Latviešu Biedrības PAMATIEDZĪVOTĀJU
dzīves telpas atguves deklarācija
12015. g. 27. maijā

Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesas (vēlāk saukta TIESA) 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 25 gadu svinībās izteiktajam 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.
TIESA piebilst ka LR 4. maija valsts nav īstenojusi ANO Pamatiedzīvotāju Deklarācijā likumdošanā valstij
uzliktos pienākumus PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesību nodrošināšanai.
TIESA informē ka neviena partija nav atbildējusi uz Latviešu Biedrības 4. decembrī iesniegto ziņojumu par
eksistenciāli katastrofālo Latviešu dzīves apstākļu situāciju (atrodams LaBie.lv) un tādējādi ir paši nolieguši
savas rīcībspējas.
TIESA rod sekojošus steidzamus rīkojumus LR 4. maija valstij, lai atjaunot Latvijas suverenitāti un īstenot
PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības
TIESA nolemj ka
-

krimināli genocidālās valsts sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uz vērtīgām
ir jāpalīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM netraucēti labklājīgi dzīvot Dzimtenē
pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums ievērot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības
nevienam nav tiesību pazemināt PAMATIEDZĪVOTĀJA esošo dzīves līmeni jo tas Latvijā ir kritisks
LR novadiem ir pienākums katrā novadā radīt vismaz 999 hektāru lielu zemes gabalu kurā krīzē
nonākušie PAMATIEDZĪVOTĀJI var netraucēti dzīvot pēc savu senču tikumiem. Rīgā viena tāda

-

-

-

-

teritorijas daļa ir Lucavsala, uz Daugavas – vieta senču tradīciju kopšanai un kultūras mantojuma
nodošanai nākamajām paaudzēm
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības netraucēti pulcēties un visiem kultūras, kongresu un koncertu
namiem, baznīcām un bibliotēkām, kā arī skolām ir jēpiešķir telpas PAMATIEDZĪVOTĀJU sapulcēm par
brīvu. Baznīcu zvani vēsturiski bijuši un arī tagad ir nododami PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanā
PAMATIEDZĪVOTĀJU trauksmes sludināšanai glābēju pulcināšanai
ka valstij ir jāpiešķir līdzekļi Latviešu biedrībām lai veiktu PAMATIEDZĪVOTĀJU glābšanas un reemigracijas darbus, kā arī lai apkopot vēsturisko Latviešu biedrību telpu saraksti lai tās atgrieztu
PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanā, kā tas ir veikts Žīdu kopienas interešu īstenošanai
Torņakalna Latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir vēsturisks Latviešu biedrības īpašums, tāpat visas
Gaismas pilī parvākušās bibliotēku ēkas un arī nams Skolas ielā 32. LR 4. maija valsts institūcijām ir
jāveic šo apstākļu faktiska leģitimizācija
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli - naudu, ar
kuras ērtu pieejamību valstij PAMATIEDZĪVOTĀJI ir jāapgādā
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas ir neaizskaramas
tiem PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav dzīvesvietas, tā ir jānodrošina labklājības līmenī un jārada
iespēja to privatizēt.

Šo lēmumu netraucētai īstenošanai TIESA iesaka PAMATIEDZĪVOTĀJIEM apzīmēt savu dzīvesvietu ar īpašām
zīmēm kas norāda viņu PAMATIEDZĪVOTĀJU statusu. Zīme ir apaļa vai astoņstūris. Uz tās ir uzrakstīts teksts
Latvijas
Pamatiedzīvotāja
Dzīvesvieta.
*
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Deklarācija.
ANO
Šie TIESAS lēmumi ir izplatāmi visā pasaulē atbalsta gūšanai Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un iedvesmai citu
Tautu PAMATIEDZĪVOTĀJIEM.
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