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Latvijas Republikas Saeimai

Jēkaba iela 11, Rīga

2015.gada 2.decembrī ziņu portālā FINANCENET tika publicēta ziņa “Deputāti atbalsta
iespēju  iegūt  termiņuzturēšanās  atļaujas  (turpmāk  TUA)  par  60  000  eiro”,  skatīt  saiti:
http://financenet.tvnet.lv/zinas/586490-deputati_atbalsta_iespeju_iegut_tua_par_60_000_eiro 

Aicinām Jūs atturēties no, iespējams, Krimināllikuma 285.2pantā, minētā noziedzīgā
nodarījuma: 

“Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas
Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai
Šveices Konfederācijā

(1) Par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties 
Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī 
vai Šveices Konfederācijā —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu,
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties 
Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī 
vai Šveices Konfederācijā, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja šāda iespēja nodrošināta 
divām vai vairākām personām, vai ja to izdarījusi personu grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas 
konfiskācijas.

(13.12.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2013.)” ,

izdarīšanas, jo, mūsuprāt, “Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības”, 
iespējams, ir arī apzināti pret Latviju un tās iedzīvotājiem kaitnieciska likuma pieņemšana, 
ko neviens cits kā likumdevējs izdarīt nemaz nevar.

Ceram uz Jūsu kā likumdevēja - Saeimas, Latvijas tautas priekšstāvju veselo saprātu šādu
“iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
Eiropas Ekonomikas zonas valstī  vai  Šveices Konfederācijā  ”  NEnodrošināt un nekavējoties
pārtraukt jebkāda veida TUA tirdzniecību, lai  mūsu zeme nebūtu drošākā vieta ar noziedzību
saistītām personām no korupcijas pārņemtām valstīm.

Mūsu  valsts  Latvijas  likumdevēj,  esiet  Latvijas  tautas  Koknesis  no  Zigmara  Liepiņa
rokoperas “Lāčplēsis”, kas dziedāja Māras Zālītes radītos vārdus: “Es savu zemi nepārdodu!”,
nevis kangari.

2015.gada 2.decembrī, Jūrmalā
Biedrība "Grupa A"

 Šis dokuments sastādīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. 

http://financenet.tvnet.lv/zinas/586490-deputati_atbalsta_iespeju_iegut_tua_par_60_000_eiro
mailto:biedriba.grupaa@inbox.lv

