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BSIC  
 

CNWS IV 
 

Konferences-Tiesas 
Kriminālās AtomKara Sistēmas 

rīkojumu deklarācija  
 

BSRRW.org 
LaBie.lv 

 
Ceturtā konference, Latviski  1-7 Martā, 12016 g 

 
Trešā konference-tiesa, Zviedriski 1-7 Decembrī  12015 g 

Otrā konference, Krieviski 1-7 Septembrī  12015 g 
Pirmā konference, Angliski 1-7 Jūnijā 12015 g 

 
Ik kvartāla konferences-tiesas BSRRW.org un LaBie.lv vadībā publicētas RadioactiveBSR kanālā 

Youtube 
 
Atomkara kriminālo sistēmu raksturojošās liecības ir starp citiem apkopotas dokumentālajos 
videomateriālos divos Youtube kanālos RadiactiveBSR un FreeLatvia 

   https://www.youtube.com/radioactivebsr 
https://www.youtube.com/freelatvia 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/radioactivebsr
https://www.youtube.com/freelatvia
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Starptautiska zinātniska konference-tiesa  ”KRIMINĀLĀS  ATOMKARA  SISTĒMAS ” 

Starptautiskais Radiācijas Risku Pētniecības Fonds (IFRRR.org) ar gandarījumu piedāvā 
Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju goda tiesas konferenci kuru Latvijā organizē Latviešu 
Biedrības Vides un Tikumu komisijas (LaBie.lv). Konference notiek 4 x gadā – Martā Latviski, 
Jūnijā Angliski, Septembrī Krieviski un Decembrī Zviedriski. Tās starptautiskais nosaukums ir 
Criminalise Nuclear War Systems  un tās darba apkopojumi atrodas BSRRW.org un 
LatvijasRepublika.INFO . 

Konferences mērķis ir radīt platformu neatkarīgiem pētījumiem Zemeslodes dzīvās vides 
aizsardzības izšķirošajā nozarē – atomieroču industrijas sistēmu ķēdē, piedāvājot metodiku 
drošības un miera sistēmu veidošanai. 

Konferences stratēģija ir izvairīties no korumpētajiem, globālo korporāciju finansētajiem 
pētījumiem un apkopot neatkarīgos, patiesos, dažādu zemju pamatiedzīvotāju vērtības 
sargājošos pētījumus. 

Konferences metode ir sniegt liecības video prezentāciju formā un ļaut Pamatiedzīvotāju 
Goda Tiesai lemt kādi rīkojumi un lēmumi ir nepieciešmi, lai veikt sitēmiskas izmaiņas 
eksistenciāli apdraudētā vidē. Ar šīm pamatiedzīvotāju tiesām ir radusies Baltijas Jūras 
Reģiona Pamatiedzīvotāju Tiesa – Baltic Sea Region Indigenous Court (BSIC). 
Pamatiedzīvotāju tiesas netiesā personas bet gan korporācijas un sistēmas. 

Konferenci vada Ditta Rietuma un Christopher Busby. Interneta vidē no visas pasaules 
sapulcināti vēstījumi ar izcilām zinātniskām liecībām būtiskākajās tēmās un parametros, lai 
Pamatiedzīvotāju Tiesa varētu formulēt tikumīgus rīkojumus, kas līdzētu izveidot drošu vidi 
nākamajām paaudzēm. 

Konferences programma nedēļas laikā sniedz iespēju, bez izdevumiem un neparpūloties, 
apgūt konceptuālos parametrus neticami vērtīgai sistēmiskai evolūcijai.  

Brīvprātīgi ziedojumi. 

Mērķa auditorija – garīgā aristokrātija. 

Iepriekšējās 3 pamatiedzīvotāju konferences-tiesas Angliski, Krieviski un Zviedriski 
http://www.bsrrw.org/protection/nucl-war-syst-conf/ 

 
 
 
 
 

http://www.bsrrw.org/protection/nucl-war-syst-conf/
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Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU apsūdzība. CNWS IV 
 

Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJI apsūdz korporācijas AtomKara 
Sistēmu iekārtas uzspiešanā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM 
PAMATIEDZĪVOTĀJU zemēs 
 

 
Latvijas  PAMATIEDZĪVOTĀJU zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp Austrumiem un 
Rietumiem un II Pasaules Karš tajā vēl joprojām nav beidzies. Nepārtraukti notiek 
AUKSTAIS ATOMKARŠ un tā sistēmas tiek netraucēti uzturētas visā atomkara sistēmu ķēdē 
– sociālajās, materiālajās un garīgajās korporatīvajās struktūrās.  
 
Vai Latvijas Republika, tāpat kā citas Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves 
teritorijā esošās valstis, ir pārvērsta par kolonizatoru biznesa pavalsti kurā 147 korporatīvie 
karteļi, kas kopā īsteno totalitāro Jauno Pasaules Kārtību, ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas 
atbilst nāves nometnes statusam, kurā izdzīvo tikai tie kas pakļaujas atomkara sistēmas 
uzturošajām struktūrām? 
 
Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, tāpat kā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM citās Baltijas jūras reģiona 
valstīs nav bijis iespēju dzīvot pēc savu senču dzīvesziņas veidotās sistēmās un struktūrās – 
ne sociālajās, nedz materiālajās, nedz garīgajās. Totatitārisms ir tādā līmenī ka Baltijas jūras 
reģionā pat nav PAMATIEDZĪVOTĀJU Dievs-a-Ziņas svētnīcu. 
 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM nav pašu pārvaldīta darba augļu apmaiņas līdzekļa – nav pašu naudas 
- un līdz ar to arī attiecīgi paverdzinošs ir darba tirgus, kas īsteno ārzemju korporāciju 
AUKSTĀ ATOMKARA plānus nevis PAMATIEDZĪVOTĀJU rāmās ieceres.  
 
PAMATIEDZĪVOTĀJI un viņu sabiedriskās struktūras izmirst sistēmiski visaptveroša 
genocīda apstākļos un Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības īstenojoša valsts nav izveidota.  
 
PAMATIEDZĪVOTĀJI īsteno savas tiesības noskaidrot vai Latviju administrējošā struktūra 
vispār ir tiesīga tikt definēta kā valsts vai kolonizēta pavalsts vai arī tā ir ārzemju 
korporācijas filiāle. 
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Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU  IV 
konferences-tiesas rīkojumi  7.03.12016 

 
 

Latviešu Goda Tiesas rīkojumi 
 
 

 
BSIC konferences –tiesas IV rīkojumi  galvenajos  dzīvības sistēmu 
parametros  kriminalizējot bezatbildīgas struktūras kodolkara sistēmu 
matricē, ņemot vērā pamatiedzīvotāju ārkārtējo stāvokli sistēmiska masu 
genocīda apstākļos: 
 
 

Rīkojumi sakārtoti pēc Baltu Saules Modeļa (BSM) vērtību varas mehānisma parametriem 
 
 

Valde  
 

1. Baltijas Jūras Reģiona (BJR) PAMATIEDZĪVOTĀJI, sargājot dzīvo vidi un īstenojot savu dzimtu un 
ģimeņu dzīvesziņu, kriminalizē korporatīvos karteļus, kas kopā īsteno totalitāro Jauno Pasaules 
Kārtību un uztur ārzemju korporāciju AUKSTĀ ATOMKARA iekārtu, kas iznīcina dzīvību uz 
Zemes. Kopš II Pasaules Kara notiekošais AUKSTAIS ATOMKARŠ un tā sistēmas tiek 
kriminalizētas visā atomkara sistēmu ķēdē – sociālajās, materiālajās un garīgajās 
korporatīvajās struktūrās.  

2. AUKSTĀ ATOMKARA  seku likvidācijai valsts centrālbanka un tās PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu 
ķoniņi emitē līdzekļus līdzvērtīgus restaurācijas un labklājības sistēmu izbūves apjoma 
izmaksām. Valstij nav jāpanāk, lai sistēmiskajā genocīdā pret PAMATIEDZĪVOTAJIEM iesaistītās 
ārzemju korporācijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM izmaksā kompensācijas par ilgstošo sistēmisko 
genocīdu.  Latvijas centrālbanka top uzticama Latvijas Tautai un ir tās pārvaldē, īstenojot 
tikumīgu finansiālo sistēmu. 1992. gada 4. martā Latvijas Republikas Augstākā padome 
pieņēma likumu "Par 1922. gadā dibinātās Latvijas Bankas tiesību pārņemšanu", kas ir spēkā. 
Latvijas Bankas kā valsts centrālās un emisijas bankas statusu nostiprināja 1992. gada 19. 
maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas Banku" tomēr tieši 
tie arī no valsts izveidoja ārzemnieku vadītu korporāciju un tamdēļ - tie nav spēkā.  
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3. PAMATIEDZĪVOTĀJu naudas sistēmas veids izriet no viņu spējām būt Dievs-a-ziņā un precīzi 
ataino viņu Tikumus.  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. 

4. Pamatu pamats PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvē ir ģimene un dzimta, kas ir aizsargājamas un 
restaurējamas ar atbalstu no valsts, kas nodrošina tam nepieciešamos līdzekļus pilnā apmērā, 
ar PAMATIEDZĪVOTĀJA algu u tml.  

