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1. nodaļa.  Visa sākums ir IDEJA! 
 

CILVĒKS ar savu eksistenci vien jau ir nostādīts fakta priekšā un viņam sev atvēlētais dzīves posms šajā pasaulē 
jāpavada maksimāli drošā, stabilā un organizētā vidē, par kuru pašam arī jāparūpējas, jo Radītājs nespēj (vai arī 
Viņam vien zināmu iemeslu dēļ – nevēlas) ierobežot ļaunuma uzvaras gājienu Zemes virsū. Bet varbūt tieši otrādi – 
Viņš gaida, ka CILVĒKI beidzot paši sāks aktīvi rīkoties un tad, nepieciešamības gadījumā, viņiem palīdzēs. 
 

Ļoti bieži, komentējot demokrātiskās valsts iekārtas trūkumus un šajā SISTĒMĀ valdošās acīm redzamās 
nejēdzības, kuras, savas labklājības vairošanai, visai veikli izmanto pie valsts varas esošā „elite”, tiek minēts 
arguments: „Demokrātija nebūt nav tā pati labākā valsts pārvaldes sistēma, bet līdz šim nekas labāks nav 
izdomāts!”  
 

Piekrītu, ka priekš valdošajiem mafioziem grupējumiem (t.s. „partijām”) un viņu ielikteņiem legālajās struktūrās – 
„partiju” bosiem, visu līmeņu „deputātiem” un citiem parazītiskiem subjektiem, tiešām kaut ko labāku ir grūti izdomāt.  
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Bet kā šādā SISTĒMĀ eksistē (par dzīvi to nevar nosaukt) pārējie valsts iedzīvotāji? Kādos apstākļos nostādīti 
visu materiālo un garīgo vērtību tiešie radītāji – strādnieki, zemnieki, mācību un ārstniecības iestāžu darbinieki, visi 
citi tiešā darba darītāji? Bet tieši viņi jebkurā valstī ir nospiedošā vairākumā. Un tieši viņi ir spiesti, uzturot valdošo 
kliķi, beztiesīgi un neaizsargāti eksistēt ekstremālos apstākļos šajā bandītiskajā vidē, kurā viņu ģimeņu dzīves 
apstākļi, veselības aizsardzība, bērnu audzināšana un reāla apmācība nevienu neinteresē. Visi tiešā darba darītāji ir 
nolemti verdziskai kalpošanai SISTĒMAI, kurā cilvēka dzīvībai nav nekādas vērtības, kurā par nožēlojamiem grašiem 
jāstrādā tikai „vēdera tiesai” vai iztikas meklējumos jādodas emigrācijā.  
 

Aicinu atlicināt laiku uz nenoskatīto zombējoši dezinformatīvo TV pārraižu rēķina!  
Aicinu atlicināt laiku uz neizlasīto, „pozitīvisma” pilno rakstu rēķina glancētajos žurnālos!  
Aicinu atlicināt laiku, lai pabūtu kopā ar savu ģimeni un draugiem, lai apzinātu un apspriestu reālajā dzīvē 
notiekošo!  
Aicinu atlicināt laiku, lai beidzot sāktu domāt par alternatīvu – detalizētu citas sabiedriskās un valsts iekārtas 
modeli, kurā ikvienam cilvēkam būtu CILVĒKA cienīgi dzīves apstākļi!  

 
Uzsveru – DETALIZĒTU, jo no plaši lietotajiem lozungiem „brīvība”, „brālība”, „vienlīdzība”, „demokrātija” u.c., 

katrs pie varas esošais režīms radīs SISTĒMU pēc savas gaumes! Izveidos SISTĒMU, kas domāta tikai un vienīgi 
savas ekskluzīvi greznās dzīves nodrošināšanai uz vienkāršo ļaužu verdziskas ekspluatācijas rēķina.  
 

Sāksim beidzot DOMĀT, jo laiks nestrādā mūsu labā! Laika paliek arvien mazāk un mazāk – ikvienam no 
mums... Un nestāstiet man, ka tas nav iespējams! Uzskatāms piemērs ir tas, ko pēc tā saucamās „trešās atmodas” ar 
Latviju un tās iedzīvotājiem visai īsā laikā izdarīja ar neierobežotiem finansiālajiem līdzekļiem apgādātie ārzemju 
emisāri un viegli uzpērkamie Dzimtenes un tautas nodevēji, kuri dzīvoja starp mums. Protams, ar vienkāršās tautas 
verdzisku padevību kārtējiem kakla kungiem... padevību „demokrātiskās” okupācijas režīmam... 
 

Bet «ZET» valsts (tas ir pagaidu apzīmējums, jo šai SISTĒMAI vēl nav sava nosaukuma) gadījumā nauda nav 
nepieciešama – vajadzīga tikai detalizēti izstrādāta, cilvēkiem pilnīgi saprotama un pieņemama IDEJA.  
 

Šādu pārdomu rezultātā arī radās apcerējums par «ZET» valsti. Sākumam... ierosmei sākt beidzot domāt! 
Pagaidām tikai mani un ļoti konspektīvi, bet ceru, ka ar laiku būs arī Jūsu, līdz nonāksim līdz vienai kopējai IDEJAI ! 
 

 «ZET» valsts apraksts (3. redakcijā neveiksmīgi tika lietots nosaukums „Godīgo Cilvēku Valsts”) regulāri tiek 
precizēts un papildināts.  

Juris P. 
2005.g. novembris ÷ 2011.g. maijs 

 
 
 

2. nodaļa.  Ievada vietā. 
 

Ir 21. gadsimta otrā puse un, kopš globālajiem notikumiem gadsimta sākumā, pagājuši vairāki desmiti gadu. 
Cilvēki jau sāk pierast pie Zemes virsmas ģeogrāfiskajām izmaiņām un jauno sauszemes teritoriju konfigurācijas. Bet 
milzīgas sauszemes platības, augstā radiācijas līmeņa un milzīgā ķīmiskā piesārņojuma dēļ, joprojām nav dzīvei 
piemērotas. Kopš gadsimta sākuma bojā gājuši vairāki miljardi cilvēku, daudzas valstis pilnīgi iznīcinātas. Pārējo 
valstu robežas praktiski izzudušas un nepārtraukti mainās, līdzko kāds zemes pleķītis atkal kļūst apdzīvojams. Ļoti 
daudzi dzīvi palikušie cilvēki sirgst ar neārstējamām kaitēm. Tautas – ļaužu kopas, kuras, vēsturiski ilgu laiku, 
balstoties uz savu senču tradīcijām un morāli-ētiskā mantojuma pamata, kādreiz dzīvoja katra savā planētas Zeme 
apvidū, tika pret savu gribu vardarbīgi sajauktas, savstarpēji asimilētas un, kā nacionāli-etniskas vienības, iznīcinātas.   
 

Kādā nelielā Zemes apvidū, kuru globālie notikumi skāruši nedaudz mazāk, bija saglabājušās lauksaimnieciskai 
ražošanai vēl derīgas zemes platības un vairāki dzeramā ūdens avoti, tika nodibināta «ZET» valsts (turpmāk tekstā – 
VALSTS), kuras iedzīvotāji noteica tajā savu – jaunu sabiedriski-politisko iekārtu un ļoti skaidrus, visiem saprotamus 
«Likumus», lai šo VALSTI, tās neatkarību un sabiedrisko iekārtu strikti aizsargātu no pasaulē klīstošajām 
„demokrātijas” sērgas atliekām.  
 

VALSTS izveidošana un mierīgās dzīves sākums bija ļoti grūts. Viss iespējamais – gan rūpnieciskā, gan 
lauksaimnieciskā ražošana „demokrātijas” ieviešanas procesā arī šajā teritorijā tika iznīcinātas. Tāds pats liktenis bija 
piemeklējis visu līmeņu veselības aizsardzības un mācību iestādes (agrāk sauktas par izglītības iestādēm). Cilvēki 
bija atradināti no reāla darba, daudziem bija saglabājusies doma, ka joprojām varēs dzīvot uz līdzcilvēku 
ekspluatācijas rēķina. Neaprakstāmu postu bija atstājusi „demokrātiskā” visatļautība: visu veidu narkotiku lietošana un 
noziedznieku „cilvēka tiesību” aizsardzības pasākumi.  
 

Bija jāpārdzīvo milzīgs posts un bads, šausmīgu slimību epidēmijas, lai dzīvi palikušie sāktu domāt par visa 
notikušā cēloņiem. Lai viņi sāktu apzināties kas, kā un kādu mērķu vadīti iznīcināja lielāko daļu cilvēces, kā arī dzīvo 
un nedzīvo dabu milzīgās Zemes teritorijās. Bija vajadzīga ļoti skaidra, visiem saprotama IDEJA un šajā teritorijā 
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dzīvojošo cilvēku nospiedošā vairākuma atbalstīta stingra saimnieka roka, lai kardināli un neatgriezeniski mainītu 
demokrātijas sērgas ieviestos cilvēknīšanas principus un mafiozo grupējumu (t.s. partiju) kontrolei pakļauto valsts un 
sabiedrības pārvaldes sistēmu. Bija ļoti stingri jāvēršas pret visām „demokrātijas” apstākļos kultivētām noziedzības un 
parazītiskā dzīves veida izpausmēm. VALSTS dzīvē strikti un nelokāmi bija jāievieš princips – katra cilvēka labklājība 
ir tieši atkarīga no viņa zināšanām, pašrocīgi paveiktā darba apjoma un tā kvalitātes.  
 

Bijušās „partijas” tika izformētas, šiem mafiozajiem grupējumiem piederošie kustamie un nekustamie īpašumi 
nacionalizēti. Tas pats attiecās arī uz visām „biedrībām”, „fondiem”, „klubiem”, „nevalstiskajām”, „sabiedriskajām” un 
citām pasaules žandarma finansētām demokrātijas sērgu izplatīšanas struktūrvienībām un to personālsastāvu. „Zaļie 
papīrīši”, kas pirms kara turēja verdzībā un totālā finansiālā atkarībā praktiski visas pasaules valstis un to 
iedzīvotājus, kā produkta vērtību apzīmējoša „naudas” vienība vairs neeksistēja.  
 

Visi iepriekšējās šajā teritorijā dislocētās partejiski-mafiozās „valsts” starptautiskie līgumi, aizņēmumi un jebkuras 
citas starptautiskās saistības, tika pasludinātas par nelikumīgām, iedzīvotāju vajadzībām neatbilstošām un anulētas. 
Visas – gan bijušās „valsts”, gan jebkuru tās struktūrvienību, kā arī visu uzņēmumu un privātpersonu kredītsaistības 
tika atzītas par nelikumīgām un anulētas. VALSTI, balstoties uz iedzīvotāju nelokāmo apņēmību izdzīvot un radīt tajā 
cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, vajadzēja sākt veidot „no nulles”. Nekavējoties tika nacionalizēti visi katram 
VALSTS iedzīvotājam un visai sabiedrībai kopumā nepieciešamie dabas resursi – zeme un tās dzīles, dzeramais 
ūdens, meži, upes, ezeri un citas ūdenskrātuves.  
 

Balstoties uz «Likumu», pašos pamatos pilnīgi tika izslēgta jebkura korupcijas, birokrātijas vai pašlabuma 
gūšanas iespēja ikvienam, kurš ievēlēts, iecelts vai strādā VALSTS centrālajā aparātā, vai rajonu vadošajās 
struktūrvienībās. Gluži otrādi – piesakot savu kandidatūru vēlēšanās, pilsonis jārēķinās ar to, ka, jaunajā amatā 
viņam, iespējams, būs zemāks atalgojums, ierobežotāka personīgā brīvība un mazāk brīvā laika. Uz šādu soli izšķiras 
tikai patiesi savas zemes patrioti, kuri cieši apņēmušies nesavtīgi strādāt VALSTS un visu tās iedzīvotāju labā.  
 

Šobrīd VALSTĪ obligāti lietojamā «valsts valoda» ir mākslīgi radīta (līdzīgi kādreizējai esperanto valodai), lai 
nevienas bijušās tautības pārstāvji nejustos pārāki par citiem, jo, lūk, viņu senču valoda ir pacelta «valsts valodas» 
statusā. Nedaudz tālākā nākotnē noteikti tiks radīta arī kopēja «Pasaules valoda», kuru dažu paaudžu laikā apgūs un 
starpvalstu kontaktos lietos visi cilvēki.  
 
ZINĀŠANAI: 

Lai VALSTS izaugtu līdz aprakstītajam dzīves līmenim, bija vajadzīgi astoņpadsmit gadi. Astoņpadsmit gadi 
smaga, pašaizliedzīga darba un pilnīgas pašatdeves IDEJAS īstenošanas vārdā. Ne visiem cilvēkiem tas bija pa 
spēkam, ne visi pirmajos valstiskuma veidošanas gados izturēja smago roku darbu un dzīvi pusbadā, līdz ar rokām 
apstrādātie lauki sāka dot pirmās ražas. Līdz apgūstot būvmateriālu ražošanu no vietējām izejvielām, sāka būvēt 
pirmās dzīvojamās ēkas, veidot rajonu centrus un iezīmēt galvaspilsētas vaibstus. Ne visi vēlējās pakļauties 
stingrajām «Likuma» prasībām un to nelokāmai īstenošanai dzīvē. Šie cilvēki pārcēlās uz dzīvi citās cilvēku kopienās 
vai valstiskos veidojumos. Arī pēc tam vēl bija vajadzīgi vairāki smaga darba piesātināti gadi līdz sameklēja un, 
iemainot pret labību, VALSTĪ sāka parādīties pirmās mašīnas un tehnoloģiskās iekārtas. Pēc tam, attīstoties 
amatniecībai un rūpniecībai, praktiski visu nepieciešamo iekārtu ražošanu apguva uz vietas. Neatsveramu 
ieguldījumu VALSTS ekonomiskās, materiāli-tehniskās un teritoriāli-politiskās neatkarības nodrošināšanā deva 
izdzīvojušie vecākās paaudzes inženieri, mācību spēki un zinātnieki. 

 
Sagaidot VALSTS desmit gadu jubileju, visi iedzīvotāji jau varēja izbaudīt sava darba augļus – mierīgu, 

nodrošinātu dzīvi savā jaunajā VALSTĪ. Pēdējie astoņi gadi bija acīmredzama uzplaukuma pilni – parādījās arvien 
jauni un jauni labiekārtoti nami un sabiedriskās ēkas, tika pilnīgi sakopta apkārtējā vide un labiekārtots katrs zemes 
pleķītis, stabili strādāja lauksaimnieciskā un rūpnieciskā ražošana, perfekti funkcionēja sabiedriskais transports, 
pakāpeniski uzlabojās visu strādājošo darba apstākļi, paaugstinājās strādājošo darba algas, pilnīgi izzuda preču 
deficīts, visā VALSTĪ pilnvērtīgi funkcionēja mācību un veselības aizsardzības iestādes, katrā rajona centrā aktīvi 
strādāja mākslas, sporta un atpūtas kompleksi. Dzīve bija nostabilizējusies vienmērīgā ritmā, nebija vairs agrākās 
steigas un stresa situāciju. IDEJA bija īstenojies reālajā dzīvē! 

