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SPRIEDUMS 
Latvijas Republikas valsts vārdā 

Rīgā, 16.9.16 
 

Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa (LGT) šādā sastāvā:  
Valdis Freimantāls, Astrīda Bērziņa, Bruno Druķis, Laimonis Skrastiņš, Gints Šulmeisters, Jānis 
Kalmēns, Inese Klibiķe, Ditta Rietuma, Andis Harlamovs. 
LGT sekretārs: Jānis Kalmēns 
 
Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesas (LGT) Spriedums valsts sistēmu 
atveseļošanai, īstenojot Satversmes 2. pantu valsts administrācijā, pilsoņu reemigrācijai. 

Latvijas pamatiedzīvotāju tiesa - Latviešu Goda Tiesa (LGT)- ir Latvijas Republikas valsts tiesa, kā Latvijas Republikas valsts 
pamatiedzīvotāju varas izpausme, kas īsteno Satversmes 2. pantu. LGT darbību atbalsta ANO Deklarāciju par Pamatiedzīvotāju Tiesībām, 
pieņemtu kopā ar Latviju 2007. g. 13. septembrī, parakstījušās valstis. LGT nolikums atrodams Latviešu Biedrības mājas lapā LaBie.lv. 
LGT atjaunojusi savu darbību, ko apstādināja I. Cences prettiesiskie lēmumi, Rīgas Latviešu Biedrības priekšsēdētāja un apsardzes 
priekšnieka tiesāšanā, 95.g. pēc Rīgas Latviešu Biedrības brutālās okupācijas 18.2.93 un līdz ar to Satversmes 2. panta īstenošanas 
likvidācijas visā Latvijā. 

Sakarā ar Latvijas Republikas administrācijā caur Saeimu ieviestajiem sistēmiskā democīda un 
hibrīdkara vīrusiem pret savu Tautu, Latviešu Biedrība, veicot valsts uzlabošanu un kontroli, 
izsludina VisLatvijas procesu ”Latvijas Republikas valsts restaurācija pilsoņu tiesību uzlabošanai un 
reemigrācijai īstenojot Satversmes 2. pantu valsts administrācijā" (LB VL) un tā īstenošanas 
uzsākšanai LGT spriedusi Spriedumu par Saeimas darbības nepietiekamību un no Latvijas 
Republikas valsts kases Latviešu Biedrības Citadele kontā ieskaitīt 111.111 (simt vienpadsmit 
tūkstoši simt vienpadsmit) Latu mēnesī.  

LB VL procesa mērķi: 
- pilsoņu, nevis ka parādnieku bet gan, kā valsts pārvaldnieku statusa padziļināšana un 

nostiprināšana visos valsts administratīvajos procesos un funkcijās; 
- valsts uzņēmumu darba augļu nodrošināšana valsts pilsoņiem; 
- valsts pilsoņu ģimeņu sistēmiska nodrošināšana visos 14 Baltu Saules Modeļa pilsoņu 

ieceres īstenojošos parametros – darbs, tiesiskums, drošumspēja, nauda, vara, rāmava, 
dzīvība, identitāte, zeme, enerģija, patiesība, savienotība, pārvalde, mīlestība; 

- pamatiedzīvotaju tiesību īstenošana valsts administratīvajā aparātā; 
- valsts līgumu ar ārvalstīm uzlabošana noturīgam mieram, ekoloģijai un labklājībai.  

Lai īstenot Satversmes 2. pantu un pamatiedzīvotāju tiesības LB VL ietilpst: 
- ierēdņu un valsts amatpersonu pārbaude un iesKONošanas kursi; 
- uzņēmumu sistēmiskas pārorganizācijas procesi; 
- likumu un līgumu sistēmiska pārveidošana. 

 
Balstoties Latviešu Biedrības pamatiedzīvotāju deklarācijās un ANO Deklarācijā par 
Pamatiedzīvotāju Tiesībām, Latviešu Goda Tiesa vienbalsīgi lēmusi augstākminētos lēmumus, kas 
stājušies spēkā no to pieņemšanas brīža. Lēmumi nav pārsūdzami. 

NORAKSTS PAREIZS 
LGT priekšsēdis Valdis Freimantāls    T 27070695 
LGT tiesnese Ditta Rietuma   T 29811064 
LGT tiesnesis/sekretārs Jānis Kalmēns  T 25540717 