5. Valsts augstākais resurss ir cilvēku dzimtas, kas ir Dievs-a-ziņā un ar dzīvesziņu, kas sargā un 
lolo dzīvības sistēmas nākamajām paaudzēm, kuras savukārt  ir nepieciešamas visai dzīvai 
videi, lai droši glabātu korporāciju radītos kodolatkritumus mūžīgi mūžos, jo Urāna238 
pussabrukšanas laiks ir 4,5 miljardi gadu, bet joprojām nav izveidota droša metode 
kodolatkritumu glabāšanai un tie iznīdē dzīvo vidi, ja nav noslēgti no tās. 

6. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras rīko pašvaldību un valsts 
izpildvaras. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras sastāv no ķoniņiem/-
nēm, kas pārstāv savas etnoģenētiskās, sociālās un profesionālās dzimtas, kā arī no 
PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesām, kas kriminalizē vienīgi uzņēmumus un privātpersonu 
samierināšanai  veic mediāciju.  

7. Pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM genocidālās valsts sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uz 
vērtīgām. Pašvaldībām, parlamentam, Ministru Kabinetam, ministrijām u c izpildvaras 
strukturām jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesu un ķoniņu lēmumus dzīvē. Valsts 
pārvēršana par ārzemju korporāciju konglamerātu ir krimināla no procesa sākuma brīža. 

8. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko struktūru pilnas darbības nodrošināšana ir Latvijas 
valsts pamatfunkcija – uzturēt PAMATIEDZĪVOTĀJU bankas, tiesas, apdrošināšanas iestādes, 
mācību iestādes, mēdijus, garīgās saziņas namus, Tautu saziņas zāles, dziedinātavas, aizsargu 
lokus, Tautsaimnieku tīklu, tele- un IT komunikācijas, kā arī sabiedrisko transportu,  valsts 
infrastruktūru u tml. Valsts emitē pati tam nepieciešamos līdzekļus nevis aizņemas tos. 

9. Latvijas Republika sludina drīzu tās 100 gadi. PAMATIEDZĪVOTĀJI atzīst varu īstenojošās  
struktūras, kuru statūti un darbības būtība atbilst Latvijas Republikas brīvvalsts laika struktūru 
statūtu būtībai un garam. Struktūras kas veic korporatīvu, PAMATIEDZĪVOTĀJUS sistēmiski 
paverdzinošu  darbību , ir pārorganizējamas tiešā PAMATIEDZĪVOTĀJU ķoniņu vadībā. 

10. Pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem ir jāzin PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un tikumi, un 
jāīsteno tie vai jāatkāpjas no amata. Ja PAMATIEDZĪVOTĀJI par PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesību un 
Tikumu neievērošanu ierosina augstākstāvošajam  priekšniekam kāda darbinieka atlaišanu, 
atbildīgajām Latvijas Republikas ministrijām ir jāveic izmeklēšana un pie vajadzības arī 
rīkojuma īstenošana. Pašvaldību un valsts administratīvajām struktūrām ir jāpalīdz 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM netraucēti labklājīgi dzīvot Dzimtenē, aizsargājot PAMATIEDZĪVOTĀJUS 
no globālām korporācijām nevis ieviešot Sorosa un ārzemju banku totalitāro režīmu, veicot 
genocīdu pret Latvijas pilsoņiem. Tām jānodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJiem labklājību un dzīves 
līmeni pazeminošas darbības nav pieļaujamas. 
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11. Valsts nodokļu sistēma ir PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē. PAMATIEDZĪVOTĀJI maksā nodokļus 
vienīgi savu dzimtu varu īstenojošām struktūrām, kas īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņu 
tiešā Dievs-a-ziņā. 

12. PAMATIEDZĪVOTĀJI kontrolē un pārvalda visu varas struktūru aparātu visās tā būtiskajās 
izpausmēs.  

13. Vismaz trīs no 15 Latvijā u c valstu PAMATIEDZĪVOTĀJU zemēs darbojošamies drošības 
dienestiem ir jānodod PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē, lai aizsargāt PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības 
un drošību. Pārējo drošības dienestu darbību jāpārbauda uz lojalitāti Latvijas 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. 
 
Darbs 
 

14. Darba tirgus ir būtiskākais valsts resurss, kas ir nekavējoši sistēmiski jāpārveido, atgriežot 
Tautsaimniecības programmu līdzekļu emisiju PAMATIEDZĪVOTĀJU rokās, tādējādi īstenojot 
PAMATIEDZĪVOTĀJU ieceres un nodrošinot PAMATIEDZĪVOTĀJU nodarbinātību un re-
emigrāciju. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM nav pašu pārvaldīta darba augļu apmaiņas līdzekļa – nav 
pašu emitētas naudas - un līdz ar to arī attiecīgi paverdzinošs ir darba tirgus, kas īsteno 
ārzemju korporāciju AUKSTĀ ATOMKARA  plānus nevis PAMATIEDZĪVOTĀJU rāmās ieceres. 
Darba attiecības balstās uz PAMATIEDZĪVOTĀJU sadarbību no brīvas gribas, saskaņā ar savu 
sirdsapziņu, un nedrīkst uzspiest nevienam nevienu no trim lomām – vergs, vergvagars, 
vergturis, kā tas biznesismā bijis pēdējos 25 gadus. Darbs izriet no PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu 
vajadzībām un spējām, nevis no ārzemju korporāciju kolonizācijas plānos pieejamā naudas 
apjoma un pašmāju uzņēmumu peļņaskāres. 
 