 
Visi aprakstā minētie VALSTS pārvaldes un administratīvo institūciju nosaukumi, ierēdņu iecelšanas procedūras, 

viņu amati, darba pienākumi un to izpildes termiņi, u.t.t. ir nosacīti un praktiskajā dzīvē var būt citi. Tas darīts, lai 
uzskatāmi parādītu, ka VALSTĪ ieviestā pārvaldes SISTĒMA ir skaidri formulēta un tās funkcionēšana tiek stingri 
kontrolēta.  

Sastādot «Likuma» tekstu un veidojot «SARDZES» struktūrvienības, tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze – 
neviens likums, lai cik arī tas būtu saprātīgs un sabiedrībai nepieciešams, reālajā dzīvē nekad pilnvērtīgi 
nefunkcionēs, ja tā ievērošana netiks stingri kontrolēta. Nefunkcionēs, ja «Likuma» normas nebūs maksimāli īsi, 
skaidri un viennozīmīgi deklarētas. Nefunkcionēs, ja būs iespējami dažādi likuma pantu teksta iztulkojami un 
piemērošanas varianti. Un pats galvenais – graša vērtība pat vislabākajam likumam, ja tā izpilde netiek konsekventi 
uzraudzīta, ja likuma pārkāpējs garantēti un nekavējoties nesaņem „nopelnīto” sodu.  
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3. nodaļa.  VALSTS iekārtas pamatprincipi. 
 

VALSTS ir ekonomiski patstāvīga un politiski neatkarīga struktūra noteiktā planētas Zeme teritorijā ar tajā 
dzīvojošu CILVĒKU kopumu, kas, līdz mielēm izbaudījuši „demokrātijas labumus”, apvienojušies un nolēmuši rīkoties, 
lai veidotu pašu organizētu un vadītu sabiedrību, kura garantētu katram tās iedzīvotājiem drošus un CILVĒKA 
cienīgus dzīves apstākļus, kā arī nodrošinātu atbalstu un aizsardzību visās dzīves jomās.  
 

Iedzīvotājiem nav vajadzīga tāda valsts, kas nenodrošina viņu dzīvē to, ko upurējot daļu savas 
personīgās brīvības un finansu līdzekļus (nodokļos), kā arī uzņemoties konkrētu atbildību un pienākumus, viņi 
garantēti nesaņem pretī no savas valsts. 
 

VALSTS ir kā privātmāja ar tajā dzīvojošām divām ģimenēm un ciemiņiem: 
1. mājas īpašnieka ģimene, kura nosaka iekšējās kārtības un telpu izīrēšanas noteikumus – pilsoņi; 
2. apakšīrnieku ģimene, kuriem ir jāievēro šie noteikumi, vai jāmaina dzīves vieta – nepilsoņi; 
3. paretam ierodas arī kādi ciemiņi, kuriem arī obligāti jāievēro visi šīs mājas iekšējās kārtības noteikumi – 

ārzemnieki.  
 

Turpinot VALSTS salīdzinājumu ar privātmāju – tā dod visiem iemītniekiem patvērumu, aizsargā no lietus un 
aukstuma, bet visi iemītnieki rūpējas, lai netecētu jumts, darbotos apkures sistēma un būtu apkopts piemājas dārziņš 
no kā viņi visi pārtiek.  
Ja mazais Jānītis noplūcis dekoratīvo puķi, tad viņu sarāj un ieliek kaktā, bet ja Pēteris izsitis logu, tad tēvs viņu 
noper, par saviem līdzekļiem nopērk un ieliek logā jaunu stiklu. Pie tam Pētera vecākiem stāv priekšā visai 
nepatīkama izskaidrošanās ar sava rajona attiecīgo VALSTS institūciju pārstāvjiem par to, kā viņi audzina savu 
bērnu.  
 

VALSTS nav radīta, lai kāds tās iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa iedzīvotos uz citu rēķina. Jebkurš pilsonis, kas 
ar savu ikdienas darbu ieguvis līdzcilvēku cieņu un uzticību, var kļūt gan par savas «Rajona Valdes» darbinieku, gan 
«Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu (no kuriem tiek izraudzīts Valsts Prezidents). 
 

Iedzīvotāji nav VALSTS vergi – ja kādiem dzīves apstākļi VALSTĪ un tajā valdošā «Likuma» normas nav 
pieņemamas, viņi noteiktajā kārtībā var izbraukt uz dzīvi citā valstī (protams, ja viņus tur pieņem). 
 

Imigrācija ir ļoti ierobežota un atļauta tikai «Likumā» noteiktajā kārtībā. Ja kādas ārvalsts pilsoņiem tik ļoti 
simpatizē VALSTS iekārta un tautas dzīves līmenis, ka vēlas pārcelties uz dzīvi šeit – lai viņi rīkojas un maina 
sabiedrisko iekārtu savā valstī. 
 

Katrs VALSTS iedzīvotājs daļu savas visatļautības (brīvības) upurē VALSTS un visas sabiedrības interesēs – 
pakļaujas «Likuma» prasībām un, vispārējās vēlēšanās izteiktai, sabiedrības nospiedošā vairākuma (vismaz 75% no 
balsstiesīgo skaita) gribai. «Likums» nosaka, ka indivīda brīvība vienmēr pakārtojama sabiedrības un VALSTS 
interesēm.  
 

VALSTS garantē iespēju strādāt un saņemt adekvātu atalgojumu, kas obligāti nodrošina normālus dzīves 
apstākļus visiem darbaspējīgiem iedzīvotājiem. VALSTĪ nav darba nespējīgu iedzīvotāju bez pajumtes, iztikas 
līdzekļiem, sociālās aprūpes un nepieciešamās medicīniskās palīdzības. 
 

Visiem iedzīvotājiem ir pieejama VALSTS apmaksāta un pilnvērtīga pirmā līmeņa veselības aizsardzības 
sistēma. 

Visiem bērniem ir pieejama VALSTS apmaksāta un augstvērtīga pirmā līmeņa (10 gadīgā) apmācība, kas viņus 
pilnībā sagatavo patstāvīgai dzīvei.  
 

«Likumā» nav tāda jēdziena – „valsts noslēpums”. Gluži otrādi, «Likumā» skaidri deklarēts: „VALSTIJ nav 
noslēpumu pret saviem iedzīvotājiem un iedzīvotājiem nav noslēpumu pret savu VALSTI un tās pārvaldes 
struktūrvienībām.” 
 

Jebkuras saistības un līgumus ar ārvalstīm, VALSTS atbildīgās institūcijas noslēdz tikai pēc to rūpīgas analīzes, 
vispirms izvērtējot, cik tas būs izdevīgi savai VALSTIJ un kādu konkrētu labumu precīzi noteiktā laikā no tā var iegūt 
katrs VALSTS iedzīvotājs. Pilnīgs līguma teksts un visa ar to saistītā informācija tiek savlaicīgi publicēta presē, 
norādot konkrēto VALSTS amatpersonu vārdus, kas šo līguma projektu sagatavoja un «Likuma» priekšā arī reāli 
atbildēs par tā darbības izraisītajām sekām līdz pat šī līguma darbības beigām.  
 

Galīgais lēmums par līguma noslēgšanas lietderību, valdībā tiek pieņemts tikai pēc šī starpvalstu līguma sīkas 
izskaidrošanas VALSTS televīzijā, radio un tā atbalstīšanas vispārējā iedzīvotāju aptaujā VALSTS televīzijas pirmajā 
interaktīvajā kanālā, reālajā laikā organizētā atklātā balsošanā. VALSTS Prezidents dod atļauju noslēgt konkrēto 
starpvalstu līgumu tikai gadījumā, ja par to saņemts sabiedrības nospiedošā vairākuma atbalsts (vismaz 75% no 
balsstiesīgo skaita).  
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VALSTIJ nav regulārās armijas, jo tā neplāno nevienam uzbrukt. Bet VALSTS rezervē sev tiesības visiem tās 

rīcībā esošiem līdzekļiem aizstāvēt savu teritoriju – robežsardzes struktūrvienība «VAIROGS» garantē VALSTS 
robežu drošību. 
 

VALSTS «Likuma» izpildes un iedzīvotāju drošības garanta struktūras – «SARDZES» ekipējumā ietilpst tikai 
vidējā darbības rādiusa impulsa ierīces, kuru iedarbība uz dzīviem organismiem nav nāvējoša.  
 

Pārējiem VALSTS iedzīvotājiem nekādu ieroču ne nēsāšanā, ne glabāšanā nav un nedrīkst būt, bet šī noteikuma 
pārkāpumu «Likums» klasificē kā slepkavības mēģinājumu ar iepriekšēju nodomu.  
 

VALSTĪ nav jēdzienu «rase», «tautība», «reliģiskā piederība», «dzimums» – iedzīvotāji netiek dalīti ne pēc ādas 
krāsas, ne ārējā izskata, ne tautības, ne reliģiskās piederības, ne dzimuma, ne citām pazīmēm. 
 

VALSTĪ nav politisku partiju, vai citu sabiedriski-politisku grupējumu, kuriem būtu tiesības savā vārdā izvirzīt 
deputātu kandidātus jebkura līmeņa vēlēšanām, organizēt vai atbalstīt kāda likumīgā kārtā izvirzīta deputāta 
kandidāta priekšvēlēšanu kampaņu. 
 

VALSTIJ pieder «MONOPOLS» un tā kontrolē visas sfēras, kas ir kopēji izmantojamas visiem tās iedzīvotājiem. 
 

Jebkura reliģiska kopiena VALSTĪ ir atdalīta no visām sabiedriskās dzīves sfērām, bērnu iestādēm un visu līmeņu 
mācību iestādēm. Jebkuras reliģiska rakstura aktivitātes (dievkalpojumi, lūgšanas u.t.t.) var tikt piekoptas tikai šo 
kopienu telpās tā, lai tas nebūtu redzams un dzirdams ārpus tām. Jebkura reliģiska satura reklāma masu informācijas 
līdzekļos ir aizliegta.  
Nepilngadīgu personu iesaistīšana reliģiskajās kopienās un to pasākumos ir aizliegta. Iedzīvotāju piederība kādai 
reliģiskai kopienai tiek reģistrēta VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrā».  
 

Reliģiskās kopienas atrodas stingrā VALSTS uzraudzībā. Tās tiek reģistrētas un saņem atļauju darboties 
konkrētā vietā sabiedrisko organizāciju statusā tikai tad, ja to darbība nekaitē VALSTS un sabiedrības interesēm, kā 
arī šo kopienas biedru ģimenes locekļiem. Jebkura ranga reliģisko kopienu vadītājiem jābūt pastāvīgiem un legāliem 
iztikas līdzekļiem (jāstrādā algots darbs) – dzīvošana no kopienas locekļu saziedotiem līdzekļiem ir «Likuma» 
pārkāpums.  
 

VALSTĪ nav reliģiska novirziena mācību iestāžu – visi potenciālie reliģisko kopienu vadītāji un sludinātāji tiek 
apmācīti savās vai viņiem radniecīgās kopienās tikai savā VALSTĪ un tikai par pretendenta personīgajiem līdzekļiem. 
Mācības ārzemju reliģiskajās mācību iestādēs vai kopienās, kā arī reliģisko mācību pasniedzēju ierašanās no 
ārzemēm ir aizliegta.  
 

Visas reliģiskās nozīmes celtnes un objektus (baznīcas, lūgšanu namus, u.t.t.) šo reliģisko kopienu locekļi būvē 
un uztur par saviem līdzekļiem, kā arī izīrē no VALSTS zemi, uz kuriem tie atrodas. 
 

VALSTĪ visās dzīves sfērās un jebkuros informācijas līdzekļos tiek lietota tikai valsts valoda.  
 
 
 

4. nodaļa.  «Likums» un tā pamatprincipi. 
 

VALSTS «Likums» izstrādāts un pieņemts ar vienu vienīgu nolūku – garantēt katram GODĪGAM iedzīvotājam 
iespēju GODĪGI strādāt, saņemot adekvātu algu, kas dod iespēju DROŠI dzīvot VESELĪGU dzīves veidu savā 
VALSTĪ, kurā katram iedzīvotājam ir savas, stingri reglamentētas TIESĪBAS un PIENĀKUMI savu līdzcilvēku, visas 
sabiedrības un VALSTS priekšā, kā arī nekavējoties un bargi sodīt tos indivīdus, kas šo «Likumu» neievēro.  
 

«Likuma» normas formulētas īsi, skaidri un nepārprotami (2080. gada 01. jūnijā izdotajā «Likuma» sējumā ir 148 
lapas), ievērojot sekojošus galvenos pamatprincipus:  
 

1. Nekad nedari otram to, ko nevēlies piedzīvot pats. (Vēsturiski pārbaudīta patiesība vēstī: „Likuma 
pārkāpēji ir kā spēlmaņi – viņi gatavi likt uz kārts visu, ja ir kaut viena iespēja no tūkstoša, ka paliks nesodīti. 
Atņemiet šo vienīgo iespēju un viņi nespēlēs!”) 

 
2. Cilvēka dzīvība, veselība, pašcieņa, viņa īpašums, kā arī VALSTS un kooperatīvais īpašums ir neaizskarami. 

 
3. Jēdziens „cilvēka tiesības” attiecas tikai uz godīgiem VALSTS iedzīvotājiem, bet «Likuma» pārkāpēji, uz 

soda izciešanas laiku, zaudē CILVĒKA tiesības. 
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4. «Likums» vienādi attiecas uz visām dotajā brīdī VALSTS teritorijā esošām personām (līdz pat Valsts 
Prezidentam), neatkarīgi no viņu pilsonības, ieņemamā amata, sabiedriskā, materiālā vai ģimenes stāvokļa, 
kā arī uz ārzemniekiem (kuriem iebraucot valstī jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi», kur viens no 
galvenajiem punktiem ir, ka «Likuma» pārkāpuma gadījumā tos tiesās VALSTS tiesa un sods viņiem būs 
izcieš VALSTĪ). 

 
5. Sodam par «Likuma» pārkāpumu jābūt nenovēršamam, ātram un sabiedrībai zināmam (VALSTS neslēpj 

noziedznieka personību, dzīves vietu, izdarītā nozieguma sastāvu, soda veidu un tā izciešanas vietu). 
 

6. Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā, VALSTS nekavējoties atlīdzina cietušajam noziedznieka radītos 
materiālos zaudējumus un pilnā apmērā kompensē visus izdevumus fiziskās un garīgās veselības atgūšanai, 
jo viņa (VALSTS) nav spējusi cietušo personu savlaicīgi aizsargāt. 

 
7. Personai, kas tīši izdarījusi vai pasūtījusi slepkavību, nav tiesības dzīvot. 

 
8. Tīši izdarījušam pārejošus miesas bojājumus, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē VALSTIJ visi ar 

cietušā ārstēšanu otrā līmeņa (maksas) ārstniecības iestādēs un viņa rehabilitāciju saistītos izdevumus.  
 

