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Rīkojumi pamatiedzīvotāju dzīvesvietu neaizskaramības procesos, kas izriet no Latviešu Biedrības 
Pamatiedzīvotāju Dzīves Telpas Atguves Deklarācijām. 

(  Kopija Pilsoņu Komitejai, Satversmes Tiesai, Saeimai, Tiesībsargam u c  ) 

 
11.11.12015 
Latvijas Republikas Ministru Kabinetam 
 

Cien. Latvijas Republikas valdība ! 

Ziņojam, ka Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa (LGT) veic sistēmisku pamatiedzīvotāju dzīves telpu  
atguves procesu, kurā Jūs esat iesaistīts, kā valdība. Ar šo rīkojumu vēlreiz atgādinām ka Jūsu 
pienākumos ietilpst atbalstīt pamatiedzīvotāju dzimtu labklājību dzimtu izraudzītajās dzīvesvietās. 
Latviešu Goda Tiesa ir lēmusi ka dzīvesvietas kurās dzīvo pamatiedzīvotāji ir uzskatāmas par 
pamatiedzīvotāju īpašumu.  Latviešu Biedrības dzīves telpu atguves process nozīmē ka valstij ir jāaizsargā 
pamatiedzīvotāju dzīvesvietas, kā arī iespēja dzīvot pēc senču tikumiem senču tradicionālajās 
ekonomiskajās un sociālajās sistēmās. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu visu būtisko vajadzību nodrošinājumu 
sargā valsts ar ANO Pamatiedzīvotaju Tiesību konvenciju, parakstītu 2007.g. 13. sept.. 

Īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības dzīvot pēc senču tikumiem, senču tradicionālajās ekonomiskajās un 
sociālajās sistēmās, Latviešu Biedrība rīko ka pamatiedzīvotāji var iesūtīt  samaksu par komunālajiem 
pakalpojumiem, īri un īpašumiem, lietojot  pamatiedzīvotāju koka vērtspapīrus - IRus, kurus emitējusi 
dzimta pati un dzimtas grāmatvedībā reģistrējis dzimtas pārstāvis, kā tas pamatiedzīvotājiem 
tradicionālajā saimniecībā izsenis bijis visā Eiropā (arī Lielbritānijā, Šveicē un Austrijā – Tally sticks).  
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No Latviešu Biedrības deklarācijas III 

15. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli, ar kura 
ērtu pieejamību valstij PAMATIEDZĪVOTĀJI ir jāapgādā 

16. valstij ir jānodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJIEM iespēja pašiem emitēt naudu, līdztiesīgi ar ārzemju 
banku īpašniekiem Latvijā, nepieļaujot etnisko diskrimināciju finanšu pieejamībā 

17. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli -  Latvijas 
IRus, kurus PAMATIEDZĪVOTĀJI paši izveido vedot dzimtu grāmatvedību un kuri valsts institūcijām ir 
jākonvertē uz SVF un BIS naudām, attiecībā 1 LIR = 1 Euro 

18. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas ir neaizskaramas un valsts struktūras tās sargā  
19. dzīvesvietas kurās dzīvo PAMATIEDZĪVOTĀJI ir uzskatāmas par PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumu 
20. tiem PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav dzīvesvietas, tā jānodrošina labklājības līmenī  
21. katram PAMATIEDZĪVOTĀJAM piešķirama vienreizēja kompensācija par senču  

īpašumiem 100.000 LIR  

Latviešu Biedrība  vienlaicīgi veic arī Latvijas Republikas finansu sistēmas atguvi no ārzemju korporācijas 
Starptautiskais Valūtas Fonds nagiem, īstenojot  administratīvi  Satversmes 2. pantu un balstoties ANO 
deklarācijā par pamatiedzīvotāju tiesībām. Latviešu Goda Tiesa kriminalizējusi  sistēmu kurā finansiālie 
līdzekļi tiek liegti pamatiedzīvotāju vajadzībām, sistēmiski nostiprinot etnisko diskrimināciju caur 
centrālbankas monetāro sistēmu,  kur neviena komercbanka nepieder pamatiedzīvotāju valstsnācijai. 

Jau pirmajā šī Ministru Kabineta darbā stāšanās dienā Latviešu Biedrība iesniedza SOS deklarāciju par 
genocīdu pret Latviešiem LB SOS Min Kab 5.11.14, un Latviešu Goda Tiesa maijā un oktobrī ir pieņēmusi vēl 
2 deklarācijas ar rīkojumiem kā praktiski risināt situāciju. Jūnijā visām Eiropas Savienības 27 valstu 
ministrijām caur Latviju, kā prezidentūras valsti, tika izsūtīts rīkojums īstenot pamatiedzīvotāju tiesu 
lēmumus  LB rīkojums 30.06.12015. 