Tiesa 
 

15. Mēs rīkojam dibināt PAMATIEDZĪVOTĀJu tiesības un Satversmes 2. pantu īstenojošu tiesu 
sistēmu, un, līdz tas paveikts, par spēkā neesošu atzīt teju ikvienu lēmumu, kuru pārsūdz 
PAMATIEDZĪVOTĀJs, iesūtot lietu PAMATIEDZĪVOTĀJu tiesas izskatīšanai vai Tieslietu 
Ministrijai. Visas PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības neievērojošas tiesas  ir atzīstamas par 
genocidālas sistēmas daļu, kā piemēram V. Voronovskas spriedums pret  13. janvāra 
sacelšanās dalībnieku A.A. Bērziņu, kas varonim, 3 mazu bērnu tēvam un auglīgas 
PAMATIEDZĪVOTĀJAS vīram, pat piespriedusi cietumsodu. Visi Latvijas tiesu sistēmas lēmumi, 
ka piemēram valsts probācijas dienesta un tiesu izpildītāju lēmumi, kas nav labvēlīgi 
PAMATIEDZĪVOTĀJU labklājībai  ir spēkā neesoši kopš to pieņemšanas brīža. 

16. Arī Latvijas u c valstu parlamentu visi likumi, kas nav saskaņā ar PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesībām 
un Tikumiem, NAV SPĒKĀ no to pieņemšanas brīža. Tā piem. 3.03.16 Latvijā pieņemtās 
izmaiņas krimināllikumā, kurās PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, tiesājoties ar banku, par dabisku 
pierādījumu vākšanu, strīdos ar banku, Saeima iebalsojusi PAMATIEDZĪVOTĀJUS sodīt pat ar 
10 gadiem ieslodzījumā; tāpat Saeima padarījusi neiespējamus referendumus, vai vēsturiskais 
valsts nozagšanas akts caur 1992. gada 19. maijā pieņemtajiem Latvijas Republikas likumiem 
"Par bankām" un "Par Latvijas Banku" kad irmo reizi Latvijā likumdošanas ceļā tika nodrošināta 
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valsts centrālās bankas neatkarība no valdības,  utt. PretTautiski Tiesas lēmumi, kas ekspropriē 
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas un īpašumus nav spēkā no to pieņemšanas brīža.  
 
Drošumspēja 
 

17. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU sociālo drošību nodrošina Latvijas valsts nodrošinot 
PAMATIEDZĪVOTĀJUs ar līdzekļiem dzīvei būtiskajos resursos – mājokli, ēdienu, apģērbu, 
komunikācijām, bezmaksas veselības aprūpi  un apdrošināšanu, jeb piešķirot 
PAMATIEDZĪVOTĀJU algu, lai nebūtu vairs tā ka Latvijā izdzīvo tikai tie kas pakļaujas atomkara 
sistēmas uzturošajām struktūrām, bet PAMATIEDZĪVOTĀJI īsteno savas rāmās ieceres. 
 
Banka 
 

18. 1992. gada 19. maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas 
Banku" nav spēkā kopš to pieņemšanas brīža, jo valsts centrālās bankas neatkarība no tās 
valdības ir valsts varas nodošana tiem ārzemniekiem no kā centrālbanka ir atkarīga – kas ir 
valsts nodevība. Latvijas Bankas komercdarbība un 49 Latvijas Bankas brīvvalsts laika nodaļas 
ir atjaunotas, ieskaitot visas no tām izveidotās bankas, kā piemēram SEB. SEB, Nordea, 
Swedbank u c ārzemju korporāciju filiāles, kas veic atomkara finansēšanu tiek nacionalizētas 
uzreiz, bez pārejas procesa. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU darba augļu apmaiņas līdzekļa 
lietošanai ir jāatdod PAMATIEDZĪVOTĀJIEM pašiem savas komercbankas un Latvijas Bankai ir 
jāpilda Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU varas struktūru rīkojumi. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU 
pārvaldē ir darba augļu apmaiņas līdzekļa emisija. PAMATIEDZĪVOTĀJI izmanto pašu pārvaldītu 
darba augļu apmaiņas līdzekli -  Baltijas IRus, kurus PAMATIEDZĪVOTĀJI paši izveido vedot 
dzimtu grāmatvedību un kuri valsts institūcijām ir jākonvertē uz SVF un BIS naudām, attiecībā 
1 BIR = 1 Euro. Valsts īsteno  BIR ērtu pieejamību PAMATIEDZĪVOTĀJIem. Valsts nodrošina 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM iespēju pašiem emitēt naudu, līdzīgi kā ārzemju banku īpašniekiem 
Latvijā, nepieļaujot etnisko diskrimināciju finanšu pieejamībā.  Katram PAMATIEDZĪVOTĀJAM 
ir piešķirama vienreizēja kompensācija par senču īpašumiem 100.000 BIR apmērā. 