9. Tīši izdarījušam paliekošus miesas bojājumus (cietušais kļuvis par invalīdu), ar savu darbu «Darba Iestādē» 
jākompensē VALSTIJ visi ar cietušā ārstēšanu otrā līmeņa (maksas) ārstniecības iestādēs un rehabilitāciju 
saistītos izdevumus. Pēc atbrīvošanas, vainīgais līdz sava mūža beigām, papildus pamata darbam, strādājot 
piespiedu sabiedriskos darbus, ik mēnesi jāizmaksā cietušajam (bet pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) 
kompensāciju 0,5 «Limitu» apmērā. 

 
10. Tīši izdarījušam zādzību, īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē 

VALSTIJ radušies zaudējumi divkāršā identiska jauna priekšmeta vai īpašuma vērtībā. Pēc tiesas sprieduma 
stāšanās spēkā, VALSTS zādzības upurim izsniedz jaunu, nozagtajam identisku priekšmetu vai arī pilnā 
apmērā kompensē nodarītos zaudējumus (neatkarīgi no tā vai nozagtais tiek atgūts, vai nē). 

 
11. Notiesātās personas (vai to grupas) soda laiks beidzas brīdī, kad tā ar savu darbu „Darba iestādē” ir 

nopelnījusi un pilnībā atlīdzinājusi visus ar savu noziedzīgo rīcību radītos zaudējumus, kā arī savas 
aizturēšanas, tiesāšanas un ar uzturēšanos «Darba Iestādē» saistītos izdevumus. 

 
12. Par bērnu (vecumā līdz 10 gadiem) nodarītajiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri radījuši materiālos zaudējumus 

virs viena «Limita», materiāli atbild abi viņa vecāki, kuriem uz soda izciešanas laiku «Darba Iestādē» tiek 
atņemtas vecāku tiesības (uz visiem bērniem), bet «Likumu» pārkāpušais bērns (bērni) tiek ievietots VALSTS 
speciālā slēgtā tipa mācību iestādē. Šīs ģimenes pārējie bērni (kuri nav piedalījušies šajā «Likuma» 
pārkāpumā), tiek ievietoti VALSTS parastā režīma mācību iestādē.  
Nodarītos materiālos zaudējumus, līdz vienam «Limitam», divkāršā apmērā sedz abi vecāki, strādājot 
obligātos sabiedriskos darbus ārpus sava pamata darba laika. 

 
13. Par pusaudžu (no 10 līdz 16 gadu vecumam) un nepilngadīgo (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa 

iegūšanai) izdarītiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri radījuši materiālos zaudējumus virs viena «Limita», atbild 
paši vainīgie, kurus līdz viņu pilngadībai ievieto slēgta tipa mācību un darba iestādē, jo vecāki nav pildījuši 
VALSTS uzticēto uzdevumu – pareizi audzināt savus bērnus.  
Nodarītos materiālos zaudējumus, līdz vienam «Limitam», divkāršā apmērā sedz abi vecāki, strādājot 
obligātos sabiedriskos darbus ārpus sava pamata darba laika. 

 
14. VALSTĪ nav brīvā dabā dzīvojošu mājdzīvnieku (kaķu, suņu, u.c.), kuriem apkārtējie iedzīvotāji labprātīgi 

(noslēdzot attiecīgu līgumu ar sava ,,Rajona valdi») nenodrošina mītnes vietas un pārtiku. Arī šādu dzīvnieku 
skaits tiek regulēts saprātīgās robežās (veicot sterilizāciju un kastrāciju).  
VALSTĪ nav iespējama nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem – „Likums” vienādi bargi attiecas gan pret 
cilvēku, gan dzīvnieku veselības un dzīvības apdraudējumu. 

 
15. Jebkura VALSTS iedzīvotāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi – dzīvo un nedzīvo dabu, 

kuru aizsargā speciāla šiem jautājumiem veltīta «Likuma» sadaļa.  
 

16. VALSTĪ nav tāda jēdziena kā „naudas sods”, jo šāds sods visvairāk skar nevis pašu vainīgo, bet gan viņa 
ģimeni vai citus piederīgos. Kompensācija (divkāršā apmērā) par jebkuru nodarīto kaitējumu ir jānopelna 
vainīgajam pašam ar reālu darbu. 

 
17. VALSTĪ nav tāda jēdziena kā „sods uz noteiktu laiku” (dienām, mēnešiem, gadiem) – soda laiks beidzas 

tikai tad, kad pilnībā atlīdzināti visi nodarītie zaudējumi. Pietiekoši cītīgi nestrādājot, sods par automašīnas 
zādzību var pārvērsties mūža ieslodzījumā. 
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18. Jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kuru nevirza cilvēka muskuļu spēks) ir potenciāls vairāku cilvēku 
dzīvību un veselību apdraudošs ierocis un tā «Vadīšanas atļauju» pēc ļoti rūpīgas (minimālais apmācību 
periods – 12 mēneši) var iegūt tikai pilngadīgs VALSTS pilsonis.  

 
19. VALSTĪ nav jēdziena „nesakārtots likums”. Nepieciešamības gadījumā konkrēto «Likuma» normu 

nekavējoši precizē «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti, paraksta un izsludina Valsts Prezidents. Visa šī 
procedūra tiek veikta ne ilgāk kā 10 kalendāra dienu laikā.  

 
 

Par «Likuma» pārkāpumu, atkarībā no tā smaguma, noteikti šādi soda veidi: 
 

1. «SARDZES» darbinieka aizrādījums, bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»; 
 

2. «SARDZES» darbinieka brīdinājums, ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»; 
 

3. «Rajona Tiesas» spriedums, bez apsūdzētās personas aresta – obligātie sabiedriskie darbi (ārpus apsūdzētās 
personas pamata darba laika), ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»; 

 
4. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to piespiedu darbā uz parastā režīma 

«Darba Iestādi», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»; 
 

5. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to piespiedu darbā uz stingrā režīma 
«Darba Iestādi», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»; 

 
6. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, nosūtot apsūdzēto personu mūža ieslodzījumā 

sevišķā režīma «Darba Iestādē», ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»; 
 

7. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu, ar 
reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā». 

 
Nevienai VALSTS institūcijai vai amatpersonai, Valsts Prezidentu ieskaitot, nav noziedznieku apžēlošanas 

tiesību. VALSTS «Likums» kategoriski aizliedz noziedznieku amnestiju.  
 

Piemēram, velosipēda nozagšanas gadījums, vai fakts, ka bērns vairākas dienas nav apmeklējis mācību iestādi, 
tiek uzņemts kā ārkārtējs «Likuma» pārkāpums. Velosipēda zagļa vai klaiņojošā bērna vecāku fotogrāfijas, uzrādot 
vārdu, uzvārdu, darba (mācību) un dzīves vietas tiek ievietotas rajona avīzē, lai visi kaimiņi atpazītu sev blakus 
dzīvojošo zagli vai vecākus, kuriem nerūp savu bērnu liktenis. Ja zādzību izdarījis bērns, tad tikai «Tiesa» izlems vai 
vecākiem vēl iespējams atstāt tiesības turpināt šī bērna audzināšanu.  
 

VALSTĪ ar vienu miljonu iedzīvotāju, šādiem un līdzīgiem ārkārtas gadījumam tiek uzturēta tikai viena «Darba 
iestāde», bet «SARDZES» personāls pakāpeniski samazināts līdz iedzīvotāju drošību garantējošam līmenim.  
 
 
 

5. nodaļa.  VALSTS «MONOPOLS». 
 

Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz visiem iedzīvotājiem 
pieejamiem dabas resursiem:  

1) zemi un tās dzīlēm visā VALSTS teritorijā;  
2) visām upēm, ezeriem un jebkurām citām ūdenskrātuvēm, kuru platība pārsniedz 400 kvadrātmetrus; 
3) jūras akvatoriju VALSTS robežās, kā arī gaisa telpu virs VALSTS teritorijas; 
2) nacionālajām dabas bagātībām – mežu, dabas rezervātiem un aizsargājamiem dabas objektiem; 

 
Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz:  

1) nacionālo elektroniskās „naudas” sistēmu, «Valsts Banku» un visām tās filiālēm, kā arī valūtas maiņu 
(konvertāciju); 

2) visa veida enerģētiskajiem resursiem; 
3) VALSTIJ nepieciešamo stratēģisko izejvielu, materiālu un iekārtu iegādi un sadali (tirdzniecību); 
4) visa veida ieroču, tehniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma izgatavošanu un iegādi «VAIROGA» un 

«SARDZES» vajadzībām; 
5) visa veida mehānisko transporta līdzekļu izgatavošanu, kā arī to importu, eksportu un tirdzniecību; 
6) pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas iestādēm un pirmā līmeņa mācību iestādēm; 
7) pirmā līmeņa veselības aprūpes iestādēm; 
8) medikamentu ražošanu, to importu, eksportu un tirdzniecību; 
9) VALSTS nozīmes iedzīvotāju rehabilitācijas un veselības uzlabošanas iestādēm; 
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Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz visiem iedzīvotājiem 

pieejamiem masu informācijas un sakaru līdzekļiem:  
1) VALSTS pasta sistēmu; 
2) VALSTS kabeļtelevīzijas 1. (interaktīvo) kanālu (ar garantētu 100% VALSTS teritorijas pārklājumu); 
3) VALSTS kabeļtelevīzijas 2. (tematisko) kanālu (ar garantētu 100% VALSTS teritorijas pārklājumu); 
4) VALSTS kabeļtelevīzijas 3. (izklaides) kanālu (ar garantētu 100% VALSTS teritorijas pārklājumu); 
5) VALSTS radio 1. (ziņas, notikumi, oficiālā informācija un intervijas, pašmāju komponistu mūzikas) 

diapazonu (ar garantētu 100% VALSTS teritorijas pārklājumu); 
6) VALSTS radio 2. (tematisko un mūzikas) diapazonu (ar garantētu 100% VALSTS teritorijas pārklājumu); 
7) VALSTS dienas laikrakstu «Ziņas» un tā pielikumu «Likums»; 
8) VALSTS nedēļas žurnāliem «Tādi esam» un tā pielikumu «Padomi». 

 
Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz visiem iedzīvotājiem 

pieejamiem sakaru un komunikāciju tīkliem:  
1) visiem VALSTS televīzijas kabeļtīkliem; 
2) visiem VALSTS radio diapazoniem; 
3) visām VALSTS mobilo telefonu sakaru sistēmām; 
4) VALSTS iekšzemes «Interneta tīklu»; 
5) VALSTS pieslēgumu planētas «Interneta Tīklam»; 
6) «Valsts Pārvaldes» un «Rajona Valžu» slēgtajām sakaru sistēmām. 

 
Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz visa veida narkotisko vielu 

importu, izgatavošanu un realizāciju:  
1) tabaka un tās izstrādājumi; 
2) visa veida alkoholu saturošie dzērieni; 
3) pārējās dabiskās, sintētiskās un citas ar jebkuru tehnoloģiju iegūtās un jebkādu reakciju uz cilvēka 

organismu izraisošas narkotiskās un psihotropās vielas. 
 

Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz:  
1) soda izciešanas «Darba iestādēm»; 
2) visa veida azarta spēļu vietām un loterijām; 
3) visa veida intīmpakalpojumu iestādēm; 

 
Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz valstiski svarīgām 

infrastruktūrām:  
1) VALSTS un starprajonu nozīmes autoceļiem un satiksmes organizāciju; 
2) VALSTS dzelzceļa tīklu, tā infrastruktūru un satiksmes organizāciju; 
3) VALSTS aerodromiem, to infrastruktūru un satiksmes organizāciju VALSTS gaisa telpā; 
4) VALSTS nozīmes ostām, to infrastruktūru un satiksmes organizāciju VALSTS teritoriālajos ūdeņos; 

 
Noteiktas un ar «Likuma» spēku tiek aizsargātas VALSTS monopoltiesības uz:  

1) VALSTS pārtikas rezervju, materiālo un enerģētisko resursu, kā arī stratēģisko izejvielu glabātavām; 
2) jebkurām citām struktūrām un objektiem, kuri tieši saistīti ar visu VALSTS iedzīvotāku drošības, 

veselības, apmācības, labklājības un stabila dzīves līmeņa nodrošināšanu. 
 
 
 

6. nodaļa.  VALSTS prioritātes un garantijas. 
 

Lai aizsargātu VALSTS finansiāli-ekonomisko neatkarību, garantētu visiem iedzīvotājiem drošus un veselīgus 
dzīves apstākļus, saudzētu dabu, saglabātu augu un dzīvnieku valsti, ar «Likuma» spēku noteikta šāda prioritāšu 
sistēma: 
 

Visiem VALSTS iedzīvotājiem: 
1. dzīvības un veselības aizsardzība (personas fiziskā aizsardzība, garantēta medicīniskā aprūpe); 
2. mājoklis un pārtika (dzīvoklis un darbs, kas nodrošina vismaz vienu «Limitu» lielu darba algu);  
3. bērni un to audzināšana (gan ģimenē, gan audzināšanas un mācību iestādēs); 
4. sadzīve, kultūra un sports (sabiedriskās aktivitātes, izklaides iespējas, aktīvs dzīvesveids); 

 
Darba vietas, lauksaimnieciskā un rūpnieciskā ražošana: 

1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmumi (bez algota darbaspēka);  
2. darbs mazā privātā vai kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem); 
3. darbs vidējā privātā vai kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algoti darbinieki); 
4. darbs lielā privātā vai kooperatīvā uzņēmumā (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem); 
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5. darbs VALSTS uzņēmumā (neatkarīgi no darbinieku skaita); 
6. darbs VALSTS dienestā;  

«Likums» nepieļauj VALSTĪ veidot ārvalstu uzņēmumus, vai kā citādi nodarbināt VALSTS iedzīvotājus.  
 

Apkārtējā vide, dzīvā un nedzīvā daba: 
1. zemes, ūdeņu, mežu, augu valsts, ģeoloģisko un ainavisko objektu aizsardzība; 
2. gaisa piesārņojuma kontrole, piesārņojuma maksimāla samazināšana un novēršana; 
3. mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku aizsardzība. 

 
VALSTS visiem, «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem garantē: 

1. dzīvības, veselības, cieņas un personīgā īpašuma neaizskaramību; 
2. proporcionālu daļu no savā kontrolē esošās ietekmes sfēras – «MONOPOLA»; 
3. aizsardzību no personām, kas pārkāpušas «Likumu», viņu nodarīto materiālo zaudējumu, morālo kaitējumu 

nekavējošu un pilnīgu atlīdzināšanu; 
4. visu veidu likumīgas uzņēmējdarbības atbalstīšanu un aizsardzību; 
5. darba spējīgām personām – darbu ar atalgojumu ne mazāku par vienu «Limitu»; 
6. darba nespējīgām personām – normālus sadzīves apstākļus, iztiku un veselības aizsardzību; 
7. visiem bērniem – VALSTS kontrolētu audzināšanu un aprūpi (kvalitatīvu pārtiku, normālus dzīves apstākļus, 

bezmaksas veselības aizsardzību un augstvērtīgu bezmaksas pirmā līmeņa – 10 gadīgo apmācību). 
 