Būtiski ir Jums darīt zināmu, ka Latviešu Goda Tiesa dara visu iespējamo, lai  Jūs un visi citi iesaistītie cilvēki 
tiktu bagātīgi atalgoti par saspringto darba vidi, kas rodas sistēmu maiņas procesā, jo Latvijas 
pamatiedzīvotaju  tiesa ir kriminalizējusi genocidālās sistēmas nevis tajās iesaistītos cilvēkus, kas arī ir šo 
sistēmu upuri un kā tādi saņems kompensācijas, un pamatiedzīvotājiem lojāli rezidenti - arī labklājīgu algu.  

Latviešu Goda Tiesa, sakarā ar Latvijā notiekošo ekonomisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem, ir lēmusi 
Latvijas Pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguvei sekojošas  pamatiedzīvotāju deklarācijas ar kurām šobrīd 
iepazīstas Saeima un kuras varat lejuplādēt www. LaBie.lv. Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija II  un  
Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija III 

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa ir arī ratificējusi 2 Atomkara Sistēmu Kriminalizācijas Deklarācijas, 
pieņemtas 7.06.12015 Dubultos un 7.09.12015 Ropažos. Criminalise Nuclear War Systems  divas 
konferences notika Angliski 1-7.06 Dubultos, Undīnē un Krieviski 1-7.09 Rīgā Zinātņu Akadēmijā. Nākamā 
konference kotiks  1-7.12 Stokholmā  u t t katru trešo mēnesi līdz sistēmas tiks nomainītas no kriminālajām 
uz miera un labklājības.  LBas ratificētās CNWS conferences deklarācijas atrodamas Declaration CNWS  un 
Декларация распоряжение KCAB. Angliskās konferences 25 video atrodami Angļu valodā (Lepins Krievu 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/LB-SOS-Min-Kab-5.11.14.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/10/LB-r%C4%ABkojums-30.06.12015.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Latvie%C5%A1u-Biedr%C4%ABbas-%C4%ABpa%C5%A1umu-deklar%C4%81cija-I.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Latvie%C5%A1u-Biedr%C4%ABbas-%C4%ABpa%C5%A1umu-deklar%C4%81cija-XXX.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/10/Declaration-CNWS-final.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/10/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-5.pdf
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val.) https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX un Krieviskās 20 
Krievu valodā atrodas https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKFf6h4rs-Bt-nhF2Q5ssV_K  

Latviešu Biedrības PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpas atguves deklarācija II tika pieņemta  12015. g. 27. 
maijā un deklarācija III 15. oktobrī . Tajās atrodami Latviešu Goda Tiesas lēmumi sakarā ar šobrīd 
pastāvošās Latvijas Republikas 4. maija valsts sistēmisko noziegumu izveidojot iekārtu PAMATIEDZĪVOTĀJU 
dzīves telpu (īpašumu- / īres- / sabiedrisko telpu) sistēmiskai ekspropriācijai. TIESA piekrīt Pilsoņu Kongresa 
Rīcības Komitejas secinājumam, ka organizētas noziedzības un padomju nomenklatūras savienība pedējos 
25 gadus īstenojusi Latvijas pilsoņu interesēm neatbilstošas reformas, kas sistēmiski joprojām turpina 
realizēt Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU genocīdu.  

Deklarāciju kopsavilkums ir sekojošs: 

1. Runa iet par patreizējās Romas likumdošanas pārveidošanu saskaņā ar Pamatiedzīvotāju tiesību 
tikumdošanu – procesu, kas ir uzsācies pagaišvasar ar Declaration on the Rights of Indigenous 
People pārtulkošanu Latviski (http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-
2007-deklar.pdf ) un 3 Latvijas un starptautiskām deklarācijām, kas pieņemtas pēdējos četros 
mēnešos. Šobrīd notiek PERESTROJKA likumdošanā un tas ir stresīgs periods – lūdzam apbruņoties 
ar pacietību un Jūs tiksiet bagātīgi atalgoti, ja neīstenosiet netikumīgus likumus,  

2. Nauda, kas atrodas Latvijas Republikas apritē un kuru izdod SVF centrālbanka kuru nepārvalda nedz 
Latvijas Republikas valdība, nedz Saeima, nedz Latvijas Tauta, ir pretkonstitucionāls krimināls 
līdzeklis, tā nav Latvijas Republikas pilsoņu kontrolēta un tamdēļ ir viena no CNWS konferences 
ekspertu tiesas kriminalizētajām sistēmām. Tieši SVF centrālbankas naudas lietošana ir novedusi 
Latvijas pamatiedzīvotājus genocidālā stavoklī un izraisa atomkara draudus, kamdēļ ikvienam ir 
tiesības atteikties to lietot līdz kamēr tiks ieviesta Latvijas pamatiedzīvotāju pārvaldīta nauda. 
Centrālbankas un konstitūcijas atgūšanas process no ASV  Krievijā  http://eafedorov.ru/      un 
Latvijā   https://www.youtube.com/watch?v=f3Ef6dJrGI0      ; 