19. Visas parādsaistības ar ārzemju bankām, parādi korporācijām un starptautiskie līgumi nav 
PAMATIEDZĪVOTĀJiem saistoši, ja tie neatbilst PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņai vai nav 
pieņemti tiešā saziņā ar PAMATIEDZĪVOTĀJiem.  Banku pakalpojuma sniedzējs nedrīkst bez 
apspriešanas piedāvāt patērētājam noslēgt tādus līgumu noteikumus, kas pārkāpj pušu 
vienlīdzības principu vai ir uzskatāmi par netaisnīgiem, tādēļ līguma noteikumi, kas ir pretrunā 
ar PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesībām, ir uzskatāmi par prettiesiskiem un spēkā neesošiem. Finansu 
konglamerāta saraustos īpašumus, iekasējot valstu parādus, ir jāaplēš un jābeidz papildināt. Ja 
ir nepieciešams ko maksāt, tad līdzekļi ir jāemitē pašu PAMATIEDZĪVOTĀJu bankās.  Finansu 
konglamerāts veic PAMATIEDZĪVOTĀJiem kompensācijas par ilgu visaptverošu sistēmisku 
piemuļķošanu un aktīvi pārveido sistēmu tiešā PAMATIEDZĪVOTĀJU vadībā.  

20. Valstij un visām bankām ir jāfinansē PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko un politisko struktūru 
atjaunošana. Valstij ir jāpiešķir līdzekļi Latviešu biedrībām, lai tās veiktu PAMATIEDZĪVOTĀJU 
sabiedrisko struktūru izbūvi  un PAMATIEDZĪVOTĀJU re-emigracijas darbus. Bankas kas neveic 
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šādu atbalstu būtiskā apmērā ir slēdzamas. Banku vadītājiem ir jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU 
tiesības vai jāatkāpjas no amata. 

21. Latviešu Biedrība piesaista līdzekļus, lai īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves un sabiedrisko 
telpu izdevumu apmaksu pārejas procesā uz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālas centrālbankas un 
komercbanku izveidošanu, kuras tad segs telpu izdevumus. Finanšu un kapitāla komisijas 
uzraudzība attiecas vienīgi uz ārzemju bankām nevis uz Latvijas krājaizdevu sabiedrībām un 
PAMATIEDZĪVOTĀJU bankām, kas finansē Latvijas attīstības programmas. 
 
Miers 
 

22. Mēs kriminalizējam Latviju kolonizējušās pasaules finanšu korporācijas, kas veic ,nu jau, III 
pasaules kara finansēšanu - SVF, ASV Federālo rezervju banku, Pasaules Banku, BIS.org, 
NASDAQ, UNIDROIT.org utt un rīkojam sasaukt BrettonWood II līdzīgu sanāksmi Rīgā lai radīt 
suverēnu nacionālo valūtu finansiālo sistēmu, kādas Latvijā u c nav bijis kopš II pasaules kara 
sākuma. 

23. Sistēmiskā genocīdā no Latvijas izdzīvoto PAMATIEDZĪVOTĀJU re-emigrācija ir būtisks valsts 
uzdevums un tā īstenošanai jārod līdzkļi atsakoties no bēgļu uzņemšanas, kas ir okupācijas 
darbība. Eiropas Komisija izstrādā shēmas, kā migrantus transportēt šurp un izmitināt starp 
mums un šīs izmitināšanas mērķis ir pārveidot Eiropas reliģiskās un kultūras nostādnes, 
rekonstruēt etniskos pamatus, tādējādi iznīcinot nacionālās valstis. Eiropas Komisija ir 
iznīcinājusi mūsu valstu suverenitāti un izveidojusi Eiropas Savienotās Valstis - kam neviens 
nekad nav devis atļauju. Mēs rīkojam slēgt VISAS korporatīvās struktūras, kas radušās Euratom 
līguma rezultātā, ieskaitot Eiropas Komisiju. 

24. Mēs kriminalizējam korporācijas, kas Tautām uzspiedušas kodolieroču un atomindustriju 
tehnoloģijas kas ir atomkara ķēdes sastāvdaļa. Visas korporācijas kas nedarbojas 
PAMATIEDZĪVOTĀJU tiešā labuma veikšanai tiek slēgtas. Korporācijas kas pievienojas 
PAMATIEDZĪVOTĀJU vadībai pārgorganizē savu darbību PAMATIEDZĪVOTĀJU tiešā vadībā, 
atbilstoši PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņai .  