 

VALSTS visiem, «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem nodrošina: 
 

Darba spējīgiem bezģimeņu iedzīvotājiem: 
1. darbu (tajā skaitā – sabiedrisko), kas nodrošina izpeļņu vismaz viena «Limita» apmērā; 
2. VALSTS apmaksātu veselības aprūpi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs; 
3. reizi gadā – 30 kalendāra dienu ilgu, apmaksātu atvaļinājumu; 
4. reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgu, apmaksātu atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai, VALSTS apmaksātai 

profilaktiskai veselības pārbaudei.  
 

Darba spējīgām ģimenēm ar bērniem: 
1. darbu vīram un sievai, kas nodrošina izpeļņu vismaz 1,5 «Limitu» apmērā katram; 
2. VALSTS apmaksātu veselības aprūpi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs; 
3. reizi gadā abiem vecākiem vienlaicīgi – apmaksātu, 30 kalendāra dienu ilgu, pamata atvaļinājumu plus 

papildus atvaļinājumu – 5 kalendāra dienas par katru bērnu; 
4. reizi 6 mēnešos vienlaicīgi – 5 darba dienu ilgu, apmaksātu atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai, VALSTS 

apmaksātai profilaktiskai veselības pārbaudei visai ģimenei. 
5. «Likumā» noteiktos atvieglojumus, par katru pirmsskolas vecuma un skolas vecuma bērnu (sistemātiski 

kontrolējot bērnu dzīves apstākļus un audzināšanu ģimenē) līdz to pilngadībai; 
 
 

Papildus augstāk minētajam, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu un, ja vecāki to vēlas, tad: 
1. «Rajona Valde» iznomā zemi privātmājas būvei.  

Zeme ir VALSTS «MONOPOLS» un netiek pārdota. Pilsoņiem par tās likumīgu izmantošanu nav jāmaksā 
ne nomas maksa, ne arī kādi citi nodokļi. Nepilsoņiem par zemes iznomāšanu un likumīgu izmantošanu 
jāmaksā nomas maksa. Ārzemniekiem zemi neiznomā.); 

 
2. Pilsoņiem VALSTS 100% apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā. 

Ģimenes jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību, privātmāja bez atlīdzības pāriet ģimenes īpašumā (par 
jebkuru privātīpašumu nekādi nodokļi nav jāmaksā); 

 
3. Nepilsoņiem VALSTS 100% apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā. 

Privātmājai tiek piešķirts īres nama statuss un tiek iekasēta ikmēneša īres maksa ar 50% atlaidi. Ģimenes 
jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību, iespējami divi varianti: 

a) visi bērni kļuvuši par VALSTS pilsoņiem – privātmāja bez atlīdzības pāriet šo bērnu privātīpašumā; 
b) par VALSTS pilsoņiem nav kļuvuši visi bērni – privātmāja saglabā īres nama statusu (par VALSTIJ 

piederošiem un izīrētiem namiem vai dzīvokļiem jāmaksā ikmēneša īres maksa 100% apmērā); 
4. Visas daudzbērnu ģimenes vienmēr ir gaidīti viesi (iepriekš piesakoties, nav jāiegādājas ieejas biļetes) 

jebkuros «Rajona Valdes» rīkotos saviesīgos pasākumos un rajona teritorijā notiekošajos VALSTS mēroga 
pasākumos. 

 
VALSTĪ nav speciālu apdrošināšanas iestāžu – «Likumā» noteikts, ka VALSTS garantē un nodrošina katra tās 

iedzīvotāja un viņa īpašumu aizsardzību no dzimšanas brīža līdz nāvei. Personām, kuras nesastāv «Iedzīvotāju 
Reģistra» uzskaitē, VALSTS nekādas garantijas un sociālo palīdzību nesniedz. 
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Ārvalstniekiem VALSTS garantē tikai personas un, iebraucot VALSTĪ deklarētās, mantas drošību, bet nekādu 
sociālo palīdzību nesniedz. Par medicīnisko palīdzību viņiem ir jāmaksā pašiem pilnā apmērā. Ārvalstnieki nevar 
VALSTĪ iegādāties nekādus nekustamos īpašumus. Arī dzīvojamo platību viņiem atļauts uz noteiktu laiku īrēt tikai 
VALSTIJ piederošos namos. 
 
 
 

7. nodaļa.  VALSTS iedzīvotāji. 
 

VALSTS «Likums» cilvēka dzīves posmus, pēc vecuma, iedala sekojoši: 
1. auglis – no ieņemšanas brīža līdz dzimšanas brīdim;  
2. zīdainis – no dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam; 
3. bērns – no 1 gada līdz 10 gadu vecumam; 
4. pusaudzis – no 10 gadu līdz 16 gadu vecumam; 
5. nepilngadīgais – no 16 gadu vecuma līdz „pilngadīgā” statusa iegūšanai; 
6. pilngadīgais – no „pilngadības” statusa iegūšanas brīža līdz nāvei; 
7. pensionārs – no 60 gadu vecuma līdz nāvei.  

 
Visas personas, kuras atrodas VALSTS teritorijā ietilpst kādā no trim kategorijām: 

1. pilsonis – pilngadīga persona, kura no VALSTS izveidošanas brīža vai ilgāk par pieciem gadiem legāli 
dzīvojusi VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā), pārvalda valsts valodu un devusi zvērestu 
VALSTIJ; 

2. nepilsonis – pilngadīga persona, kura saskaņā ar «Likumu» dzīvo VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju 
Reģistrā), pārvalda valsts valodu un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus»; 

3. ārzemnieks – persona, kura legāli ieradusies VALSTS teritorijā (reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā») uz noteiktu 
laiku (viesos, ekskursijā, uz mācībām u.t.t.), pārvalda vai arī nepārvalda valsts valodu un parakstījusi 
«Uzturēšanās Noteikumus».  

 
Ārzemnieka rakstveida lūgumu, piešķirt viņam nepilsoņa statusu, katrā gadījumā individuāli izskata VALSTS 

pārvaldes «Iedzīvotāju Reģistrā». Atzīstot konkrēto gadījumu atbilstošu «Likumā» noteiktajiem kritērijiem, VALSTS 
televīzijas 1. interaktīvajā kanālā, sniedzot par katru pretendentu sīku informāciju un izskaidrojot viņa lūguma 
motīvus, tiek izsludināta tautas nobalsošana par šīs konkrētās personas uzņemšanu VALSTĪ kā nepilsoni. Pozitīvs 
lēmums tiek pieņemts tikai tad, ja par to nobalsojuši vairāk kā 75% no visiem balsstiesīgiem iedzīvotājiem. 
 

Nepilsonis, kurš piecus gadus likumīgi dzīvojis un strādājis VALSTS teritorijā, perfekti pildījis «Uzturēšanās 
noteikumu» prasības, teicami pārvalda valsts valodu un ir gatavs nodot zvērestu VALSTIJ, var kļūt par tās pilsoni bez 
vispārējas iedzīvotāju aptaujas. 
 

Jebkurai personai, kas atrodas VALSTS teritorijā ir vienādas tiesības, pienākumi, kā arī atbildība 
«Likuma» priekšā, bet nepilsoņiem un ārzemniekiem pastāv šādi ierobežojumi:  

1. nevar piedalīties vai tikt ievēlēti jebkura līmeņa vēlēšanās; 
2. nevar strādāt VALSTS dienestā; 
3. nevar strādāt bērnu aprūpes, uzturēšanas, audzināšanas un mācību iestādēs; 
4. nevar saņemt mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas atļauju»; 
5. nevar izīrēt zemi; 
6. nevar iegādāties nekustamo īpašumu (dzīvojamās ēkas un jebkuras citas stacionāras būves). 

 
Sasniedzot pilngadību un nododot zvērestu VALSTIJ, pilsonību var iegūt gan pilsoņa, gan nepilsoņa bērni, kuri 

VALSTĪ nodzīvojuši vismaz piecus gadus, pārvalda VALSTS valodu un absolvējuši VALSTS pirmā līmeņa mācību 
iestādi. Personām, kas sasniegušas pilngadību, bet nevēlas nododot zvērestu VALSTIJ, jāparaksta «Uzturēšanās 
Noteikumi» un viņi iegūst nepilsoņa statusu – pretējā gadījumā viņiem noteiktajā kārtībā jāatstāj VALSTS. 
 

Katra VALSTS iedzīvotāja pienākums ir: 
1. būt lojāliem pret savu VALSTI un ieaudzināt to saviem bērniem; 
2. Apzinīgi strādāt sevis, savu bērnu, sabiedrības un savas VALSTS interesēs; 
3. ievērot VALSTS «Likumu», apzināties soda neizbēgamību par tā pārkāpumu un iemācīt to saviem bērniem; 
4. piedalīties kārtējās sava «Rajona Valdes» un «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu vēlēšanās, jo pretējā 

gadījumā divus gadus (bez viņa dalības ievēlēto deputātu pilnvaru laikā), viņš nevarēs izvirzīt savu 
kandidatūru uz nākošajām vēlēšanām un iesniegt atsaukumus ievēlētiem deputātiem. 

5. sekot sava rajona deputātu darbam un iesniegt viņiem priekšlikumus par dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanu gan savā rajonā, gan visā VALSTĪ (desmit kalendāra dienu laikā saņemot argumentētu rakstisku 
atbildi); 

6. sadarboties ar «SARDZES» un «VAIROGA» darbiniekiem drošības un kārtības nodrošināšanā VALSTĪ un 
savā rajonā. Nepaiet garām un nepalikt vienaldzīgam, redzot «Likuma» pārkāpumu, cilvēka cieņas, veselības 
vai dzīvības apdraudējumu, nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nevērīgu izturēšanās pret apkārtējo vidi 
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un jebkuros citos gadījumos (pie jebkura «SARDZES» vai «VAIROGA» darbinieka iedzīvotājs var brīvi 
vērsties jebkurā diennakts laikā un saņemt reālu palīdzību vai izsmeļošu konsultāciju jebkurā jautājumā);  

7. sadarboties ar «Rajona Valdes» darbiniekiem iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanā, VALSTS un 
pašvaldības īpašumu saudzīgā apsaimniekošanā, saimnieciskās un uzņēmējdarbības aktivizēšanā, 
veselīgas apkārtējās vides saglabāšanā, kultūras un sporta pasākumu rīkošanā un citos rajona dzīves 
pasākumos. 

 
VALSTĪ nav «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētu iedzīvotāju bez darba, pajumtes un iztikas līdzekļiem. VALSTĪ nav 

miljonāru (neviens nevar kļūt par miljonāru tikai ar savu godīgu darbu – tas vienmēr panākts piesavinoties valsts 
īpašumu, izmantojot savu dienesta stāvokli vai nekontrolēti ekspluatējot līdzcilvēkus).  
 
 
 

8. nodaļa.  VALSTS «Iedzīvotāju reģistrs». 
 

Lai «Valsts Pārvaldes» struktūrvienībām būtu precīzi zināms VALSTS teritorijā esošo cilvēku skaits un sastāvs, 
kas nepieciešams iedzīvotāju apgādes, nodarbinātības, veselības aizsardzības, sociāli-ekonomiskās nodrošināšanas 
plānošanai un imigrācijas-emigrācijas kontrolei, ir ieviests vienots «Iedzīvotāju reģistrs» – pilnīgi datorizēta un visu 
VALSTI aptveroša sistēma, kurā reģistrēti visi uz doto brīdi VALSTS teritorijā likumīgi esošie cilvēki.  
 

«Iedzīvotāju Reģistrā» katram VALSTS iedzīvotājam ir izveidota un tiek nepārtraukti aktualizēta viņa «Dzīves 
Vēsture», kurā fiksē, «Likumā» noteiktos personas datus: 

1. dzimšanas datums, laiks, vieta un vecāki (papildus dati par imigrantu: kad un no kuras ārvalsts ieradies);  
2. apmeklētās bērnu aprūpes un mācību iestādes; 
3. ziņas par iegūto apmācību un specialitātēm; 
4. VALSTS iedzīvotāja statuss: pilsonis, nepilsonis (kad un kur iegūts); 
5. ģimenes ārsts un pārciestās slimības; 
6. ārstēšanās slimnīcās, sanatorijās u.c. medicīniskajās iestādēs; 
7. obligāto profilaktisko medicīnisko apskašu apmeklējumi; 
8. „pilngadīgas” personas statusa iegūšanas datums un vieta; 
9. pastāvīgā dzīves vieta un tās izmaiņas; 

10. darba vietas, ieņemamie amati un kvalifikācija; 
11. ģimenes stāvoklis un tā izmaiņas; 
12. bērni, viņu dzimšanas datums un vieta; 
13. nekustamais īpašums un tā nominālā vērtība; 
14. uzņēmējdarbība, tās ilgums un veidi, nodarbināto cilvēku skaits; 
15. izbraukšana uz ārvalstīm un atgriešanās no tām; 
16. kad, kur un kāda mehāniskā transporta līdzekļa «Vadītāja Atļauju» ieguvis; 
17. cik un kādi mehāniskie transporta līdzekļi ir īpašumā; 
18. «Likuma» pārkāpumi un sodāmības.  
19. «ALKO» un «NIKO» indeksi; 
20. nāves apstākļi – iemesls, vieta, laiks un apglabāšanas vieta. 

 
«Iedzīvotāju Reģistrs» strādā nepārtrauktā režīmā visu diennakti un tā datu bāze tiek nepārtraukti aktualizēta, jo 

darba stacijas atrodas visu VALSTS rajonu «SARDZES» nodaļās un «Robežpārejas Punktos». Pamatojoties uz 
medicīnisko iestāžu vadītāju obligātajiem ziņojumiem sava rajona «SARDZES» nodaļai, «Iedzīvotāju reģistrā» vienas 
stundas laikā tiek fiksēti visi tikko dzimušie un tikko mirušie iedzīvotāji. 
 

Pēc reģistrācijas «Iedzīvotāju reģistrā» katrai personai tiek izsniegta «Personas Karte», kas VALSTĪ ir vienīgais 
personu apliecinošais dokuments, pie kam: 

1. pusaudžiem un nepilngadīgajiem tā ir zaļā krāsā; 
2. pilsoņiem tā ir VALSTS karoga krāsā; 
3. nepilsoņiem tā ir dzeltenā krāsā; 
4. ārzemniekiem tā ir sarkanā krāsā. 

 
Katra «Personas Karte» ir individuāla – tā aktivējas tikai sava „saimnieka” rokās un to var lietot tikai neizlaižot no 

rokām. Ja «Personas Karti» mēģinās lietot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākai «SARDZES» 
nodaļai, gan «Iedzīvotāju reģistram».  
 