3. Latvijas 4.maija valsti, tāpat kā daudzas citas, ir infiltrējušas vispasaules valdības korporācijas 
struktūras kuras caur modernās Romas impērijas tiesām u c struktūrām veic genocīdu pret 
pamatiedzīvotājiem un ir sistēmiski atstājuši pamatiedzīvotājus bez naudas līdzekļiem mājvietām, 
sabiedriskajām telpām un pamatiedzīvotāju sabiedriskajai darbībai visās būtiskajās jomās, kamdēļ 
liela daļa iedzīvotāju ir emigrējusi vai mirusi; 

4. Latvijā vairs nav NEVIENAS pamatiedzīvotājiem piederošas komercbankas un ārzemju banku 
darbība Latvijā ar nekontrolēto kriminālo ārzemnieku pārvaldīto digitālās naudas ražošanas ieroci ir 
visbūtiskākā ekonomiskā kara forma pret Latvijas pamatiedzīvotājiem; 

5. Šīs kriminālās sistēmas tiek nostiprinātas ievedot Latvijā ASV u c NATO ārzemju okupācijas 
karaspēkus un veic kriminālu darbību kurinot III Pasaules Karu, pakļaujot Latviju atomkara riskam 
un nepārtrauktam eksistenciālam stresam; 

6. Latvijas pamatiedzīvotāju dzīvokļu un māju izpārdošana notiek sistēmiski noziedzīgā veidā un 
sagrauj Latvijas pamatiedzīvotāju dzīvi, tā ir daļa no kara darbības. 

7. Latvijas Tiesu sistēma ir sistēmiski ASV dizainēta un darbojas ASV dolāra sistēmas ārzemju īpašnieku 
kolonizācijas interesēs – krimināli genocidāls dizains, kamdēļ pamatiedzīvotāju Goda Tiesu lēmumu 
īstenošana ir metodisksTautas glābšanas risinājums. Par to juristi krieviski  
https://www.youtube.com/watch?v=8sigPhhaZaY  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKFf6h4rs-Bt-nhF2Q5ssV_K
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-deklar.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-deklar.pdf
http://eafedorov.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=f3Ef6dJrGI0
https://www.youtube.com/watch?v=8sigPhhaZaY
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8. lai likvidētu sistēmiski kriminālā Starptautiskā Valūtas Fonda rīkojumu sekas –aizliedzot Latvijas 
teritorijā īstenot iekšējā tirgus attīstību un ieviešot Latvijas pilsoņu nepārvaldītu naudas sistēmu 
Euro – Latviešu Biedrība ir ieviesusi  pamatiedzīvotāju dzimtu pārvaldīta darba augļu apmaiņas 
līdzekli – IRus – jeb Latvijas IRus kuri ir konvertējami attiecībā  1 LIR = 1 Euro. Latviešu Biedrība 
iesaka arī katrai dzimtai vest dzimtas darba augļu grāmatvedību un veikt darījumus lietojot pašu 
veidotus koka vērtspapīrus kā tas Eiropā bija izsenis tūkstošiem gadu pieņemts (Wiki -Tally Sticks). 

Vēl varām ir iesniegta arī MarasLoks.lv starptautisku etnisko kultūru konferences deklarācija, atrodama  
http://marasloks.lv/public/?id=233&ln=lv   ,    kuras pieņemšanu var noskatīties video https://youtu.be/l5-
UFE7G__c  

Latviešu Goda Tiesas deklarācijas pēc sava gara un būtības sargā pamatiedzīvotāju dzīvokļus un 
privātmājas, kā pamatiedzīvotāju tiesības uz mājokli ar mājokļa neaizskaramības lēmumu, kuru ir 
jāīsteno visām Latvijas valsts struktūrām, kas ir uzticamas pamatiedzīvotājiem un Latvijas Republikai, kā 
Latvijas pilsoņu kopumam, nevis ārzemnieku pārvaldītam korporāciju konglamerātam, kas veic 
iedzīvotāju genocīdu. 

Tā kā Latviešiem ir tieša sadzīviska vajadzība uz dzīvokļiem un mājām savā sentēvu zemē tad visos 
iespējamos veidos izpildvarām ir jāīsteno labklājīgas dzīves telpas sagāde pamatiedzīvotājiem, nepieļaujot 
nekādas neērtības viņu dzīvesvietās.  

Ja pamatiedzīvotāji uzliek zīmes „Pamatiedzīvotāja dzīves vieta” uz savu dzīvesvietu durvīm, tad ar to ir 
deklarētas tiesības uz dzīvesvietas neaizskaramību no sistēmiskajām ekonomiskajām represijām un sociālās 
inkvizīcijas, balstoties uz ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju pieņēmtu 2007. g 13. sept. 

