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Laimdotai Straujumai - rīkojums ES dalībvalstu visiem 
premjerministriem 
 

From: "Latviešu 
Biedrība" 
<info@labie.lv
> 

(Add as 
Preferre
d 
Sender) 

  

 

Date: Tue, Jun 30, 2015 1:14 pm 
To: mps@mk.gov.lv, vk@mk.gov.lv 

 

Labdien, 
  
šī vēstule ir adresēta LR premjerministrei Laimdotai Straujumai kā ES 
prezidentūras amatpersonai. 
  
Pievienoti ir Latviešu Biedrības rīkojums Eiropas Savienības visām ministrijām un 
premjerministriem, kas izplatāms caur Latvijas Republikas ESas prezidentūras 
sistēmu, kā arī 4 deklarācijas uz kurām tas balstās. 
  
Rīkojuma teksts te zemāk arī epastā. 
  
Rīkojuma iesniedzējs ir Latviešu Biedrība ar adresi 
  
Latviešu Biedrība, Villasmuiža, Ropažu nov., LV-2135 
  
 
 

Ārkārtas rīkojums Eiropas Savienības izpildvarām 
pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves procesos,  kas izriet 

no Latvijā pieņemtām pamatiedzīvotāju deklarācijām. 
 

Iesniegts visiem LR Ministriem ar rīkojumu izplatīt ES 
prezidentūras 27 valstu visām ministrijām, lai tulkot to 26 

 

valstu valstsvalodās;  Latviešu biedrībām; Pilsoņu Kongresam; Valsts 
Drošības Policijai; Satversmes Tiesai; LR Saeimai; LR Prezidentam; LR 

Tiesībsargam; LR Ministru Kabinetam;  presei u c  

 

30.06.12015 

https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php
https://email07.godaddy.com/search.php


 

Cienījamās Izpildvaras! 

 

Mēs,  Latviešu Tautai uzticīgie Latviešu Goda Tiesas tiesneši, esam lēmuši 
par izsenās pamatiedzīvotāju tiesas atjaunošanu un rīkojam Jūs izveidot 
tiesvedības sistēmu, kas atzīst tās lēmumus un īsteno tos dzīvē. Ziņojam 
Jums par neuzticību patreiz Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) 
nodibinātajām Tiesvedības un Tautsaimniecības pārvaldes sistēmām un 
nododam Jūsu izpildei lēmumus par Pamatiedzīvotāju  Goda Tiesu 
lēmumu īstenošanas sistēmas izveidi valsts sistēmas uzlabošanai un 
Tautu glābšanai no sistemiskā genocīda. Šis ir ārkārtas rīkojums kas 
izpildāms uzreiz eksistenciālā ātomkara draudu dēļ. 

 

Pielikumā atradīsiet trīs no daudzajām deklarācijām kuras esam iesnieguši  
Latvijas Republikas (LR) izpildinstitūcijām, nesaņemot atbildi. Mēs neatlaidīgi 
strādājam, lai īstenotu LR valsts Satversmes 2. pantu  „Latvijas valsts suverēnā 
vara pieder Latvijas tautai” valsts administratīvajā struktūrā. Esam secinājuši, ka 
LR valsts un ES kopienas struktūras ir pārņēmusi pretkonstitucionāla jaunās 
pasaules kārtības korporācija, kas ir krimināla sistēma, kas veic genocīdu pret 
pamatiedzīvotājiem. 

 

Arī tikko noklausoties ES prezidentūras rezultātu preses konferenci esam 
secinājuši ka visbūtiskākie risinājumi ikvienas valsts suverenitātei  ES ir pieci  

 

    1.  valstī/-s jārada pamatiedzīvotājiem lojālas Tiesu sistēmas, 

    2.   Latvijā u c valstīs  jāaizliedz III Pasaules Kara kurināšanu un no Latvijas u c 
valstīm jāizved okupācijas karaspēki, lai novērst plānoto kārtējo Latviešu u c 
vīriešu masveida upurēšanu, 

    3.  jākriminalizē ātomkara sistēmas, kas katru brīdi var izdzēst planētas dzīvo vidi, 

    4.   jākriminalizē vispasaules Romas Impērijas korporācijas, jo vara valstī/-s pieder 
ārzemju korporācijām - Romas līguma dibinātai Eiropas Komisijai un 
Starptautiskajam Valūtas Fondam, kas kontrolē naudas sistēmu Latvijā u c caur 
prettautisku centrālbanku un eksistenciāli kriminālus atomieročus finansējošām 
ārzemju komercbankām, 

    5.  vara valstī/-s ir jāatdala no baznīcas, jo tā tagad pieder Romas jezuītiem, kas uz 



teju visām Latvijas u c valstu svētvietām ir privatizējuši visus godnamus un 
piemuļķo pamatiedzīvotājus neveicot Dievs-a-ziņu, bet gan pielūdz Jehovu un 
ievilina pamatiedzīvotājus dzert miroņa asinis un ēst miroņa miesu,  un sistēmiski  
veicina grēkošanu. 