Zīdaiņiem un bērniem tiek izsniegtas glīti noformētas, vieglas un kustības netraucējošas „aproces”, kuru aktīvajā 
elementā ieskanēti personas dati. Izejot no mājas „aprocei” obligāti jābūt uz kreisās rokas apakšdelma. Katra „aproce” 
ir individuāla – tā darbojas tikai tad, ja atrodas uz sava „saimnieka” rokas. Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc «Likumā» 
noteiktā nākošā dzīves posma sasniegšanas (bērns, pusaudzis), vecāki (aizbildnis) kopā ar bērnu ierodas rajona 
«SARDZES» nodaļā, lai nomainītu „aproci”. Sasniedzot 16 gadu vecumu, pusaudzim „aproces” vietā tiek izsniegta 
zaļā «Personas Karte». 
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Izejot no mājām, «Personas Kartei» obligāti jābūt līdz un tā pēc pirmā pieprasījuma jāuzrāda «SARDZES» vai 

«VAIROGA» darbiniekiem, kuriem ir tiesības ar datu nolasīšanas ierīci iegūt par doto personu visu nepieciešamo 
informāciju. 
 

Katrā VALSTS «Robežpārejas punktā» obligātai reģistrācijai «Iedzīvotāju Reģistra» sadaļā «Ārzemnieki» pakļauti 
visi iebraucošie un izbraucošie citu valstu iedzīvotāji, fiksējot sekojošus datus:  

1. no kādas valsts ieradies; 
2. vārds, uzvārds, dzimums, vecums; 
3. no kura VALSTS robežpunkta un ar kādu transporta līdzekli iebraucis; 
4. deklarētais ciemošanās mērķis un plānotais uzturēšanās laiks VALSTĪ; 
5. kad, no kura VALSTS robežpunkta un ar kādu transporta līdzekli izbraucis; 
6. ja uzturoties VALSTĪ nonācis «SARDZES» vai «VAIROGA» darbinieku uzmanības sfērā, tad – kad, kur un 
par ko; 
7. ja bijis VALSTĪ sodīts, tad – kad, kur, par ko, piespriests sods, soda izciešanas vieta un periods. 

 
Pēc pirmā pieprasījuma, katrs VALSTS iedzīvotājs no «Iedzīvotāju reģistra» stundas laikā var saņemt savas 

«Dzīves Vēstures» izdruku, bet tas ir maksas pakalpojums. 
 
 
 

9. nodaļa.  «Pilngadības» statuss. 
 

Termins „pilngadīgs” nav tieši saistīts ar personas konkrēta vecuma sasniegšanu. Par „pilngadīgu” VALSTS 
iedzīvotājs var kļūt tikai pabeidzot pirmā līmeņa mācību iestādi, kurā būs ieguvis nepieciešamo zināšanu minimumu, 
lai ar pilnu atbildību spētu izmantot sev dotās iespējas un apzinīgi pildīt savus pienākumus.  
 

Pretendents, kopā ar vecākiem (vai aizbildni), var griezties sava rajona «SARDZES» nodaļā pie «Iedzīvotāju 
Reģistra» darbinieka un lūgt reģistrēt savi kā pilngadīgu personu tikai tad, ja: 

1. sekmīgi beidzis VALSTS pirmā līmeņa (10 gadīgo) mācību iestādi; 
2. izdarījis skaidru izvēli pilsonības jautājumā (vēlas kļūt par VALSTS pilsoni, vai nē). 

 
Nepilngadīgo, kas atbilst augstāk minētiem noteikumiem, «Iedzīvotāju Reģistra» darbinieks reģistrē kā 

pilngadīgu personu tikai tad, kad pretendents viņa klātbūtnē veicis sekojošas darbības: 
1. uzrādījis pirmā līmeņa mācību iestādes atestātu; 
2. nodevis savu zaļo «Personas karti»; 
3. rakstiski paziņojis, ka viņš (viņa) vēlas iegūt VALSTS pilsonību, vai vēlas dzīvot VALSTĪ nepilsoņa statusā; 
4. parakstījis zvērestu VALSTIJ (pilsoņa statusa pretendents); 
5. parakstījis «Uzturēšanās noteikumus» (nepilsoņa statusa pretendents). 

 
Nepilngadīgais, kas slimības vai citu iemeslu dēļ, nav spējis iegūt pirmās pakāpes izglītību, vai arī, garīgas 

atpalicības dēļ, nav spējis apgūt VALSTS valodu, paliek nepilngadīgā statusā līdz augstāk minēto normu izpildei. 
 
 
 

10. nodaļa.  Iedzīvotāju informācijas līdzekļi. 
 

VALSTS uztur un finansē sekojošas oficiālās iedzīvotāju informēšanas institūcijas, to darbiniekus un 
atbild par sniegtās informācijas patiesumu: 

1. kabeļtelevīzijas 1. (interaktīvo), 2. un 3. kanālu;  
2. radio-1 un radio-2; 
3. dienas laikrakstu «Ziņas» ar pielikumu «Likums» (bez maksas tiek piegādāts katram iedzīvotājam); 
4. nedēļas žurnālu «Tādi esam» un tā pielikumu «Padomi» (jāabonē). 

 
Augstāk minētās VALSTS oficiālās iedzīvotāju informēšanas institūcijas un to darbinieki strādā pēc 

sekojošiem noteikumiem: 
1. visi raidījumi notiek un visi iespieddarbi iznāk tikai valsts valodā; 
2. pilnībā aizliegta jebkura veida reklāma (izņemot oficiālo VALSTS institūciju informācija par iedzīvotāju 

veselībai kaitīgi atzīto produkciju); 
3. iekšzemes ziņām, pašmāju komponistu mūzikai un dziesmām valsts valodā jābūt ne mazāk kā 70 % apjomā 

no kopējā raidlaika vai iespieddarba laukuma; 
4. ziņām no pierobežas valstīm, kaimiņvalstu komponistu mūzikai un dziesmām kaimiņvalstu valodās (ar 

obligātu dziesmu tekstu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 20 % no kopējā raidlaika vai 
iespieddarba laukuma; 
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5. ziņām no citām pasaules valstīm, ārzemju komponistu mūzikai un dziesmām svešvalodā (ar dziesmu tekstu 
obligātu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 10 % no kopējā raidlaika vai iespieddarba 
laukuma; 

6. visām par iekšzemi sniegtajām ziņām jābūt patiesām, pārbaudītām un katrai no tām jābūt minētam ziņu 
avotam (autoram un pārbaudītājam, kuri par katru ziņu un tās patiesumu ir atbildīgi «Likuma» priekšā); 

7. visām par ārvalstīm sniegtajām ziņām jābūt minētam ziņu avotam (autoram); 
8. priekšroka dodama informācijai ar pozitīvu noskaņu, bet negatīvā informācija pasniedzama atsevišķā sadaļā 

un koncentrētā formā, obligāti nosaucot konkrētā vainīgā vārdu, dzīves vietu un saņemto sodu.  
 

«Likums» kategoriski aizliedz VALSTS un rajonu televīzijas kanālu programmās rādīt:  
1. cilvēku cieņu un godu aizskarošas ainas; 
2. reliģiska satura raidījumus; 
3. ainas par visa veida rasu, tautību, politiska vai reliģiska rakstura nesaskaņām un naidu; 
4. ainas, kurās tiek plānota vai notiek jebkura veida «Likuma» pārkāpumi, kā arī to upurus; 
5. psihiski slimās („netradicionālo seksuālo orientāciju”) personas un viņu dzīves veidu; 
6. ainas, kurās notiek jebkura veida narkotisko vielu lietošana; 
7. informāciju par jebkura veida «Likuma» pārkāpumiem, nenosaucot vainīgo personu vārdus, dzīves vietas un 

neparādot pašus noziedzniekus. Noziedzniekiem vārds netiek dots un intervijas ar viņiem aizliegtas. 
 

«Rajona Valdes», savu finansiālo iespēju robežās, var uzturēt sekojošus informācijas līdzekļus, kuros ir 
atļauta komerciāla rakstura (izņemot politiska un reliģiska rakstura, kā arī narkotiku) reklāma: 

1. vienu kabeļtelevīzijas kanālu; 
2. vienu radiostaciju; 
3. rajona avīzes un žurnālus.  

 
 

11. nodaļa.  Tautas aptaujas (referendumi). 
 

Neviens VALSTIJ un tās iedzīvotājiem svarīgs jautājums netiek pieņemts bez vispārējas iedzīvotāju aptaujas. 
Šādas aptaujas (referendumi) stingri noteiktā laika posmā (parasti 24 stundu laikā) notiek VALSTS kabeļtelevīzijas 
pirmajā interaktīvajā kanālā.  
 

Balsošanas procedūra ir sekojoša:  
1. pilngadīgs pilsonis jebkura dotajā brīdī sev pieejama televizora nolasīšanas ierīcē ievieto savu «Personas 

Karti» un pietur to, līdz uz ekrāna parādās jautājumu saraksts, kuri dotajā brīdī VALSTĪ ir nodoti apspriešanai;  
2. ar nolasīšanas ierīces klaviatūras palīdzību pilsonis aktivizē jautājumu par kuru viņš vēlas izteikt savu 

viedokli; 
3. uz nolasīšanas ierīces izgaismojas balsošanas pogas - «Par» (zaļā krāsā) un «Pret» (sarkanā krāsā);  
4. pilsonis nospiež pogu, kas ataino viņa viedokli par konkrēto jautājumu; 
5. televizora ekrānā parādās uzraksts «Nobalsots»;  
6. pilsonis izņem savu «Personas Karti» no nolasīšanas ierīces; 
5. ar katru «Personas Karti» iespējams nobalsot tikai vienu reizi.  

 
Lai apspriešanai nodotais jautājums tiktu pieņemts, «Par» jānobalso vismaz 75 % plus vienam no visiem dotajā 

brīdi «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem pilngadīgajiem iedzīvotājiem. Oficiālie tautas nobalsošanas rezultāti un uz 
to pamata pieņemtais «Valsts Pārvaldes» lēmums 12 stundu laikā tiek paziņots VALSTS televīzijas pirmajā 
interaktīvajā kanālā.  
 

Pilsoņu nepiedalīšanās iedzīvotāju aptaujās nav «Likuma» pārkāpums, bet ņemot vērā, ka tas tiek fiksēts 
konkrētās personas «Dzīves Vēsturē», tas uzskatāmi raksturo šīs personas attieksmi pret savu VALSTI. Ne tautas 
aptaujās, ne VALSTS vai rajona mēroga vēlēšanās, ne VALSTS vai pašvaldību institūciju ierēdņu balsojumos, 
neeksistē tāds jēdziens kā «ATTUROS». Pilsonis nav tiesīgs atturēties no VALSTIJ un sabiedrībai svarīgu jautājumu 
izlemšanas! 
 
 
 

12. nodaļa.  VALSTS „naudas” sistēma. 
 

Lai principā padarītu neiespējamu korupciju, spekulāciju, augļošanu vai citu noziedzīgu darbību, fiziskas 
„naudas” VALSTĪ nav. Preču iegādei, pakalpojumu apmaksai un jebkuriem citiem norēķiniem, gan starp VALSTS 
institūcijām, gan privātpersonām, izveidota īpaša maksājumu sistēma, kura pastāv tikai elektroniskā formā. Tā ir 
absolūti neatkarīga no ārvalstīm un to bankām, kā arī no jebkurām citām tā saucamām starptautiskām „finansu 
korporācijām”, „valūtas fondiem”, „investīciju fondiem” un neskaitāmām līdzīgām starptautisko augļotāju struktūrām, 
kuras savulaik tika izveidotas, lai pasaules valstis pakļautu savas gribas diktātam un likvidētu to finansiāli-ekonomisko 
neatkarību.  
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VALSTĪ ar «Likumu» noteiktas elektroniskās naudas vienības „Zets” un „Cents” (viena simtā daļa no „Zeta”). Par 

šīs naudas vienības vērtības (pirktspējas) ekvivalentu pieņemta kompleksa pārtikas labības masas un dzeramā 
ūdens tilpuma vienība. „Zeta” faktisko vērtību (pirktspēju), sadarbojoties ar «Lauksaimniecības Ministriju», sevišķi 
stingri kontrolē, reizi pusgadā precizē un izsludina «VALSTS Banka». Par cik VALSTIJ ir ievērojamas pārtikas labības 
rezerves vairākiem gadiem, kā arī pietiekoši daudz dzeramā ūdens avotu, tad viens vai vairāki mazāk ražīgi gadi 
būtiski neiespaido „Zeta” vērtību un reālo pirktspēju.  

 
21. gadsimta otrajā pusē vislielākā vērtība visās valstīs un starptautiskajos darījumos ir pārtikai un dzeramajam 

ūdenim. Zelts un citi „dārgmetāli” savu naudas ekvivalenta nozīmi zaudējuši un tiek izmantoti tikai rūpniecībā un 
elektronikā. Pavisam nedaudz bijušo „dārgmetālu” izmanto arī rotas lietu ražošanā, bet pēc tām praktiski nav 
pieprasījuma, jo dzīvi palikušajiem cilvēkiem ir pavisam cita vērtību skala. 
 

VALSTĪ nav ne biržu, ne brokeru kantoru, ne jebkāda cita veida parazītisku finansiālu struktūru, kas iedzīvošanās 
nolūkā veiktu spekulatīvus darījumus. Visi norēķini gan iedzīvotāju starpā, gan starp iedzīvotājiem, gan starp VALSTS 
struktūrvienībām notiek tikai un vienīgi elektroniskā veidā caur «VALSTS banku» un tās filiālēm. Ar «Likumu» 
noteikts, ka VALSTĪ aizliegta citu banku (gan iekšzemes, gan ārzemju) darbība.  
 

Norēķinus ar (no) ārvalstīm iespējams izdarīt tikai caur «VALSTS Banku»:  
1. no VALSTS izejošais rēķins tiek apmaksāts „Zetos”, bet «VALSTS Banka», konvertējot šo summu vēlamajā 

valūtā, pārskaita adresātam;  
2. no ārvalstīm ienākošos rēķinus «VALSTS Banka» konvertē „Zetos” un ieskaita šo summu saņēmēja kontā. 

 
«Likums» nosaka, ka «Valsts Banka» ciešā sadarbībā ar «Iedzīvotāju Reģistru» un «Uzņēmumu Reģistru» 

kontrolē visu iedzīvotāju, kā arī privāto, kooperatīvo, VALSTS uzņēmumu un VALSTĪ esošo ārzemju uzņēmumu 
finansiālo darbību, to ienākumus, izdevumus un nodokļu nomaksu. 
 

Visiem pilngadīgajiem VALSTS iedzīvotājiem «Valsts Bankas» rajona nodaļā tiek izsniegta «Bankas Karte», kas 
VALSTĪ kalpo visu veidu naudas norēķiniem (darba algas ieskaitīšanai, pirkumiem, nodokļu samaksai, iedzīvotāju 
savstarpējiem naudas pārskaitījumiem, u.t.t.).  
 

