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Latvijas Republikas Saeimai

Jēkaba iela 11, Rīga

Latvijas Republikas Ministru kabinetam

Brīvības bulvāris 36, Rīga

Atkārtots (trešais) pieprasījums

nekavējoties izbeigt Latvijas zemes un īpašumu izpārdošanu ārzemniekiem

termiņuzturēšanās atļauju iegūšanai.

Latvieša dzīvesziņai atbilst pasakainā tēze «trīs lietas, labas lietas». Tāpēc trešo reizi vēršamies pie
latviešu tautas likumīgi ievēlētā likumdevēja un izpildvaras.

Krievija šodien uzbrūk ukraiņu tautai Ukrainā, rīt tā jau var būt uz mūsu durvju sliekšņa.
Latvijā aizvien ātrākus, intensīvākus un agresīvākus tempus uzņem uzturēšanās atļauju  “iegādes”

kampaņa.  Latvijas  zeme  un  īpašumi  tiek  iztirgoti  ārzemniekiem  -  būsim  konkrēti,  lielākoties  Krievijas
pilsoņiem. Jūs - pie varas esošie šo situāciju esiet radījuši un labi apzināties. Un Jums - pie varas esošie, tas ir
jāizbeidz! Par labu Latvijas izpārdošanai runā cilvēki, kas visam zina cenu, bet nezina vērtību. Rakstnieks
Oskars Vailds tādus ir nosaucis par ciniķiem. 

Jau šobrīd Latvijā ir zināms nepilsoņu skaits, bet nav zināms cik no šiem nepilsoņiem jau šodien ir
Krievijas pilsoņi. 

Uz šo brīdi termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā, iegādājoties nekustamo īpašumu vai  kapitāldaļas
Latvijas uzņēmumos, ir ieguvuši jau gandrīz 100 tūkstoši ārzemnieki, vairums Krievijas pilsoņi. Tas ir vairāk
kā visi Latvijas bruņotajos spēkos dienējošie un Iekšlietu ministrijā strādājošie kopā ņemti. 

Ir vairāk kā naivi domāt, ka svešas valsts - Krievijas, kura terorizē savu kaimiņvalsti - Ukrainu,
pilsoņi  nav  drauds  Latvijai.  Krievija  apdraud  Latviju  ik  dienu.  Krievijas  karakuģi  Baltijas  jūrā,  kara
lidmašīnas Latvijas gaisa telpā, aizvien vairāk Krievijas pilsoņu uz Latvijas zemes - tas viss ir apdraudējums
Latvijai un mūsu tautai. 

Mēs  negribam  Latvijā  sagaidīt  Daugavpils,  Rīgas,  Jūrmalas,  Alūksnes  vai  kādu  citu  "tautas
republiku", kā Ukrainā ir izveidojušās Krievijas Federācijas atbalstītās noziedzīgās, pašpasludinātās Doņeckas
un Luhanskas "tautas republikas".

Latvijas apzināta bezdarbība ir noziedzība pret ikvienu cilvēku te un tagad. 
Beidzot Latvijai skaidri - ar reālu, faktisku rīcību ir jāpierāda ikvienam, mēs savu zemi,valsti,

tautu nepārdodam, neatdodam un nenododam.
2014.gada 11.septembrī notikušais Saeimas balsojums par grozījumiem Imigrācijas likumā skaidri

apliecina, ka Saeimas vairākums - atturoties, neaizstāv Latvijas intereses, bet pārstāv Krievijas Federācijas
intereses, darot visu, lai nevis Latvijas Republikas pilsoņu intereses, bet gan Krievijas Federācijas pilsoņu
intereses, nauda un īpašumtiesības komplektā ar termiņuzturēšanās atļaujām dominētu Latvijas valstī. Tādā
veidā Saeimas vairākums piedalās Krievijas Federācijas konkrēta mērķa - "krievu pasaule" īstenošanā un
apdraud Latvijas, Eiropas un pasaules drošību.

Atkārtoti pieprasām nekavējoties Saeimai lemt par termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecības
pret  nekustamā  īpašuma  iegādi  vai  cita  veida  ieguldījumiem  Latvijas  teritorijā,  izbeigšanu,  tā
izbeidzot bezmugurkaulinieku bezdurvju politiku. Latviju mēs nevienam neatdosim!
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