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Dārgie Latvijas Republikas pilsoņi un senpilsoņi!  

1.05 ir noticis Pilsoņu Kongresa (pilsonis.lv) augšāmcelšanās brīnums, ar ko arī mūs visus 
apsveicu. Šī ir iespēja kura vēl reiz izvēršas par Latviešu Tautas liktenīgo cerību, kas var Latviešu 
Tautu izcelt Saulītē – Latviešu Tautas pārvaldītas  valsts labklājībā, bet var arī vēlreiz pievilt un 
pat velt kara postā un galīgā iznīcībā. Tāpēc mudinu Latvijas gaišākos prātus un sirdis iesaistīties 
Pilsoņu Kongresa (PK) darbības atdzīvināšanā, bet tikai tad ja spējat  strādāt nepieļaujot jau 
pierādītās kļūdas un izvairīties no jaunām, izmantojot vērtību varas kompasus, kas nodrošinās 
patiesu Tautvaldību. 

Lai izdotos Tautu izglābt ir steidzami nepieciešams nodrošināt sekojošus apstakļus: 

1) zinātniski jānoformulē būtiskākās definīcijas, jāvienojas par  PK mērķi, stratēģiju, taktiku 
un metodiku – šobrīd nenoteikti formulētais PK mērķis ir pierādīti Latviešu Tautu 
iznīcinoša metode, kura Latviešu Tautai nav nedz mērķis, nedz stratēģija, nedz pat 
taktika 

2) gaidāmajā zinātniskajā konferencē PK vadībai vispirms ir jāizanalizē un jāatzīst savas 
kļūdas,  jo izmainīt pasauli var tikai izmainot sevi 

3) Latvijas pilsoņiem un senpilsoņiem ir jāiesaistās PK darbā ar sekojošu drošības metodiku 
a) PK delegātu kandidātam ir jāslēdz uzticības līgums ar Latviešu Tautu 
b) PK delegātu kandidātam ir jāaizpilda Esības Anketa, izklāstot visu būtisko par sevi  

apm. 50 lpp kā valstu drošības dienestos pienākas (skice http://www.labie.lv/wp-
content/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs-12015.pdf ) 

c) PK delegātu kandidātam ir jāaizpilda savas Varas Anketa, apm. 20 lpp, raksturojot 
savas spējas un pieredzi Tautvaldības būtiskāko parametru izveidē, pārvaldē un 
vadībā 

d) PK delegātiem ir jābūt gataviem strādāt nepārtrauktā videokameras acs klātbūtnē 
darot savus darbus redzamus Tautai, lai Tauta kļūtu droša 

e) PK delegātiem ir pienākums zināt Tautvaldības parametrus un ieviest tos valsts 
pārvaldē, kā tas paredzēts Satversmes 2. p. (Latviešu Biedrība (LaBie.lv) piedāvā 
Tautvaldības kursus internetā, ar vienojošām definīcijām un metodiku labklājības 
iekārtu modelēšanai, testēšanai un iedzīvināšanai valsts sistēmās) 

f) īpaši būtiski ir ka PK delegātiem jābūt garīgi un emocionāli līdzsvarotiem un 
sirsnīgiem cilvēkiem, tāpēc ka esam III Pasaules Kara priekšvakarā un naida runas 
nav pieļaujamas, ir mierīgi jārod sistēmiski risinājumi labklājības tonī un garā.  

PK 25 gadu jubilejas pasākumu 13 video atrodami manā   FreeLatvia   Youtube kanālā. 
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