Katra «Bankas Karte» ir individuāla – tā aktivējas tikai sava „saimnieka” rokās un to var lietot tikai neizlaižot no 
rokām. Ja «Bankas Karti» mēģinās lietot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākai «SARDZES» nodaļai, 
gan «VALSTS Bankai».  
 

Pēc vecāku iesnieguma, sīko pirkumu veikšanai, pusaudžiem (no 10 līdz 16 gadu vecumam) var tikt izsniegta 
«Pusaudža Bankas Karte», bet nepilngadīgajiem (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) – 
«Nepilngadīgā Bankas Karte». Šajās bankas kartēs summu, kas nepārsniedz 0,1 «Limitu» pusaudžiem un 0,2 
«Limitus» nepilngadīgajiem, vienu reizi 30 kalendāra dienās, vēršoties tuvākajā «VALSTS Bankas» filiālē, var ieskaitīt 
tikai konkrētā pusaudža vecāki vai aizbildņi.  

 
Nekādi savstarpēji naudas pārskaitījumi starp «Bankas Kartēm» un «Pusaudžu Bankas Kartēm» vai «Bankas 

Kartēm» un «Nepilngadīgo Bankas kartēm» nav atļauti. Tāpat nav atļauti arī nekādi savstarpēji naudas pārskaitījumi 
starp «Pusaudžu Bankas Kartēm» un «Nepilngadīgo Bankas kartēm».  

 
Arī katra «Pusaudžu Bankas Karte» un «Nepilngadīgā Bankas Karte» ir individuāla – tās aktivējas tikai sava 

„saimnieka” rokās un lietojamas neizlaižot no rokām. Ja šīs bankas kartes mēģinās lietot cita persona, tā nosūtīs 
trauksmes signālu gan tuvākai «SARDZES» nodaļai, gan «VALSTS Bankai». Ar «Pusaudžu Bankas Karti» un 
«Nepilngadīgā Bankas Karti» nevar iegādāties narkotiskās vielas vai apmeklēt intīmpakalpojumu servisa iestādes. 
 

Atskaiti par «Pusaudžu Bankas Kartes» vai «Nepilngadīgā Bankas Kartes» izmantošanu iepriekšējās 30 
kalendāra dienās, pusaudža vai nepilngadīgā vecāki (aizbildņi), var saņemt jebkurā «Valsts Bankas» nodaļā, bet tas 
ir maksas pakalpojums. 
 

Par «Bankas Kartes», «Pusaudža Bankas Kartes» un «Nepilngadīgā Bankas Kartes» lietošanu nav jāmaksā. Lai 
veiktu jebkurus norēķinus, kas lielāki par vienu «Limitu», iegādātos narkotiskās vielas, vai apmeklētu 
intīmpakalpojumu servisa iestādes vienlaicīgi jālieto gan «Bankas Karte», gan «Personas Karte». 
 
 
 

13. nodaļa.  VALSTS enerģētiskā neatkarība. 
 

Visu VALSTS tautsaimniecības infrastruktūru un iedzīvotāju energoapgāde balstīta uz diviem dabīgiem, 
apkārtējai videi draudzīgiem, dzīvajai dabai un cilvēkiem absolūti nekaitīgiem, praktiski neizsmeļamiem lētas 
enerģijas avotiem: 
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1. „aktivēto ūdeni”, kuru izmanto kā degvielu iekšdedzes dzinējos; 
2. „nulles lauka” enerģiju, kuru izmanto elektroenerģijas ražošanai un elektrodzinēju darbināšanai. 

 
Šos enerģijas avotus un to praktiskās izmantošanas iespējas un metodes, izcili Zemes zinātnieki atklāja 

jau 19. – 20. gadsimtā, bet starptautiskie naftas-gāzes monopoli, savas peļņas un dominējošā stāvokļa 
saglabāšanas nolūkā, tos slēpa no sabiedrības un, izmantojot algotus slepkavas, daudzus šo atklājumu 
autorus nogalināja.  
 

Ikdienā vispirms sāka izmantot pirmo enerģijas avotu – „aktivēto ūdeni”, ko enerģijas iegūšanai izmanto kā 
degvielu – iekšdedzes dzinēju darbināšanai un katlu mājās, elektroģenerātoru piedziņai, utt.. Šodien šādus 
iekšdedzes dzinējus, sava nelielā gabarīta un masas dēļ, izmanto vienīgi divriteņu mehāniskajos transporta līdzekļos.  
 

Nedaudz vēlāk apguva un sāka plaši lietot otro enerģijas avotu – tā saucamo „nulles lauka” (jeb „torsionu”) 
enerģiju, kas izrādījās praktiski neizsīkstošas, videi absolūti draudzīgas, elektriskās enerģijas avots. Šodien praktiski 
visi četrriteņu transporta līdzekļi apgādāti ar jaudīgiem autonomiem „nulles lauka” elektrodzinējiem. Visu ražošanas 
uzņēmumu energoapgāde, tehnoloģisko un dzīvojamo telpu apgaismošana, apsildīšana un iedzīvotāju ikdienas 
vajadzības tiek nodrošinātas ar autonomiem šīs neizsīkstošās enerģijas avotiem. Visa sadzīves tehnika un jebkuras 
pārvietojamās elektroierīces, kuru patērētā jauda nav lielāka par 100 W ir apgādātas ar iebūvētiem miniatūriem šīs 
neizsīkstošas enerģijas avotiem.  
 

VALSTS robežsardzes struktūras «VAIROGS» bruņojums, VALSTS „Aktīvā Perimetra” sistēma un «SARDZES» 
personāla impulsa ieroči arī izmanto „nulles lauka” enerģiju.  
 
 
 

14. nodaļa.  VALSTS administratīvi teritoriālais iedalījums. 
 

VALSTS teritorija pēc platības, iedzīvotāju skaita, zemes reljefa īpatnībām un dabīgo ūdensšķirtņu 
izvietojuma, sadalīta rajonos. Katrā VALSTS rajonā izbūvēts rajona administratīvais centrs, kurā atrodas «Rajona 
Valde» un tās darbinieki pilda šī rajona izpildvaras – pašvaldības funkcijas. Rajonu administratīvie centri izveidoti ar 
tādu aprēķinu, lai līdz visattālākajam rajona robežas punktam nebūtu tālāk par 15 kilometriem. Galvaspilsētai un 
lielākajām pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 tūkstošus, ir VALSTS rajona statuss.  

 
VALSTĪ katram priekšmetam (ēkai vai būvei, ezeram vai dīķim, kokam, krūmam vai zālienam, mājdzīvniekam, 

mehāniskajam vai cita veida transporta līdzeklim, ceļa zīmei, kā arī jebkuram citam objektam), neatkarīgi no tā 
atrašanās vietas, izmēriem, vērtības, pielietojuma un jebkurām citām īpašībām, ir konkrēts «Likuma» priekšā atbildīgs 
saimnieks – privātpersona, «Rajona Valde» vai pati VALSTS. 

VALSTS nemitīgi rūpējas par dabiskās vides aizsardzību un veselīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu visiem 
iedzīvotājiem, tādēļ aktīvi tiek stimulēti šādi pasākumi:  
 

1. pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazināšana pilsētās (VALSTS izīrē zemi un piešķir bezprocentu kredītus 
ģimenes māju celtniecībai ārpus blīvi apdzīvotajām vietām);  

2. radikāli privāto transporta līdzekļu, kā arī kravas transporta kustības ierobežojumi gan galvaspilsētā, gan 
rajonu pilsētās;  

3. katrā «Rajona Valdē» atrodas visas, iedzīvotāju apkalpošanai nepieciešamās, VALSTS pārvaldes institūciju 
filiāles;  

4. katra rajona administratīvajā centrā atrodas nepieciešamais skaits pirmā līmeņa mācību iestāžu; 
5. katra rajona administratīvā centra zaļajā zonā atrodas visas nepieciešamās pirmā līmeņa veselības 

aizsardzības iestādes;  
6. stabils, lēts un apkārtējo vidi nepiesārņojošs sabiedriskais transports rajonu administratīvajos centros un citās 

lielākajās apdzīvotajās vietās;  
7. stabils, lēts un rajona iedzīvotājiem viegli pieejams sabiedriskais transports līdz sava rajona centram; 
8. stabils, lēts sabiedriskā transporta tīkls starp rajonu centriem un galvaspilsētu.  

 
Sagaidāms, ka pilsētās pastāvīgo iedzīvotāju skaits nostabilizēsies robežās no 20 līdz 40 tūkstošiem un tās 

praktiski pildīs tikai tranzīta punktu, lielu ražošanas objektu atrašanās vietas un ostu (kur tās ir) funkcijas. 
 

Dzīvojamās ēkas pilsētās un citās apdzīvotajās vietās nav augstākas par diviem stāviem, jo daudzstāvu 
dzīvojamās ēkas, kā cilvēkiem bīstamas un videi nedraudzīgas, būvēt nav atļauts.  
 

Daudzstāvu administratīvās ēkas (no trim līdz pieciem stāviem) atļauts būvēt tikai tad, ja to būvniecībā iestrādāti 
tādi autonomi funkcionējoši tehniskie līdzekļi, kas garantē tās nākošo darbinieku absolūtu drošību un ātru evakuāciju 
ārkārtējos apstākļos (ugunsgrēks u.t.t.). Šīs ēkas, kā īpaši bīstamas, atrodas VALSTS būvinspekcijas pastāvīgā 
kontrolē, to ekspluatācija un uzturēšana pienācīgā kārtībā prasa speciāli apmācīta personāla, kā arī komplicētas 
tehnikas pastāvīgu klātbūtni un ir nesamērīgi dārga.  
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VALSTS galvaspilsēta un tās funkcijas. 

 
Galvaspilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits šobrīd ir ap 300 tūkstošiem un tā pilda sekojošas funkcijas: 

 
1. «Valsts Kancelejas» un tajā strādājošā Valsts Prezidenta rezidence; 
2. «Valsts Pārvaldes» centrālā aparāta darba vieta; 
3. visu profilu otrā līmeņa (maksas) izglītības centrs, kur pie katras augstākās mācību iestādes ir izveidota 

studentu pilsētiņa ar savu, autonomu, studentu maciņiem pieņemamu apgādi; 
4. otrā līmeņa (maksas) veselības aizsardzības iestāžu centrs, ar augsti profesionāliem darbiniekiem, modernu 

tehniku un ārstniecības līdzekļiem; 
5. zinātniski pētniecisko iestāžu centrs; 
6. VALSTS nozīmes aizsardzības un rūpniecisko objektu dislokācijas vieta; 
7. VALSTS mēroga kultūras, mākslas un sporta centrs; 
8. VALSTS un starptautiska mēroga sabiedrisko pasākumu vieta; 
9. VALSTS mēroga transporta un komunikāciju mezgls; 

10. starptautiskā osta un lidosta. 
 

Arī galvaspilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaitam it tendence samazināties, jo tur saglabājas sekojoši 
negatīvi sadzīves apstākļi: 

1. augstākais apkārtējās vides piesārņojums VALSTĪ; 
2. ļoti ierobežota personīgā un kravas transporta kustība; 
3. relatīvi lieli attālumi starp dažādiem pilsētas rajoniem un objektiem; 
4. augsta dzīves dārdzība – vidēji divas reizes augstāka, kā vidēji VALSTĪ (pie vienota, visā VALSTĪ dotajā brīdī 

spēkā esoša izpeļņas «Limita») jo šeit strādā tikai ļoti augsti apmaksāti speciālisti un, transporta kustības 
ierobežojumu dēļ, ir apgrūtināta apgāde ar pārtikas produktiem un pirmās nepieciešamības rūpniecības 
precēm; 

5. brauciens no savām blakus rajonā esošajām lauku mājām uz darbu galvaspilsētā prasa apmēram tikai vienu 
stundu. 

 
PASKAIDROJUMS:  

Par pilsētas vai rajona „pastāvīgajiem iedzīvotājiem” tiek uzskatītas «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētas personas, 
kurām tur ir viņu reālā dzīvesvieta.  
Jebkuri iebraucēji, kas apdzīvotajā vietā ieradušies darbā vai uz noteiktu laiku citu uzdevumu izpildei (VALTS 
administratīvo iestāžu darbinieki, otrā līmeņa mācību iestāžu studenti, ārstniecības iestāžu darbinieki un slimnieki, 
pilsētā strādājošie, kuri dzīvo laukos vai citā apdzīvotā vietā, u.t.t.), šajā skaitā neietilpst. 

 
 
 

15. nodaļa.  «Rajona administratīvais centrs». 
 

Katrā no VALSTS rajoniem, to ģeogrāfisko centru tuvumā, izveidots «Rajona Administratīvais Centrs» (ēku un 
būvju komplekss) ar visu nepieciešamo infrastruktūru un personālu.  
 

Atkarībā no rajona atrašanās vietas, iedzīvotāju skaita, lauksaimnieciskās un rūpnieciskās darbības intensitātes 
šī kompleksa sastāvs katrā VALSTS rajonā var būt nedaudz atšķirīgs, bet katrā no tiem ir: 
 

1. «Rajona Valde»;  
2. «SARDZES» rajona nodaļa;  
3. «VAIROGA» rajona nodaļa (tikai rajonos, kas piekļaujas VALSTS robežai);  
4. «VALSTS Bankas» rajona nodaļa;  
5. «VALSTS Pasta» rajona nodaļa;  
6. pirmā līmeņa mācību iestādes (katrā – sporta zāle, sporta laukums, slēgtais peldbaseins);  
7. rajona pirmā līmeņa ārstniecības iestāžu komplekss un rehabilitācijas centrs;  
8. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;  
9. ugunsdzēsēju, avāriju un glābšanas dienests;  

10. mehānisko transporta līdzekļu remonta un tehnisko apskašu komplekss (kompleksi);  
11. pansionāts (pansionāti) pensionāriem un darba nespējīgiem rajona iedzīvotājiem;  
12. rajona «Centrālais Tirgus» (gaļas, sakņu un rūpniecības preču paviljoni);  
13. rajona «Informācijas Centrs» (rajona tipogrāfija, rajona radio un TV stacija);  
14. „Zaļajā zonā” – rajona «Sporta un atpūtas komplekss» ar: 

1) daudzfunkciju zālēm (kinoizrādēm, koncertiem, teātra uzvedumiem, rajona mēroga saviesīgiem 
pasākumiem); 

2) slēgtajiem peldbaseiniem, sporta laukumiem brīvā dabā (vasarā), slidotavām (ziemā). 
3) atpūtas un atrakciju kompleksu. 
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16. nodaļa.  VALSTS rajona izpildvara. 
 

Saskaņā ar VALSTS teritorijas nosacīto iedalījumu rajonos, katra rajona administratīvajā centrā atrodas «Rajona 
Valde», kurā strādā rajona pilsoņu ievēlēti deputāti (inspektori). «Rajona Valdes» inspektorus ievēl uz diviem 
gadiem. Atkārtota bijušā inspektora ievēlēšana atļauta tikai pēc četru gadu intervāla.  
 

