšanu pārneses kustība 
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29. Laucienes senioru avienība "MADARAS" 

30. Liepājas vācu kopiena/biedrība "ASNS" 

31. Bierība "Domesnes" 

32. Biedrība “Apvienība I.K.P.” 

33. Biedrība "Talsu Komersantu klubs" 

34. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

35. Biedrība "House of Hope" 

36. Biedrība "Lift Up" 

37. Biedrība "Publicētava" 

38. Biedrība "Iecavas sieviešu klubs"Liepas" 

39. Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija" 

40. Korporatīvās sociālās atbildības platforma Latvija 

41. Biedrība "Repair Cafe Riga" 

42. Sociālo darbinieku biedrība 

43. Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS 

44. Biedrība "Živica" 

45. Strazdes pagasta sieviešu klubs "Sniedzes 

46. Sandis Bērtaitis - Zvērināts advokāts 

47. Biedrība "Ventspils Amatnieku Biedrība" 

48. Bērnu brīvā laika centrs,,Ligzdiņa" 

49. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” 

50. Biedrība “Projektu darbnīca kopienām” 

51. Biedrība "Radošās Idejas" 

52. Fonds Dzīves Virzītājspēka Attīstībai 

 

 