25. Kriminālas ir visas struktūras kas izraisījušas AUKSTO un KARSTO ATOMKARUS – ar 
atombumbu sprādzieniem, to pazemes un virszemes testiem, mākslīgi un dabīgi izraisītām AES 
avārijām, atomindustrijas piesārņojumu, kodolatkritumiem u tml  izraisot ģenētisku dzīvās 
vides degradāciju un neauglību, kā arī nepārtrauktus eksistenciālas apokalipses draudus. 
Kriminālas ir visas struktūras, kas Baltijas jūras krastā Zviedrijā un Somijā, plāno būvēt mūžīgās 
kodolatkritumu kapsētas, nesaņemot PAMATIEDZĪVOTĀJU piekrišanu tam un piemuļķojot 
visus iedzīvotājus ar melīgu informāciju. 

26. Lai spētu paredzēt radioaktivitātes risku sekas saslimstības, mirstības un neauglības ziņā, mēs 
izmantojam ECRR-modeli, nevis korporāciju uzspiesto ICRP-modeli. 

27. Mēs kriminalizējam karu kā parādību un visas to kurinošās struktūras, piem. Saeimu par 
atbalstu masu slepkavības veicošiem kariem Irākā, Afganistānā, Dienvidslāvijā, Lībijā, Ukrainā, 
Sīrijā utt, par krimināliem līgumiem ar Tautu paverdzinošām korporācijām utt. 

28. Mēs rīkojam sadalīt VISAS militārās korporācijas, ieskaitot NATO, tālo Austrumu un Krievijas 
bruņotos spēkus, un nodot nacionālo valstu PAMATIEDZĪVOTĀJu pakļāvībā.  
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Līdzsvars  
 

29. Latvijas valsts nodokļu sistēmai ir jānodrošina Latvijas visu PAMATIEDZĪVOTĀJU visas būtiskās 
vajadzības, kā tā nodrošina Žīdu kopienas vajadzības īstenojot Kagannat tiesu lēmumus. 
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu visas būtiskās vajadzības sedz valsts un pašvaldība. Valsts policija 
tiek restaurēta no LATVIJAS REPUBLIKAS policejiskās korporācijas sastāvdaļām. Policija pārstāj 
veikt PAMATIEDZĪVOTĀJUs terorizējošus procesus, kā piem.  kontroles sabiedriskajā 
transportā kad ļaudis pārvietojas pa Tēvzemi, maksas izspiešanu par Tēvzemes izmantošanu 
auto stāvvietās, Zemes nodokļa par Tēvzemi izspiešanu, PAMATIEDZĪVOTĀJU izdzīšanu no 
dzīvesvietām un pretTautiskā viltībā ekspropriēto īpašumu nodošanu ārzemju banku peļņas 
gūšanai un u c veida genocīda īstenošanu pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM.  PretTautiski Tiesas 
lēmumi, kas ekspropriē PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas un īpašumus nav spēkā no to 
pieņemšanas brīža. Tā kā nāvējošās aukstā atomkara sistēmas tiek ieviestas digitāli, tad 
ikvienam ir vienmēr tiesības pieprasīt gūt pakalpojumus tiešā veidā vai atteikties no tiem. 
 
Dzīvība 
 

30. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu veselība ir ikviena PAMATIEDZĪVOTĀJA, kā arī  valsts un 
pašvaldību prioritāte. Latvijā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM veselības aprūpe ir bezmaksas. 
PAMATIEDZĪVOTĀJU  ģimeņu veselības sistēmisku aizsardzību saskaņā ar PAMATIEDZĪVOTĀJU  
dzīvesziņu veic  Veselības Aizsardzības Ministrija. PAMATIEDZĪVOTĀJI auglīgajā vecumā ir 
visādi sargājami un lolojami – ģimenes veidošana un bērnu audzināšana ir viņu būtiskākais 
darbs. Auglīgo pāru šķiršana darba tirgū u c ir netikumīga. Ģimenes pavards un 
PAMATIEDZĪVOTĀJU bērnu labklājība savā dzimtā ir visbūtiskākais kas Latvijas valstij ir 
janodrošina visā BSM spektrā. 

31. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņas un Dievs-a-ziņas  īstenošana valsts iekartā ir dabas un dzīvības 
aizsardzības visdrošākais garants. Tā ir izšķiroši būtiska Latvijas un Baltijas reģiona vērtība, kas 
saglabājusi trauslo iespēju uz pilnvertīgu dzīvās vides rehabilitāciju uzsākot ēru pēc AUKSTĀ 
ATOMKARA. 
 
