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             Mēs, zemāk parakstījušies, Latvijas tautas pārstāvji, ar satraukumu un bažām raugāmies uz to, kā 

mūsu valstī tiek konsekventi un mērėtiecīgi grautas tradicionālās vērtības. Kaut arī Rīgas Dome, Rīgas 

pašvaldība, kā arī Rīgas iedzīvotāji nav izteikuši savu atbalstu un nav pilnvarojuši Latvijā rīkot „Pride 

2015”, taču informatīvajā telpā homoseksuālisma propagandas aktīvisti dezinformējuši sabiedrību 

uzrādot, ka it kā būtu atĜauju panākuši. Intensīvā gatavošanās homoseksuālistu iecerētajam pasākumam, 

pretēji iedzīvotāju un tautas vairākuma gribai, izpaužas bruăējot ceĜu, ietekmējot arī Latvijas 
Krimināllikumu. Proti, 78. pantu, kura šī brīža redakcija ir šāda: "Nacionālā, etniskā un rasu naida 

izraisīšana. (1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesaticības 

izraisīšanu, — soda ar brīvības atĦemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar 

naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām”. Tostarp iecerēts aizsargāt un iekĜaut terminu 

„seksuālās minoritātes” tādā veidā kriminalizējot tā dēvēto “naida runu”. Tas policijai dod iespēju arestēt, 

bet tiesām – likt cietumā katru, kas aktīvi aizstāv tautas izpratni par tikumību un pārstāv tradicionālo 

vērtību modeli par laulību kā vīrieša un sievietes savienību. 

           Krimināllikuma šāda veida papildinājums izraisītu atklātu diskrimināciju pret dabīgas ăimenes 

pārstāvjiem. Gadījumā, ja šāds papildinājums tiks uzspiests, tad mēs aicinām Tieslietu ministriju 

papildināt Krimināllikuma 78. pantu arī par vēršanos pret heteroseksuāĜiem un kristiešiem. 

Acīmredzams, ka homoseksuāĜu ideoloăijas legalizētāji ir spējuši izraisīt spiedienu vai kā citādi 

ietekmējuši Saeimas Aizsardzības, Tieslietu un Korupcijas novēršanas komisijas lēmumu. Komisijas 

vadītājs Ainars Latkovskis „it kā” aicina Tieslietu ministriju „izvērtēt” Likuma grozījumu nepieciešamību, 

taču tas būtībā nozīmē: izstrādāt un ieviest likumprojektu darbībā!  

Mēs, zemāk parakstījušies, Latvijas tautas pārstāvji, nevaram vienaldzīgi noraudzīties uz to, kā 

tiek demoralizētas un uzstājīgi kropĜotas mūsu fundamentālās tradicionālās vērtības. Tāpēc kategoriski 

noraidām un pieprasām 78. panta likuma nepapildināšanu ar vārdiem „seksuālās minoritātes”, kā arī 

nekriminalizēt „naida runu”, kas diskriminētu citas Latvijā esošās grupas un kas ir pretrunā ar LR 

Satversmes 110. pantu: „Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ăimeni, 

vecāku un bērna tiesības”, un 116. pantu: „Personas tiesības var ierobežot likumā paredzētajos 

gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 

labklājību un tikumību”, un pārkāpj Bērnu tiesību aizsardzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktās 

normas. 

Vienlaikus, lai izvairītos no līdzīgas dabīgu ăimeni diskriminējošas diskusijas nākotnē un, Ħemot 

vērā tautas vairākuma viedokli, kas nostiprināts Satversmes 110. un 116. pantā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā u.c. normatīvo aktu noteiktajās normās, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, kas 

aizsargā vēršanos pret morāli un ăimeni, tad ar šo mēs aicinām likumdevēju sākt normatīvo aktu 

izmaiĦas, lai nostiprinātu homoseksuālisma propagandas aizliegšanu Latvijas teritorijā. Jo šādas 

netikumības publiskas propagandas akcijas ir cilvēka cieĦu aizskarošas un morālo vērtību degradējošas, 

kā arī apdraud citu cilvēku tiesības, un tikumību, ko aizsargā LR spēkā esošā likumdošana, kā arī 

Eiropas Cilvēktiesību konvencija. 



 „Ja tuvākajos 3–5 gados nenotiks dzimstības uzrāviens un nesasniegsim dzimstības 
izlīdzinājumu, situācija kĜūs kritiska un iestāsies jauno cilvēku „demogrāfiskā bedre”. Tad pēc tam būs 
jāgaida Āfrikas līmeĦa dzimstība, kas Latvijai nav reāla.” sacīja Mežs. 

Tāpēc mēs izsakām dziĜu neizpratni par to, kāpēc tā vietā, lai risinātu Latvijas valstij svarīgas, 

patiešām smagas un ilglaicīgas problēmas, kas saistāmas ar visu Latvijas tautu un tās pastāvēšanu, par 

nodokĜu maksātāju naudu tiek veiktas un atbalstītas aktivitātes, kas nevis veicina dzimstību un jaunu 

ăimeĦu rašanos, bet tieši pretēji, ăimenes vērtības tiek nonivelētas un grautas (homoseksuālisma 

propaganda, mēăinājumi kriminalizēt aktīvu tradicionālo vērtību aizstāvību, tērējot iedzīvotāju līdzekĜus 

„Praidu” un līdzīgu amorālu pasākumu rīkošanai). 

Tāpēc mēs aicinām atgriezties pie tautai būtisku problēmu risināšanas, nenovirzot uzmanību, 

pūles un finanses nenozīmīgas iedzīvotāju grupas propagandētajai ideoloăijai, kas ir kaitnieciska un pret 

valsts interesēm vērsta. 

Pieprasām:  

1) sniegt rakstisku paskaidrojumu, kā radusies nepieciešamība ierosināt šādus Krimināllikuma 

78. panta grozījumus; 

2) neiekĜaut Krimināllikuma 78. pantā papildinājumu attiecībā uz "seksuālām minoritātēm"; 

3) paskaidrot, kā jēdziena "naida runa" kriminalizēšana varētu veicināt sabiedrisko mieru un patiesu 

demokrātiju un arī kā tas stiprina dabīgu ăimenes attiecību piekritēju likumiskās pozīcijas; 

4) sniegt rakstisku informāciju, kādus konkrētus soĜus Jūs savas kompetences ietvaros plānojat 

spert dabīgas ăimenes aizsardzībā un dzimstības palielināšanā;  

5) sniegt rakstisku informāciju, kā tautas pārstāvjiem iespējams līdzdarboties šo jautājumu 

risināšanā; 

6) sākt normatīvo aktu izmaiĦas, lai nostiprinātu likumdošanā homoseksuālisma propagandas 

pilnīgu aizliegšanu Latvijas teritorijā. 
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