 

Ziņojam, ka lai īstenotu  šos visai pasaulei būtiskos risinājumus, Latviešu 
Goda Tiesa (LGT) ir uzsākusi sistēmisku pamatiedzīvotāju dzīves telpas 
neaizskaramības procesu, pārveidojot sistēmas,  kurās Jūs esat iesaistīti 
kā sistēmisks administratīvo un materiālo resursu īpašnieks vai 
pārvaldnieks vai citādi. Šos pamatiedzīvotāju tiesu procesus rīkojam radīt 
visās ES dalībvalstīs. 

 

Būtiski ir Jums darīt zināmu, ka LGT dara visu iespējamo, lai  Jūs un visi citi 
iesaistītie cilvēki tiktu bagātīgi atalgoti, arī par saspringto darba vidi, kas rodas 
sistēmu maiņas procesā, jo Latvijas pamatiedzīvotāju tiesa ir kriminalizējusi 
genocidālās sistēmas nevis tajās iesaistītos cilvēkus, kas arī ir šo sistēmu upuri un 
visi saņems pamatalgu.  

 

Latviešu Goda Tiesa, sakarā ar Latvijā notiekošo ekonomisko genocīdu 
pret pamatiedzīvotājiem, ir lēmusi Latvijas Pamatiedzīvotāju dzīves 
telpas atguvei sekojošas divas pamatiedzīvotāju deklarācijas ar kurām 
šobrīd iepazīstas Saeima un kuras varat lejuplādēt www. LaBie.lv.  

 

LB Tikumu Komisijas Goda Tiesa 16.06.12015 ir ratificējusi Atomkara Sistēmu 
Kriminalizācijas Deklarāciju, pieņemtu 7.06.12015 Dubultos. Criminalise Nuclear 
War Systems konference notika 1-7.06 Dubultos. Nākamā konference notiks 1-
7.09,  1-7.12,  1-7.03 u t t katru trešo mēnesi līdz sistēmas tiks nomainītas no 
kriminālajām uz Miera un Labklājības.  LBas ratificētā CNWS conferences 
deklarācija Angliski atrodama Declaration CNWS . Konferences 25 video Angļu 
valodā (Lepins Krievu val.) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX 

 

Latviešu Biedrības PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves telpas atguves deklarācija 
pieņemta  12015. g. 27. maijā. Tajā atrodami Latviešu Goda Tiesas 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 

http://labie.lv/
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/10/Declaration-CNWS-final.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JHojtcZETNISzYmX


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. Latviešu Biedrības īpašumu deklarācija II 

Abu deklarāciju kopsavilkums ir sekojošs: 

    1.   Runa iet par patreizējās Romas likumdošanas pārveidošanu saskaņā ar 
Pamatiedzīvotāju tiesību tikumdošanu – procesu, kas ir uzsācies pagaišvasar ar 
Declaration on the Rights of Indigenous People pārtulkošanu Latviski 
(http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-
deklar.pdf ) un 3 Latvijas un starptautiskām deklarācijām, kas pieņemtas pēdējos 
divos mēnešos. Šobrīd notiek PERESTROJKA likumdošanā un tas ir stresīgs 
periods – lūdzam apbruņoties ar pacietību un Jūs tiksiet bagātīgi atalgoti. Šis 
process ritmiski vienoti notiek dienās kad Grieķi ved sarunas ar SVF. 