Nācija 
 

32. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU Tautas, kas ir uzticamas Latviešu Tautai, kopā veido kodolu ap 
kuru pastāv vienota Latvijas Nācija. Nācijas vienotības balsts ir 80/20 attiecība varas pozīcijās 
parametrā Latvieši/citTautieši. Pie varas atrodas Latviešiem uzticami un visus cilvēkus mīloši 
varziņi. Ikvienai Tautai Nācijā ir vērtīga vieta un izpildāmi uzdevumi. 
 
Zeme 
 

33. Tādējādi visa Latvijā esošā preču un pakalpojumu ražošana atrodas  PAMATIEDZĪVOTĀJU 
pārvaldē. Latvijas dabas resursi ir PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašums un to izmantošanu jāsaskaņo 
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ar PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. Latvijā esošie nekustamie īpašumi ir PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē. 
PAMATIEDZĪVOTĀJI īsteno neatkarīgu iekšējo resursu tirgu un krāj rezerves 7 gadiem. 

34. Latviešu Biedrība katrā Latvijas novadā veido kopas kas palīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM katrā 
novadā apsaimniekot vismaz 999 hektāru zemju kurās 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.  

35. Nekustamā īpašuma nodoklis ir noziegums pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. Satversme nosaka, ka 
Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Tādējādi, zeme pieder tās PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un 
pilsoņiem. Zeme ārvalstnieku īpašumā – tas rada antikonstitucionālu situāciju, tāpēc šeit 
pasludinām zemes nacionalizāciju. Tā tiek atdota PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pilsoņiem, kuriem 
tika radīti tādi apstākļi, ka viņi bija spiesti zemi pārdot vai arī citem Latvijas 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pilsoņiem.  

36. PAMATIEDZĪVOTĀJI nemaksā par pārvietošanos vai stāvēšanu uz savu senču zemēm, attiecas 
arī uz PAMATIEDZĪVOTĀJU auto/zirgu. PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumā var būt tik daudz zemes 
cik spēj tikumīgi un lietderīgi izmantot.  

37. Valstij jāpiedāvā kādiem 20 000 brīvzemnieku ( tas ir 7% no 300 000, tai skaitā vecumā no 24 
līdz 34 gadiem ir 20% jeb 60 000 ) PAMATIEDZĪVOTĀJU ģimenēm un jauniem 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, kas gatavojas dibināt ģimeni, iespēju ģimenes īpašumā iegūt 5 ha 
lauksaimnieciskās zemes (LIZ) un 2 ha meža (valstī kopā 100 000 ha LIZ + 40 000 ha meža, 
vienā pagastā vidēji 232 ha LIZ + 43 ha meža 46 ģimenēm) par kadastrālo vērtību, ar 2% likmi 
un izpirkšanu 20 gados, atmaksu sākot ar 11. gadu. 

38. Tā kā Latvijas valdības un pašvaldības BJR ir pakļautas globālām militārām korporācijām  un 
genocidāliem korporatīviem likumiem, ko vada Mussolini radītā UNIDROIT.org, tad augstākā 
spēkā ir Baltijas Jūras Reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumi un Dievs-a-ziņa, ko īsteno 
PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesas un ķoniņi. Latvijā BSIC atrodas Villasmuižas Izumos, Ropažos. 

39. The government and counties in Baltic Sea Region have been systemicaly overtaken by global 
military corporations that have colonised Baltic Sea Region and enforced genocidal corporate 
laws on the Peoples. Therefore the sacred divine laws of Indigenous peoples, provided by 
Indigenous priests, are primary to all others. Apartment 1101 on Södra Jordbrovägen  25, 
JORDBRO, Sweden,  is Baltic Sea region Indigenous peoples Court premises in Sweden. 
 
Enerģija 
 

40. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM elektroenerģijas un degvielu kvota janodrošina par brīvu, pēc iespējas 
ekoloģiskākajos un veselīgākajos veidos. 
 
Ziņa 
 

41. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM jāatdod PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņas garīgo skolu telpas, kas 
parasti atrodas uz senām PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietām un  apdzīvojamo vietu laukumiem.  
Skolu vadītājiem ir jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības vai jāatkāpjas no amata. 
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42. Latvijā ir jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU bezmaksas visu līmeņu izglītība. PAMATIEDZĪVOTĀJI 
paši nosaka izglītības programmas savai nākamai paaudzei. Godīgie un izcilie 
PAMATIEDZĪVOTĀJI nepiedalās korporāciju karjerās, bet gan sKONojas (KON- senvalodā 
nozīmē dzimta) par ķoniņien un ķoniņienēm (konējot sevi paši), vai IRnešiem, viedajiem, 
burtvariem, u tml un sakārto PAMATIEDZĪVOTĀJU struktūras Latvijā un ārzemēs.   