«Rajona Valde» ir konkrētās VALSTS teritorijas daļas un tajā dzīvojošo iedzīvotāju pašpārvaldes struktūrvienība, 
kas veic savas teritorijas un tās infrastruktūras apsaimniekošanas funkcijas, risina iedzīvotāju sociālās un sadzīves 
problēmas, sniedz atbalstu „nepilnajām” un daudzbērnu ģimenēm, organizē un atbalsta saimniecisko un sabiedrisko 
darbību, veicina ģimenes saimniecību un ģimenes uzņēmumu dibināšanu un darbību, izskata un izsniedz atļaujas 
uzņēmējdarbības, ar algotām darba vietām, izveidošanai, kā arī organizē un atbalsta kultūras un sporta pasākumus. 
 

«Rajona Valdes» inspektoru, kā arī viņu „biroju” darbinieku kompetence un amata pienākumi, tiesības un 
atbildība ir stingri reglamentēti un viņu darbību «Likuma» ietvaros kontrolē «Valsts Pārvaldes» auditori. 
 

«Rajona Valde» aktīvi realizē savas likumdošanas iniciatīvas tiesības: ar sava rajona «Tautas Pārstāvju Palātas» 
deputāta starpniecību, iesniedzot attiecīgus priekšlikumus «Tautas Pārstāvju Palātai» un 30 kalendāra dienu laikā 
saņemot rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu, atbildi par šajā jautājumā pieņemto lēmumu. 

«Rajona Valde» iekasē no iedzīvotājiem «Likumā» noteiktos nodokļus un ieskaita tos VALSTS budžetā, kā arī 
plāno un saimnieciski izmanto savam rajonam atvēlēto VALSTS budžeta daļu. 
 

Būt par «Rajona Valdes» inspektoru ir goda pilns un atbildīgs darbs sava rajona iedzīvotāju labā, kas nedod 
viņam nekādu personīgu labumu, izņemot «Likumā» noteikto darba algu, kas bieži vien ir zemāka par iepriekšējo 
darba algu vai ienākumiem no bijušās uzņēmējdarbības. 
 
 

«Rajona Valdes» struktūra. 
 

Atkarībā no ģeogrāfiskā stāvokļa VALSTĪ, iedzīvotāju skaita rajonā, rūpniecisko objektu klātbūtnes, 
lauksaimnieciskās ražošanas iespējām un citiem specifiskiem faktoriem, «Rajona Valdes» inspektoru skaits un viņu 
kontrolētās nozares, katrā rajonā var būt atšķirīgas, bet «Likumā» katram VALSTS rajonam noteiktie, ir: 
 

1. «Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks;  
2. «Dzīvokļu un komunālās saimniecības» inspektors;  
3. «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors;  
4. «Veselības aizsardzības iestāžu» inspektors;  
5. «Mācību iestāžu» inspektors;  
6. «Energoapgādes» inspektors;  
7. «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības kontroles» inspektors;  
8. «Lauksaimniecības» inspektors (rajonos, kuros iespējama lauksaimnieciskā ražošana);  
9. «Ceļu un transporta» inspektors;  

10. «Ieņēmumu dienesta» inspektors;  
11. «Sabiedrisko darbu» inspektors;  
12. «Tirdzniecības iestāžu» inspektors;  
13. «Kultūras un sporta iestāžu» inspektors;  
14. «Zemes dienesta un celtniecības» inspektors;  
15. «Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors;  
16. «Ostas» inspektors (ja rajona teritorijā ir jūras, ezera vai upju osta). 

 
«Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu darba laiks nav 

normēts un alga noteikta 3,5 «Limitu» apmērā katram. Arī inspektori algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu 
darba laiks nav normēts un alga noteikta 3,0 «Limitu» apmērā. 
 

Katra inspektora pakļautībā ir „birojs” – neliels skaits attiecīgās nozares profesionālu speciālistu (kas pamatā ir no 
attiecīgās nozares deputātu kandidātu saraksta). Darbinieku skaits katra inspektora „birojā” ir stingri diferencēts 
atbilstoši attiecīgā rajona ģeogrāfiskā stāvokļa, iedzīvotāju skaita, rūpniecisko objektu klātbūtnes, lauksaimniecības 
attīstības un citiem specifiskiem faktoriem. 
 

«Biroju» darbinieki algotu darbu strādā tikai «Rajona Valdē», viņu darba laiks ir normēts (8 darba stundas piecas 
dienas nedēļā) un alga noteikta 2,0 «Limitu» apmērā. 
 

Katram inspektoram, rajona apdzīvotajās vietās, var būt noteikts skaits, oficiāli noformētu ārštata palīgu, kas šo 
darbu veic sabiedriskā kārtā, bet darba algu «Rajona Valdē» nesaņem. 
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17. nodaļa.  Deputātu kandidāti un vēlēšanu norise. 
 

«Rajona Valdes» inspektoru vēlēšanas notiek reizi divos gados: 30. un 31. decembrī (kas VALSTĪ ir brīvdienas), 
vienlaicīgi ar rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga vēlēšanām.  
 

Deputātu kandidātu pirmsvēlēšanu kampaņa vai reklāma nav pieļaujama un neviena persona, iedzīvotāju grupa 
vai sabiedriska organizācija u.t.t. nekādā veidā nav tiesīga aģitēt vai veidot kāda «Rajona Valdes» inspektora 
kandidāta vai rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga kandidāta reklāmas kampaņu.  

«Rajona Valdes» inspektoru kandidātiem un rajona VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga 
kandidātiem, ar savu darbu rajona iedzīvotāju labā, jāiegūst potenciālo vēlētāju uzticība jau starpvēlēšanu periodā. 
 

Kandidātam uz «Rajona Valdes» inspektora vietu uz vēlēšanu dienu jābūt 20 līdz 60 gadu vecam pilsonim, bet 
rajona «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga kandidātam – 30 līdz 50 gadu vecam pilsonim, ar otrā 
līmeņa izglītību. Abu līmeņu deputātu kandidātiem savā rajonā jābūt nodzīvojušiem ne mazāk kā divus gadus un 
pašiem jāpiesaka savu kandidatūru.  
 

«Likums» neatļauj kandidēt vēlēšanās: 
1. personām, kuras nav VALSTS pilsoņi;  
2. pilsoņiem, kuriem (uz vēlēšanu dienu) pēc pilngadīgas personas statusa iegūšanas nav pagājuši pilni divi 

gadi;  
3. pilsoņiem, kuri attiecīgajā rajonā pastāvīgi dzīvojuši mazāk par diviem gadiem;  
4. pilsoņiem, kuri pēdējo divu gadu laikā, kopsummā vairāk par 200 kalendāra dienām, neatkarīgi no iemesla, 

dzīvojuši ārpus VALSTS teritorijas;  
5. pilsoņiem, kuri pēdējo divu gadu laikā pārkāpuši «Likumu» un sodu izcietuši «Darba Iestādē»;  
6. pilsoņiem, kuriem uz doto brīdi «Dzīves Vēsturē» ir „Sarkanais” vai „Zilais” «ALKO» indekss, „Melnais” 

«NIKO» indekss, vai kuri jebkad agrāk iegādājušies kādu citu narkotisko indi; 
7. pilsoņiem, kuri, uz pieteikuma iesniegšanas dienu, «Likuma» noteiktajā kārtībā nav sagatavojušies atstāt 

savu pašreizējo darba vietu vai uzņēmējdarbību;  
8. pilsoņiem, kuri bez attaisnojoša iemesla nav piedalījušies (balsojuši) iepriekšējās vēlēšanās. 

 
Kandidātam jābūt kompetentam nozarē, kurā viņš apņemas strādāt, labi jāpārzina reālā situācija savā rajonā, 

jābūt gatavam pašaizliedzīgam darbam sava rajona iedzīvotāju labā. Kandidātu reģistrācija «Rajona Valdē» sākas 30 
dienas pirms vēlēšanām un turpinās 15 dienas.  
 
 

Pieteikties par kandidātu «Rajona Valdes» inspektora, «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta  
un viņa palīga amatam, atļauts tikai pašam pilsonim, iesniedzot šādus dokumentus: 

 
1. rakstisku pieteikumu par gatavību kandidēt konkrētā vēlēšanu sarakstā; 
2. «Iedzīvotāju Reģistra» izdotu savas «Dzīves Vēstures» kopiju; 
3.  privātā vai ģimenes uzņēmuma, kurā nav algotu darbinieku, īpašniekam: 

1) «Likumā» noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savas ģimenes materiālo stāvokli; 
2) «Likumā» noteiktā kārtībā noformēts «Līgums» par uzņēmuma nekavējošu un automātisku pāreju 

attiecīgo VALSTS institūciju nozīmēta „Pilnvarnieka”, (kas nedrīkst būt deputāta kandidāta ģimenes 
loceklis vai jebkuras pakāpes radinieks) pārvaldījumā, uz deputāta pilnvaru laiku (gadījumā ja 
kandidāts tiek ievēlēts).  

 
4. jebkāda cita veida uzņēmuma, kurā nodarbināti algoti darbinieki, īpašniekam: 

1) noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savas ģimenes materiālo stāvokli; 
2) uzņēmuma finansiālās darbības, juridisko saistību un naudas kustības «Valsts Bankas» kontā pārskats 

par pēdējiem diviem gadiem un stāvoklis uz doto brīdi; 
3) noteiktā kārtībā noformēts un attiecīgo VALSTS institūciju apstiprināts «Lēmums» par uzņēmuma 

nekavējošu un automātisku pāreju attiecīgo VALSTS institūciju nozīmēta „Pilnvarnieka” (kas nedrīkst 
būt deputāta kandidāta ģimenes loceklis vai jebkuras pakāpes radinieks) pārvaldījumā, uz deputāta 
pilnvaru laiku (gadījumā ja kandidāts tiek ievēlēts).  

 
«Rajona Valde» 5 dienu laikā: 

1. izskata iesniegtos pieteikumus un par pieņemto lēmumu katram pretendentam sniedz rakstisku atbildi; 
2. ja pretendents neatbilst «Likumā» noteiktajām deputāta kandidāta prasībām, viņa pieteikums tiek noraidīts un 

atbildē tiek norādīts atteikuma iemesls. «Rajona Valdes» lēmums ir galīgs un tiesā nav pārsūdzams.  
3. pieņemto deputātu kandidātu sarakstu katra «Rajona Valdes» inspektora štata vietai un rajona VALSTS 

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga vietai (sakārtotu pēc uzvārdiem alfabētiskā kārtībā) ne 
vēlāk kā 3 dienas pirms vēlēšanām publicē rajona avīzē. 
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Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa goda pienākums – VALSTS un katra rajona pašvaldība nodrošina 

(transports, mobilās vēlēšanu komisijas) tā izpildi. Vēlēšanas notiek ar elektroniskām balsošanas iekārtām, kas ar 
pašvaldību sakaru sistēmu pieslēgtas VALSTS centrālajam vēlēšanu serverim. Pilsonis var piedalīties vēlēšanās no 
jebkura VALSTS rajona vēlēšanu iecirkņa, bet balsot tikai par savas dzīvesvietas rajona deputātu kandidātiem. 
 

Par cik visu deputātu kandidātu saraksts jau savlaicīgi bijis publicēts rajona avīzē, vēlētājam ieteicams ņemt sev 
līdz sarakstu, par ko vēlēt, lai paātrinātu pašu vēlēšanu procedūru. 
 
 

Vēlēšanu procedūra ir sekojoša: 
 

Pirmais etaps – vēlētāja identifikācija: 
1. potenciālais vēlētājs ieiet vēlēšanu kabīnē un ievada vēlēšanu iekārtā savu «Personas Karti», kur tā tiek 

noskanēta, un automātiskais fotogrāfs vēlētāju nofotografē; 
2. pilsonis tiek identificēts «Iedzīvotāju Reģistrā» un pārbaudīts, vai viņš ir tiesīgs piedalīties vēlēšanās; 
3. ja vēlētājs tiek pielaists pie vēlēšanām, tad uz monitora izgaismojas viņa dzīvesvietas rajona nosaukums 

un deputātu kandidātu saraksts sekojošā kārtībā: 
4. «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta kandidātu saraksts (alfabētiskā kārtībā); 
5. «Rajona Valdē» ievēlamo inspektoru amatu saraksts un zem katra no tiem – pretendentu saraksts katram 

konkrētajam amatam (alfabētiskā kārtībā). 
 

Otrais etaps – pati vēlēšanu procedūra: 
1. „pārtinot” attiecīgā amata pretendentu sarakstu, vēlētājs izvēlas sev tīkamo kandidātu un „aizzīmē” to; 
2. nospiež pogu «Vēlēt»;  
3. izgaismojas indikators «Novēlēts» un var pāriet pie nākošā amata kandidāta saraksta; 
4. augstākminētā kārtībā katrs vēlētājs izvēlas piecus «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta kandidātus un 

piecus visu «Rajona Valdes” inspektoru amatu kandidātus;  
5. procesa beigās izgaismojas paziņojums „Pateicos par piedalīšanos vēlēšanās”, tiek atdota vēlētāja 

«Personas Karte» un izdruka, par kādiem kandidātiem vēlētājs ir nobalsojis («Iedzīvotāju Reģistrā» tiek 
fiksēta viņa piedalīšanās vēlēšanās). 

 
Pie personām, kas sevi pieteikušas (vai arī to savlaicīgi paziņojuši viņu piederīgie) kā nespējīgus ierasties 

vēlēšanu iecirknī (slimība, invaliditāte u.t.t.) un kurus nav iespējams (vai nedrīkst) nogādāt vēlēšanu iecirknī ar 
pašvaldības transportu, vēlēšanu dienā ierodas mobilā vēlēšanu komisija trīs cilvēku sastāvā ar mobilo vēlēšanu 
aparatūru, kas apgādāta ar autonomo interneta pieslēgumu pie VALSTS centrālā vēlēšanu servera. Gadījumos, kad 
nav iespējama vēlētāja sejas fotografēšana (medicīniskie pārsēji u.t.t.), vēlēšanu komisijas locekļi pieaicina kādu no 
vēlētāja tuvākajiem ģimenes locekļiem apliecināt vēlētāja personību, papildus ievadot vēlēšanu aparātā arī savu 
«Personas Karti». Pati vēlēšanu procedūra ir tāda pati kā stacionārajos vēlēšanu punktos.  
 

«Rajona Valdē» ievēlēts skaitās katrā konkrētā inspektora amata sarakstā visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais 
kandidāts. VALSTS «Tautas Pārstāvju Palātas» rajona deputāta vietu iegūst visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais 
kandidāts, bet viņa palīga vietu ieņem otrais visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts. Ievēlēto deputātu vārdi 
VALSTS televīzijā un radio pirmajā diapazonā tiek paziņoti 31. decembrī pulksten 23.00. 
 

