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Turpinot Alianses 15. jubilejas gadu, īpaši vēlamies izcelt savas biedru organizācijas. 

Tāpēc katru nedēļu ziņu izdevuma “Nesēdi Tumsā” pielikumā “Biedru telpa” 

iepazīstinām ar vienu no tām.  

 

“Biedru telpā” – biedrība “Pilsoņu un nepilsoņu” savienība, priekšsēdētājs 

Vladimirs Sokolovs. 

Biedrība “Pilsoņu un nepilsoņu savienība” dibināta 1998. gadā 16. jūlijā ar mērķi atbalstīt 

sabiedrības demokrātisko attīstību un ar savu darbību veicināt Latvijas sabiedrības 

integrāciju, tautas saliedēšanu. 

 

Pastāstiet, lūdzu,  plašāk par organizācijas darbību! 

Pilsoņu un nepilsoņu savienības darbs tiek veikts, balstoties uz statūtos noteiktajiem 

mērķiem. Biedrība savā darbības laikā organizējusi vairākus nozīmīgus pasākumus: 

• No 1999. līdz 2000.gadam, kā arī no 2018.līdz 

2019.gadam tika organizēti jauniešu diskusiju 

klubi “PRO et CONTRA”. 

• 2000.gadā tika izveidota īsa televīzijas 

raidījumu sērija “Mana izvēle”, kurā desmit 

Latvijā zināmas personības aicināja 

naturalizēties un dalījās savā pieredzē par 

pilsonības eksāmenu nokārtošanu. 

• Dalība lasījuma “Kultūras dialogs Latvijā”, kā 

arī semināra “SEMINARIUM HORTUS 

HUMANITATIS” organizēšanā. 
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• 2015.gadā tika organizēts starptautisks bērnu zīmējumu konkurss “Mana pasaule par 

mieru”. (Foto: Izstāde bērnu zīmējumu konkurss “Mana pasaule par mieru”).  

 

Kādus sabiedrības procesus organizācija vēlas mainīt sabiedrībā? 

Pašlaik, kad naturalizācijas process ir gandrīz 

apstājies, kā ari ņemot vērā to, ka sabiedrības 

saliedēšana, no mūsu viedokļa, ir atkarīga no 

vienotas politiskas nācijas izveides, mēs vairākkārt 

esam vērsušies Latvijas Republikas Satversmes 

tiesā, Latvijas Republikas Saeimā un pie Latvijas 

Valsts prezidenta, kā arī Eiropas Savienības 

pārvaldes institūcijās, saistībā ar trim jautājumiem: 

1) balsstiesību piešķiršana nepilsoņiem pašvaldības 

vēlēšanās; 

2) noteikt Latvijā krievu valodas statusu augstāk par svešvalodas statusu;  

3) saglabāt izglītības iegūšanu pamatskolās krievu valodā. 

Manuprāt, nav pareiza virzīšanās uz krievu kultūras klātbūtnes un nozīmības samazināšanu 

Latvijā. (Foto: Jauniešu diskusiju klubi “PRO et CONTRA”). 

 

Kāpēc, Jūsuprāt, ir svarīgi iesaistīties biedrības? 

Dalībā sabiedriskā organizācijā, kurā nav tādas disciplīnas kā partijā, ļauj brīvāk dalīties ar 

viedokļiem un veidot vienotu, neatkarīgu viedokli par dažādiem sociālajiem procesiem. 

 

Jūsu novēlējums visiem “Biedru telpas” lasītājiem! 

Vēlu visiem “Biedru telpas” lasītājiem veselību, sirdsmieru un optimismu. 
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