LATVIEŠU GODA TIESAS deklarācija IV.
Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Goda Tiesas,
īsāk LATVIEŠU GODA TIESAS, lēmumi 12015. g. 23. decembrī
Latviešu Goda Tiesas (vēlāk saukta TIESA) lēmumi sakarā ar šobrīd pastāvošās Latvijas
Republikas 4. maija valsts sistēmisko noziegumu izveidojot iekārtu
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpas 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 Saeimai un Ministru Kabinetam
iesniegtajiem dokumentiem tikumīga tiesiskuma (atrodami LaBie.lv) izveidei Latvijā un tādējādi paši
apstiprinājuši savu rīcībspēju trūkumu.
TIESA lemj sekojošus steidzamus rīkojumus LR 4. maija valsts izpildvarai, lai atjaunot Latvijas
suverenitāti, īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un apstādināt Latvijā notiekošo sistēmisko genocīdu
pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pārējiem Latvijas iedzīvotājiem
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TIESA nolemj ka
1. lai pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM genocidālās valsts sistēmas daļas nomainīt uz vērtīgām, īstenojot
PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesu deklarāciju lēmumus dzīvē, PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir jāatdod
daļa Latvijā esošo resursu
a) PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņas garīgo skolu telpas, kas parasti atrodas uz senām
PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietām, kurās ir ierīkoti apdzīvojamo vietu laukumi
b) Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU darba augļu apmaiņas līdzekļa lietošanai ir jāatdod
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM pašiem sava neatkarīga komercbanka un Latvijas Bankai ir
jāpilda Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU varas struktūru rīkojumi. Darba augļu apmaiņas
līdzekļu emisijai ir jābūt Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē.
c) PAMATIEDZĪVOTĀJU saziņai PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumā jāatdod daļa mēdiju un
pārējiem jāsniedz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ētera laiks par brīvu
d) vismaz trīs no 15 Latvijā darbojošamies drošības dienestiem ir jānodod
PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē, lai aizsargāt PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un drošību
e) darba tirgus ir resurss kas ir sistēmiski jāpārveido, atgriežot Tautsaimniecības
programmu līdzekļu emisiju PAMATIEDZĪVOTĀJU rokās, tādējādi īstenojot
PAMATIEDZĪVOTĀJU ieceres un nodrošinot PAMATIEDZĪVOTĀJU pilnu nodarbinātību
un re-emigrāciju
f) Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko struktūru pilnas darbības nodrošināšana ir
Latvijas valsts pamatfunkcija
2. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu veselība, ģimenes pavards un bērnu labklājība savā dzimtā ir
visbūtiskākais kas Latvijas valstij ir janodrošina visu iespēju pilnībā
3. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu ķoniņi/-ienes, pārstāvēto dzimtu vajadzībām, emitē darba
augļu apmaiņas līdzekli BIR – Baltijas PAMATIEDZĪVOTĀJU IR, kas atbilst 1 BIR = 1 Eiro.
PAMATIEDZĪVOTĀJu naudas sistēmas veids izriet no viņu spējām būt Dievs-a-ziņā un precīzi
ataino viņu Tikumus. BIR segums ir dzimtu spēks, dzimtu resursi un tiesības
4. mēs paļaujamies uz PAMATIEDZĪVOTĀJU Dievs-a-ziņu caur sirdsapziņu un PAMATIEDZĪVOTĀJU
dzīvesziņu kā vieduma un saskaņas avotu un rīkojam visas struktūras īstenot vienīgi to, kas ir
saskaņā ar vietējo PAMATIEDZĪVOTĀJU lēmumiem. Ir spēkā arī pretējais – likumi un lēmumi, kas
nav PAMATIEDZĪVOTĀJU apstiprināti, NAV SPĒKĀ. Likumus apstiprina PAMATIEDZĪVOTĀJU
ķoniņi un etnoģenētiski organizējušās PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesas, kuru tiesneši valstī
dzīvo vismaz 9 paaudzēs un ir uzticami PAMATIEDZĪVOTĀJU Tautai. Tiesnešiem un ķoniņiem ir
valstiska imunitāte
5. tā kā patreizējās Latvijas valsts un Eiropas Federācijas, kā arī vispasaules struktūras veic
sistēmisku genocīdu pret Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, tad PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir pilnas
tiesības neievērot jebkurus to likumus un prasības
6. Spēkā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi
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7. Varā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS sargājošas izpildvaras
8. Dievā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU ticība
9. Mīlā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošie
Šo lēmumu netraucētai īstenošanai TIESA iesaka PAMATIEDZĪVOTĀJIEM apzīmēt savu dzīvesvietu vai
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM būtiskas sabiedriskās vietas ar īpašām zīmēm, kas norāda uz to
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM būtisko statusu. Zīme ir apaļa vai astoņstūris.
Šie TIESAS lēmumi ir izplatāmi visā pasaulē atbalsta gūšanai Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un
iedvesmai citu Tautu PAMATIEDZĪVOTĀJIEM.
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