
 
 
 

LATVIJAS SIEVIETES VIENOTAS NĀKOTNEI 
 

REZOLŪCIJA 
Rīgā, 2015. gada 9. martā 

 
Ar šo rezolūciju mēs, Starptautiskās sieviešu dienas diskusijas dalībnieces, vēršamies 
pie Latvijas valsts vadītājiem un plašsaziņas līdzekļiem un prasām atbilstoši saviem 
pienākumiem rūpēties 
 

PAR DROŠĪBU 
 

- lai Latvijas sievietes un ģimenes tiktu aizsargātas gan psiholoģiski, gan 
politiski un ekonomiski, un tiesības uz šīm brīvībām netiktu ierobežotas 

- lai Latvijā tiktu apturēta kara draudu propaganda politiķu, valsts amatpersonu 
un ārvalstu ekspertu runās, kā arī mediju informācijās, un sieviešu un ģimeņu 
labklājībai nepieciešamie līdzekļi netiktu izšķērdēti „vīru spēlēs” ar 
nepietiekami argumentētiem bruņošanās plāniem 

 

PAR LABKLĀJĪBU 
 

- lai sistemātiski tiktu aktualizētas problēmas, kas atklāj Latvijas sieviešu un 
ģimeņu patieso nabadzību un patiesos apstākļus, kas ierobežo cilvēka cienīgu 
dzīvi un iespējas izaugsmei 

- lai katras sievietes un katras ģimenes interesēs Latvijas valsts nodrošinātu 
tādus ieguldījumus labklājības paaugstināšanā, kas izskauž bailes par savu 
bērnu nākotni un vēlmi pamest savu valsti 

 

PAR PREZIDENTU 
 

- lai Latvijas Republikas Saeima redz valsts prezidentā personību, kura ar savu 
gudrību, goda prātu un inteliģenci nodrošina visu valsts iedzīvotāju drošību un 
labklājību 

- lai Latvijas prezidents bagātīgā un izkoptā latviešu valodā, un pārvaldot arī 
vairākas svešvalodas, pārstāv tās idejas un rīcību par valsts izaugsmi un 
cilvēktiesībām, kam gatavs sekot katrs Latvijas iedzīvotājs 

 
Pielikumā Rezolūciju akceptējušo nevalstisko organizāciju saraksts 
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  1. Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 
  2. EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) 
  3. Sieviešu tiesību institūts 
  4. Latvijas Pensionāru federācija 
  5. Latvijas Multiplās sklerozes apvienība 
  6. Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „Dace” 
  7. Biedrība „ERFOLG” (Daugavpils) 
  8. Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs 
  9. Rīgas aktīvo senioru alianse 
10. Latvijas Krievu rakstnieku organizācija „RUSLO” 
11. Zantes ģimenes krīzes centrs (Kandavas novads) 
12. Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļa 
13. Latvijas Spina bifīda un hidrocefālijas biedrība 
14. Pensionāru biedrība „DauER” (Daugavpils) 
15. Pensionāru apvienība „Krona” (Daugavpils) 
16. Pensionāru klubs „Pīlādzītis” (Varakļāni) 
17. Latvijas Bērnu forums 
18. Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija” 
19. Biedrība „Patvērums „Drošā māja” 
20. Talsu Sieviešu un bērnu krīzes centrs 
21. Latvijas Baltkrievu savienība 
22. Jelgavas sieviešu invalīdu biedrība „Zvaigzne” 
23. NVO Padome „Varavīksne” (Daugavpils) 
24. Biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” (Varakļāni) 
25. Varakļānu sieviešu klubs „Magnolija” 
26. Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai 
27. Jelgavas pensionāru biedrība 
28. Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija 
29. Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts” 
30. Latvijas Nākotnes Institūts 
31. Arābu kultūras centrs 
32. Sieviešu tiesību biedrība „Tumes mežroze” (Tukuma novads) 
33. Ronald McDonald House Charities Latvija 
34. Sabiedrības drošības organizāciju asociācija 
35. IWO – International Women’s Organization 
36. Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība 
 
 
 
 

Sagatavoja 
Laila Balga, Sieviešu tiesību institūta valdes priekšsēdētāja 

Tel. 22311545 
 

Rīgā, 2015. gada 27. martā. 
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