43. Mēs kriminalizējam visas akadēmiskās institūcijas un izglītības sistēmas struktūras, kas īsteno 
kodolkara koncepciju un atomkaru – gan sociālās, gan tehniskās izglītības sistēmas. Visas 
biznesa skolas un akadēmijas ir kriminālas verdzības mācības izplatītājas kas komercializējušas 
pat intelektuālo īpašumu un tām tūlīt ir jāpārveido mācību programmas uz 
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtām labvēlīgām Tautsaimniecības programmām, vai - SLĒGT. Būtisks 
akadēmiķu uzdevums ir rast mehānismu kā sadalīt VISA karšu un banku globālās korporācijas 
licenzēšanas sistēmu nacionālai PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldei . 
 
Kopa 
 

44. Valstij un bankām ir jāfinansē iespēja atgūt vēsturiskās Latviešu biedrību, ap 800, telpas visā 
Latvijā PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanai, kā tas ir paveikts  Žīdu kopienas interešu īstenošanai. 
Piem. Rīgā – daži piemēri-  Torņakalna Latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir vēsturisks Latviešu 
biedrības nams, tāpat Latviešu biedrību īpašumā nododamas visas Gaismas pilī parvākušās 
bibliotēku ēkas, nams Skolas ielā 32, Jēzus baznīca, Doma baznīca, Rīgas pils un Staļina celtā 
lauksaimnieku viesnīca. Latvijas Republikas 4. maija valsts institūcijām ir jāveic šo apstākļu 
faktiska leģitimizācija. 

45. Latviešu Goda Tiesa pieņem savā aizsardzībā dzīvojamās un sabiedriskās telpas, kuru 
izmantošanā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir radušās domstarpības ar valsts/korporācijas varas 
struktūrām, kā arī aizsargā PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības  savas dzimtas/kopienas eksistenciālu 
vajadzību nodrošināšanai pārņemt neapdzīvotas telpas. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas ir 
neaizskaramas un valsts struktūras tās sargā. Dzīvesvietas kurās dzīvo PAMATIEDZĪVOTĀJI ir 
uzskatāmas par PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumu. Tiem PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav 
dzīvesvietas, tā jānodrošina labklājības līmenī. 

46. Mēs kriminalizējam korporatīvās pārvaldes institūcijas, kas īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJu 
īpašumu ekspropriāciju visos veidos un pat īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJu bērnu tirdzniecību caur 
vecākus diskriminējošu bērnu aprūpes pakalpojumu apmaksu. 

47. Sabiedriskais transports PAMATIEDZĪVOTĀJIEM par brīvu.Telefona pakalpojumi 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM par brīvu. 

48. Mēs kriminalizējam korporatīvos mēdijus . Visiem mēdijiem jāpiešķir PAMATIEDZĪVOTĀJU 
organizācijām ētera laiks par brīvu, klausītājiem ērtā laikā. Kriminālas ir ārzemju korporācijas 
lobējošās NVO (uzpirktas nevalstiskās organizācijas) caur kurām ārzemju drošības dienesti ir 
īstenojuši valsts nozagšanu korporāciju gūstā. Piem . G. Sorosa visi uzņēmumi ir pretvalstiski jo 
ir ieviesuši un notur valstī ATOMKARA iekārtu. 
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Dievs 

49. Mēs kriminalizējam reliģiskās institūcijas, kas aptur cilvēka kopību ar augstākiem gaismas  
spēkiem un veic genocīdu pret PAMATIEDZĪVOTĀJiem, nepieļaujot PAMATIEDZĪVOTĀJu ticību 
īstenojošu garīgo kultūru un okupējot visus Latvijas dievnamus.  Mēs  rīkojam aizvērt 
sinagogas, mošejas, Vatikānas un Romas impērijas reliģiskās struktūras, kā arī citas reliģiskās 
korporācijas, kas jau 814 gadu uztur Latvijā inkvizīcijas sistēmas. Dievnami pāriet 
PAMATIEDZĪVOTĀJu dzīvesziņas īstenošanai PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās kultūras tīklā 
un PAMATIEDZĪVOTĀJIEM draudzīgu ticību izpausmēm . I-KONa gleznojama atainojot dzimtas 
sievieti ar mazuli rokā, kā Dievišķās auglības izpausmi. Nāves kults ir aizliegts, kā kara forma. 

50. Valsts finansē PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietu būvi un atjaunošanu. Latviskās dzīvesziņas un 
Latvju Dievs-a-ziņas augstskolas darbojas visās Latvijas pilsētās un vairumā ciemu. 

51. Mēs mīlam ikvienu cilvēku un aizstāvam cilvēka dievišķās tiesības un izprotam cilvēku, bet tikai 
PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošajiem ir vara lemt, vadīt un kontrolēt. 

52. Spēkā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi.  
53. Varā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS sargājošas izpildvara. 
54. Dievā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU ticība.  
55. Mīlā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošie. 
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