Dzīvokļu un māju sistēmisko  īpašnieku un pārvaldnieku intereses var tikt aizsargātas dažadi.  Latviešu 
Biedrība rīko Latvijas valsts Ekonomikas un Finanšu ministrijām sadarbībā ar Labklājības ministriju:   
1) izsniegt  abu pušu intereses apmierinošas kompensācijas, 
2) vai rast iespēju praktiski aizstāt šo īpašumu ar kādu līdzīgu,  
3) vai apmaksāt pamatiedzīvotāju  īres / komunālos izdevumus īpašniekam /pārvaldniekam.  
 
Masveida sistēmisks genocīds pret pamatiedzīvotājiem ir pietiekošs iemesls lai veikt centrālbankas 
naturalizācijas procesu, lai tā strādātu saskaņā ar Satversmes 2. pantu, nevis atrastos SVF pakļāvībā, kas 
ir Latvijas Tautām genocidāla korporācija, kas šeit izveidojusi iekārtu, kas neatrodas Latvijas Tautas 
pārvaldē – tātad graujot valsti pašos tās pamatos . Nav Tautas pārvaldītas naudas - nav valsts, bet gan ir 
SVF korporācijas filiāle Latvijas Banka kas īsteno sistēmisku genocīdu ar mākslīga naudas deficīta metodi. 

Latviešu Goda Tiesas ir tūkstošiem gadu senas varas iestādes kuru nozīme šobrīd ir izšķiroša, jo pastāvošā 
tiesu sistēma ir sistēmiski genocidāla, un LGT ir lēmusi taisnu tiesu un izdevusi rīkojumus, lai apmierināt 
sistēmisko īpašnieku un pārvaldnieku intereses  caur procesu, kas notiek informējot Pilsoņu Kongresu, 
Satversmes Tiesu, Saeimu, Tiesībsargu, Ministru Kabinetu u c.   

Iesūtiet savus pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves procesa veikšanas priekšlikumus un uzlabojumus 
Latviešu Goda Tiesas tiesnesim Valdim Freimantālam  uz   info@labie.lv  

http://marasloks.lv/public/?id=233&ln=lv
https://youtu.be/l5-UFE7G__c
https://youtu.be/l5-UFE7G__c
mailto:info@labie.lv
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Rīkojam Jūs rast pamatiedzīvotāju tiesības īstenojošu risinājumu. Ja Jūs to tomēr nespēsiet, tad būs 
noskaidrojies, ka Jūs apzināti pārstāvat deklarācijās minētās kriminālās genocidālās sistēmas, kurās Jūs 
tad būsiet iesaistīti personīgi, kamdēļ ir būtiski saņemt Ministru Kabineta priekšsedētājas, katra ministra 
un augstu MK ierēdņu  personīgu viedokli rakstiski. 

Cerot uz sadarbību, vēlreiz pateicamies par Jūsu pacietību un rudens Mārteņos, tumsu kliedējot, novēlam 
Jums un šai lietā iesaistītajām ģimenēm lielisku dzīvi - to labklājības veidošanai apsolamies darīt visu, kas 
mūsu spēkos, lai Jūs būtu gandarīti ar pamatiedzīvotāju tikumdošanu, kura pastāv ikvienā zemē 
sadarbojoties ar pamatiedzīvotaju struktūrām tajās un ratificējot šīs pašas deklarācijas vai pieņemot līdzīgas 
kā to izdarīja dažādo etnisko kultūru konferences dalībnieki 20. jūnijā Turaidā. 

Lai izprast Latviešu dzīves telpas atguves procesu dziļāk, noskatieties video ciklu no nometnes Baltu Rāmava 
kas notika Ropažu Izumos 10-16. augustā, kur tika pasniegta Latviskā dzīvesziņa Tautvaldībā un metodika 
Tautas garīgajiem vadoņiem, ar programmu  LaBie.lv  Baltu Rāmava 36 video 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XIwKKrmPGo9qHabvrQX6svU. 

 

Sirsnīgi, 
 
 
 
 
 
Valdis Freimantāls  T. 29811064 
Latviešu Goda Tiesas pilnvarotais pārstāvis, tiesnesis 
Latviešu Goda Tiesa darbojas saskaņā ar Latviešu 19 Tikumu kodu un Dieva likumiem,  
Latviskajā Dzīve-s-Ziņā un Dievs-a-Ziņā. 
 
Latviešu Biedrība 
www.LaBie.lv 
Epasts    info@labie.lv 
Adrese    Izumi, Villasmuiža, Ropažu nov.,  LV-2135 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XIwKKrmPGo9qHabvrQX6svU
http://www.labie.lv/
mailto:info@labie.lv
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