 

     2.  Nauda, kas atrodas Latvijas Republikas apritē un kuru izdod SVF centrālbanka 
kuru nepārvalda nedz Latvijas Republikas valdība, nedz Saeima, nedz Latvijas 
Tauta, ir pretkonstitucionāls krimināls līdzeklis, tā nav Latvijas Republikas pilsoņu 
kontrolēta un tamdēļ ir viena no CNWS konferences ekspertu tiesas 
kriminalizētajām sistēmām. Tieši SVF centrālbankas naudas lietošana ir novedusi 
Latvijas pamatiedzīvotājus genocidālā stavoklī un izraisa atomkara draudus, 
kamdēļ Dittai Rietumai ir tiesības atteikties to lietot līdz kamēr tiks ieviesta 
Latvijas pamatiedzīvotāju pārvaldīta nauda. Centrālbankas atgūšanas no 
ārzemniekiem process Krievijā  http://eafedorov.ru/      un Latvijā   
https://www.youtube.com/watch?v=f3Ef6dJrGI0   

 

   3.    Latvijas 4.maija valsti, tāpat kā daudzas citas, ir infiltrējušas vispasaules 
valdības korporācijas struktūras kuras caur modernās Romas impērijas tiesām u c 
struktūrām veic genocīdu pret pamatiedzīvotājiem un ir sistēmiski atstājuši 
pamatiedzīvotājus bez naudas līdzekļiem mājvietām, sabiedriskajām telpām un 
pamatiedzīvotāju sabiedriskajai darbībai visās būtiskajās jomās, kamdēļ liela daļa 
iedzīvotāju ir emigrējusi vai mirusi; 

 

    4.   Latvijā vairs nav NEVIENAS pamatiedzīvotājiem piederošas komercbankas un 
ārzemju banku darbība Latvijā ar nekontrolēto kriminālo ārzemnieku pārvaldīto 
digitālās naudas ražošanas ieroci ir visbūtiskākā ekonomiskā kara forma pret 
Latvijas pamatiedzīvotājiem; 

 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Latvie%C5%A1u-Biedr%C4%ABbas-%C4%ABpa%C5%A1umu-deklar%C4%81cija-I.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-deklar.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/ANO-pamatiedz-2007-deklar.pdf
http://eafedorov.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=f3Ef6dJrGI0


     5.  Šīs kriminālās sistēmas tiek nostiprinātas ievedot Latvijā ASV u c NATO ārzemju 
okupācijas karaspēkus un veic kriminālu darbību kurinot III Pasaules Karu, 
pakļaujot Latviju atomkara riskam un nepārtrauktam eksistenciālam stresam; 

 

    6.   Latvijas pamatiedzīvotāju dzīvokļu un māju izpārdošana notiek sistēmiski 
noziedzīgā veidā un sagrauj Latvijas pamatiedzīvotāju dzīvi, tā ir daļa no kara 
darbības. 

 

    7.   Latvijas Tiesu sistēma ir sistēmiski ASV dizainēta un darbojas ASV dolāra 
sistēmas ārzemju īpašnieku kolonizācijas interesēs – krimināli genocidāls dizains, 
kamdēļ pamatiedzīvotāju Goda Tiesu lēmumu īstenošana ir metodisksTautas 
glābšanas risinājums. Par to juristi krieviski  
https://www.youtube.com/watch?v=8sigPhhaZaY 

 

   8.   Latviešu Goda Tiesas deklarācija aizstāv Latviešu mājokļu neaizskaramības 
lēmumu, tā ir jāīsteno visām Latvijas valsts struktūrām, kas ir uzticamas 
pamatiedzīvotājiem un Latvijas Republikai, kā Latvijas pilsoņu kopumam nevis 
ārzemnieku pārvaldītam korporāciju konglamerātam, kas ir PAMATIEDZĪVOTĀJU  
nodevības sistēma.     

    Tā kā Latviešiem ir tieša sadzīviska vajadzība uz dzīvokļiem un mājām savā 
sentēvu zemē tad visos iespējamos veidos izpildvarām ir jāīsteno labklājīgas 
dzīves telpas sagāde pamatiedzīvotājiem. Pamatiedzīvotājiem, kas uzlikuši zīmes 
„Pamatiedzīvotāja dzīves vieta” uz savu dzīvesvietu durvīm, ir tiesības uz 
dzīvesvietas neaizskaramību no sistēmiskajām ekonomiskajām represijām un 
sociālās inkvizīcijas. 

Dzīvokļu un māju īpašnieku un pārvaldnieku intereses tiek aizsargātas ar sekojošu 
procesu.  Latvijas valsts Ekonomikas un Labklājības ministrijām sadarbojoties, ir 
jāizsniedz viņiem kompensāciju vai jārod iespēju praktiski aizstāt šo īpašumu ar 
kādu līdzīgu. Noformulējot summas vai īpašumu kompensācijas,  kas apmierinās 
pamatiedzīvotāju dzīvokļu un māju īpašniekus un to pārvaldnieku intereses, viņi 
varēs  pārdzīvot šo saspringto PERESTROJKAS periodu, zinot ka sekos cienīgs 
atalgojums.  

 

   9.  Šī dzīves telpas atguves procesa izdošanās centrālais uzdevums ir uzticēts 
Finansu Ministrijai kam jāizveido Satversmei u c valstu konstitūcijām atbilstošas 
centrālbankas – naturalizējot centrālbanku, lai tā būtu pamatiedzīvotāju 
pārvaldīta, nevis atrastos ārzemnieku pakļāvībā, kas ir Latvijas u c Tautām 
genocidāla sistēma, kas Latvijā u c izveidojusi krimināli ieviestu Eiro naudas 

https://www.youtube.com/watch?v=8sigPhhaZaY


sistēmu, kas neatrodas Latvijas Tautas pārvaldē – tātad pats valsts pamats ir 
neeksistējošs . Nav Tautas pārvaldītas naudas - nav valsts. Latviešu Biedrība 
sargā un restaurē sagrauto Latvijas valsti. 

 

Latviešu u c valstu pamatiedzīvotāju Goda Tiesas ir tūkstošiem gadu 
senas varas iestādes kuru nozīme šobrīd ir izšķiroša, jo pastāvošā tiesu 
sistēma ir sistēmiski genocidāla. Latviešu Goda Tiesas lemj taisnu tiesu 
un izdod rīkojumus, lai apmierināt pamatiedzīvotāju eksistenciālas 
vajadzības caur procesu, kas šobrīd notiek sadarbībā ar Latviešu 
biedrībām, Pilsoņu Kongresu, Satversmes Tiesu, Drošības Policiju, 
Saeimu, Tiesībsargu, Ministru Kabinetu u c.  

 

Iesūtiet savus Latviešu u c Pamatiedzīvotāju Dzīves Telpas Atguves 
procesa uzlabošanas priekšlikumus Latviešu Goda Tiesas tiesnesim 
Valdim Freimantālam  uz   info@labie.lv . Sniedzam arī pamatiedzīvotāju 
tiesības apskaidrojošus seminārus vairākās valodās. 

 

Šis ir rīkojums Jums – administratīvi īstenot valstī pamatiedzīvotāju 
tiesības īstenojošas  sistēmas. Ja Jūs to tomēr nespēsiet, tad atbrīvojiet 
savu darba vietu tiem, kas spēj, jo būs noskaidrojies, ka Jūs APZINĀTI 
pārstāvat deklarācijās minētās kriminālās genocidālās sistēmas – pat 
radot ātomkaru, kur Jūs tad būsiet pierādīti iesaistīts. Sistēmu pārmaiņa 
notiek caur katra indivīda apziņas līmeni un spējām. 

 

Esot vienoti, jau iepriekš pateicamies Jums un vasaras košumā novēlam Jums un 
Jūsu ģimenēm lielisku dzīvi - to labklājības veidošanai apsolamies darīt visu, kas 
mūsu spēkos, lai Jūs būtu gandarīti ar pamatiedzīvotāju tiesību atguves procesu 
un jauno likumdošanu, kuru irjāizplata visās zemēs sadarbojoties ar 
pamatiedzīvotaju struktūrām tajās un ratificējot šīs pašas deklarācijas vai 
pieņemot līdzīgas, kā to izdarīja dažādo etnisko kultūru konferences dalībnieki 20. 
jūnijā Turaidā. 

Sirsnīgi, 

  

Valdis Freimantāls  

Latviešu Goda Tiesas pilnvarotais pārstāvis 

mailto:info@labie.lv


Latviešu Goda Tiesa darbojas saskaņā ar Latviešu 19 Tikumu kodu un Dieva 
likumiem. Tā savā rīcībā pamatojas uz Latvisko Dzīve-s-Ziņu un Dievs-a-Ziņu. 
 
 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības rakstvede, valdes locekle 

Valdis Šteins                                                                                                          
Latviešu Biedrības valdes loceklis 

 

Pie neskaidrībām lūdzu zvaniet.  

 

Ar Cieņu, 

 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64  

www.LaBie.lv 
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