Vēlēšanu rezultāti katrā VALSTS rajonā (katrā sarakstā pirmie 10 visvairāk balsu saņēmušie), 01. janvārī (kas 
VALSTĪ ir brīvdiena) tiek publicēti attiecīgā rajona avīzē, kuru visās rajona pasta nodaļās piegādā līdz pulksten 6:00 
no rīta, bet pilns vēlēšanu rezultātu saraksts apskatāms «Rajona Valdē» no 02. līdz 10. janvārim. 
 

Ievēlētie deputāti uz savu pirmo sēdi ierodas 02. janvārī pulksten 12:00: 
1. «Rajona Valdē» ievēlētie inspektori – «Rajona Valdes» telpās; 
2. «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs – «Valsts Kancelejā» (galvaspilsētā). 

 
«Rajona Valdes» inspektors ir pilnībā atbildīgs savu vēlētāju priekšā – zaudējot sava rajona vēlētāju uzticību, viņš 

tiek atsaukts un viņu nomaina attiecīgajā vēlēšanu sarakstā nākošais visvairāk balsu ieguvušais kandidāts. 
Konkrētais inspektors tiek atsaukts ar «Rajona Valdes» vadītāja „Rīkojumu”, ja 3 mēnešu laikā «Rajona Valdē» 
saņemtas rakstiskas viņa atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no par attiecīgo ierēdni vēlēšanās nodoto 
balsu skaita.  
«Rajona Valdes» vadītājs var tikt atsaukts, ja VALSTS pārvaldes «Pašvaldību Kabinetā» trīs mēnešu laikā saņemtas 
rakstiskas viņa atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no par attiecīgo ierēdni vēlēšanās nodoto balsu 
skaita. 
 

Arī «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs ir pilnībā atbildīgi savu vēlētāju priekšā – zaudējot sava 
rajona vēlētāju uzticību, deputāts tiek atsaukts un viņu nomaina deputāta palīgs. Deputāta palīga vietu ieņem 
vēlēšanu sarakstā nākošais visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.  



- 20 - 

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts tiek atsaukts ar Valsts Prezidenta „Rīkojumu”, ja 3 mēnešu laikā Valsts 
Prezidenta kanceleja saņēmusi rakstiskas konkrētā deputāta atsaukšanas prasības, kuru skaits pārsniedz 75% no 
par viņu balsojušo vēlētāju skaita. Valsts Prezidentu var atsaukt tikai «Likumā» noteiktajā kārtība – izsludinot 
vispārēju iedzīvotāju aptauju (referendumu). 
 

Beidzoties ievēlētā deputāta pilnvaru laikam, veic atkārtotu viņa ģimenes materiālā stāvokļa deklarēšanu, 
salīdzināšanu, apstiprināšanu. Pēc tam bijušais inspektors vai deputāts atgriežas savā iepriekšējā darba vietā vai 
atkal pārņem sava, uz laiku pilnvarnieka pārvaldījumā nodotā, uzņēmuma vadību. 
 
 
 

18. nodaļa.  Deputātu pilnvaru pārņemšana. 
 

Inspektoru pilnvaru pārņemšana «Rajona Valdē». 
 

Pirmā jaunievēlēto «Rajona Valdes» inspektoru sēde (kas tiešraidē tiek pārraidīta rajona televīzijā un translēta 
rajona radio), notiek «Rajona Valdes» telpās 02. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada līdzšinējais «Rajona 
Valdes» vadītājs. Šajā sēdē katrs jaunievēlētais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā 
iepazīstina klātesošos ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas kompetences sfērā.  
 

Pēc tam jaunievēlētie inspektori no sava vidus izlozē jauno «Rajona Valdes» vadītāju (izlozē tiek iekļautas visu 
inspektoru kandidatūras, izņemot tās, kuri savā uzrunā atteikušies ieņemt šo amatu un motivēti pamatojušas savu 
lēmumu).  
 
 

Jaunā «Rajona Valdes» vadītāja izloze notiek sekojoši: 
1. visi jaunievēlētie inspektori un līdzšinējais «Rajona Valdes» vadītājs sapulcējas telpā, kurā uz galda 

atrodas no caurspīdīga plastikāta izgatavots „laimes rats”; 
2. uz speciāla paliktņa izveidotās ligzdās novietotas, no divām pusītēm saskrūvējamas, izdobtas, viena 

izmēra, necaurspīdīgas raiba plastikāta lodes un tām blakus papīra lapiņas ar visu izlozes dalībnieku 
(jauno inspektoru) vārdiem un uzvārdiem; 

3. vecais «Rajona Valdes» vadītājs atskrūvē katru plastikāta lodi, ievieto tajā blakus nolikto lapiņu, aizskrūvē 
lodi un ievieto to „laimes ratā”; 

4. kad šādā veidā visas lodes ievietotas „laimes ratā”, līdzšinējais «Rajona Valdes» vadītājs vairākas reizes 
pagriež „laimes ratu”, aptur to, izņem vienu lodi, atskrūvē to, izņem lapiņu un nolasa jaunā «Rajona 
Valdes» vadītāja vārdu, parādot šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem. Šai procedūrai rūpīgi 
seko gan klātesošie, gan rajona televīzijas skatītāji. 

 
Atbrīvojušos inspektora štata vietu automātiski ieņem attiecīgajā vēlēšanu sarakstā otrais visvairāk vēlētāju balsu 

saņēmušais kandidāts, kuram par to tiek nekavējoši paziņots. Nākošajā dienā notiek jauno inspektoru pirmā kopsēdē, 
kuru vada jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Klāt pienākušais inspektors uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu 
uzrunu, kurā iepazīstina ar sevi un ar savu perspektīvo darbības programmu. 
 

Pirmās trīs kalendāra dienas jaunievēlētie inspektori un jaunais «Rajona Valdes» vadītājs strādā kopā ar saviem 
priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par 
tekošajiem darba jautājumiem pieņem jaunais inspektors un jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. 
 

Gadījumā, ja konkrēta jautājuma risināšanā nepieciešama konsultācija vai saskaņošana kādā «Valsts Pārvaldes» 
„Kabinetā”, attiecīgās nozares «Rajona Valdes» inspektors, izmantojot slēgto pašvaldības sakaru līniju, šo jautājumu 
nokārto uz vietas. Iedzīvotāji visus savas sadzīves un uzņēmējdarbības jautājumus, kuriem nepieciešama 
saskaņošana «Valsts Pārvaldē», vienmēr veic uz vietas «Rajona Valdē» ar attiecīgās nozares inspektora palīdzību. 
Galvaspilsētā «Valsts Pārvaldes» „Kabinetos” privātpersonas un uzņēmējus nepieņem un viņi, apejot sava «Rajona 
Valdes» inspektoru, nekādus jautājumus galvaspilsētā nevar nokārtot.  
 

Gadījumos, kad nepieciešams rakstisks «Valsts Pārvaldes» „Kabineta” lēmums, informācija par klienta 
pieprasījumu, tiek noraidīta uz «Valsts Pārvaldi» un 24 stundu laikā „Lēmums”, tiek izdrukāts no «Valsts Pārvaldes» 
centrālās datu bāzes un uz vietas «Rajona Valdē» tiek izsniegts klientam. Klientam par «Rajona Valdes» inspektora 
pakalpojumiem nav jāmaksā. 
 

Ārpus „Rajona Administratīvā Centra” robežām visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas ar sabiedrisko 
transportu vai saviem personīgajiem transporta līdzekļiem (kuri nav speciāli marķēti un nebauda nekādas satiksmes 
priekšrocības). Inspektoru personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus ne «Rajona Valde», ne VALSTS 
neapmaksā. „Rajona Administratīvā Centra” robežās visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas tikai kājām vai ar 
sabiedrisko transportu.  
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VALSTĪ vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar «Rajona Valdes» vadītāja apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi 
«Rajona Valdes» štata darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos 5 darba 
dienu ilgā apmaksātā obligātā veselības profilakses atvaļinājumā. Attiecīgā inspektora prombūtnes laikā viņa 
pienākumus pilda «Rajona Valdes» vadītājs, vai viņa nozīmēts citas nozares inspektors. Sava atvaļinājuma laikā 
inspektoram ir tiesības ierasties uz jebkuru «Rajona Valdes» sēdi (nesaņemot atsevišķu apmaksu vai atvaļinājuma 
pagarinājumu) un piedalīties viņa atbildības zonā ietilpstošo jautājumu izlemšanā. 
 

Inspektora neierašanos darbā (vienīgais attaisnojums – slimība, ko konstatē Rajona Galvenais Ārsts) kvalificē kā 
neattaisnotu darba kavējumu un automātiski samazina mēneša darba algu par 0,5 «Limitiem» pirmajā reizē un 1,0 
«Limitu» otrajā reizē. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma (divu gadu pilnvaru laikā) inspektoru izslēdz no «Rajona 
Valdes», neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Viņa vietu ieņem attiecīgajā vēlēšanu sarakstā otrs, visvairāk vēlētāju 
balsu saņēmušais, inspektora amata kandidāts. 
 

«Rajona Valdes» darbiniekiem noteikta sekojoša darba apmaksa (ar «Likumu» aizliegtas jebkādas citas 
piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt.):  

1) vadītājam – 3,0 - «Limiti»;  
2) inspektoriem – 2,7 «Limiti»;  
3) „biroju” darbiniekiem -2,4 «Limiti»; 
4) tehniskajiem darbiniekiem – 2,0 «Limiti». 

 
Nevienam «Rajona Valdes» darbiniekam nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. «Likuma» priekšā viņi ir 

atbildīgi tāpat kā jebkuri citi VALSTS iedzīvotāji.  
 

Beidzoties pilnvaru laikam, bijušajam «Rajona Valdes» vadītājam un inspektoriem izmaksā pabalstu 2,5 «Limitu» 
apmērā, bet „biroja” darbiniekam (ja jaunais inspektors viņam uzteic darbu) 2,0 «Limitu» apmērā. 
 
 

Deputātu pilnvaru pārņemšana «Tautas Pārstāvju Palātā». 
 
ZINĀŠANAI: 

VALSTĪ likumdošanas tiesības ir vienīgi «Tautas Pārstāvju Palātai». 
Būt par «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu (vai viņa palīgu – bez balss tiesībām) ir cienījams, goda pilns, 

intensīvs un atbildīgs darbs, sava rajona iedzīvotāju labā, kas nedod viņam nekādu personīgu labumu, izņemot darba 
algu, kas noteikta 4,0 «Limitu» apmērā deputātam un 3,5 «Limitu» apmērā deputāta palīgam.  

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu pilnvaru laiks ir divi gadi. Beidzoties pilnvaru laikam, 
bijušajam deputātam un viņa palīgam izmaksā pabalstu 3,0 «Limitu» apmērā. Atkārtota bijušo «Tautas Pārstāvju 
Palātas» deputātu un viņu palīga ievēlēšana pieļaujama tikai pēc 4 gadu intervāla. 

Deputātam un viņa palīgam nedrīkst būt dienesta transporta līdzekļu un personīgās apsardzes. 
Pilnvaru laikā deputātam, deputāta palīgam un viņu ģimenes locekļiem nav atļauta uzņēmējdarbība. 

 
--------------------------------------------- 
 

Pirmā jaunievēlēto «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu sēde, (kas tiešraidē tiek pārraidīta VALSTS televīzijas 
pirmajā interaktīvajā kanālā un translēta VALSTS radio pirmajā diapazonā), notiek galvaspilsētā «Valsts Kancelejā» 
02. janvārī un sākas pulksten 12:00. Sēdi vada līdzšinējais Valsts Prezidents. Šajā sēdē katrs jaunievēlētais «Tautas 
Pārstāvju Palātas» deputāts (klātesot viņa palīgam) uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina 
klātesošos ar sevi, savu palīgu un savu redzējumu likumdošanas jomā. 
 

Pēc tam jaunievēlēti deputāti no sava vidus izlozē jauno Valsts Prezidentu (izlozē tiek iekļautas visu deputātu 
kandidatūras, izņemot tās, kuri savā uzrunā atteikušies ieņemt šo amatu un motivēti pamatojušas savu lēmumu). 
 

Jaunā Valsts Prezidenta izloze (līdzīgi kā rajonos «Rajona Valdes» vadītāja izloze) notiek sekojoši: 
1. visi jaunievēlētie deputāti un līdzšinējais Valsts Prezidents sapulcējas telpā, kur uz galda atrodas no 

caurspīdīga plastikāta izgatavots „laimes rats”;  
2. uz speciāla paliktņa izveidotās ligzdās novietotas, no divām pusītēm saskrūvējamas, izdobtas, viena 

izmēra, necaurspīdīgas raiba plastikāta lodes un tām blakus papīra lapiņas ar visu izlozes dalībnieku 
(jauno deputātu) vārdiem un uzvārdiem; 

3. līdzšinējais Valsts Prezidents atskrūvē katru plastikāta lodi, ievieto tajā blakus nolikto lapiņu, aizskrūvē lodi 
un ievieto to „laimes ratā”; 

4. kad šādā veidā visas lodes nokļuvušas „laimes ratā”, līdzšinējais Valsts Prezidents vairākas reizes pagriež 
„laimes ratu”, aptur to, izņem vienu lodi, atskrūvē to, izņem lapiņu, nolasa jaunā Valsts Prezidenta vārdu, 
parādot šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem. Šai procedūrai rūpīgi seko gan klātesošie, 
gan VALSTS televīzijas skatītāji. 
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Atbrīvojušos deputāta vietu tūlīt automātiski ieņem viņa palīgs, bet savukārt deputāta palīga vietu – vēlēšanu 
sarakstā trešais visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais kandidāts, kam tas nekavējoši tiek paziņots. Nākošajā dienā 
notiek jauno deputātu pirmā kopsēdē, kuru vada jaunais Valsts Prezidents. Klāt pienākušais deputāta palīgs uzstājas 
ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un savu redzējumu likumdošanas jomā. 
 

Pirmās piecas kalendāra dienas jaunievēlētie «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi strādā kopā ar 
saviem priekšgājējiem savas «Rajona Valdes» telpās, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. 
Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par tekošajiem darba jautājumiem pieņem jaunais deputāts.  
 

Jaunais Valsts Prezidents pirmās septiņas kalendāra dienas strādā kopā ar savu priekšgājēju «Valsts 
Kancelejas» telpās. Nepieciešamības gadījumā, lēmumus par tekošajiem darba jautājumiem, uzklausot sava 
priekšgājēja viedokli, pieņem jaunais Valsts Prezidents.  
 

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga pamata darba vieta atrodas sava rajona «Rajona Valdes» 
telpās, kur viņi strādā ikdienā tiekoties ar saviem vēlētājiem. Deputāta un viņa palīga darba laiks nav normēts. 
VALSTS nodrošina «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātu darba kabinetu «Rajona Valdē» ar speciālo VALSTS sakaru 
iekārtu un tiešo pieslēgumu saviem kolēģiem citos VALSTS rajonos. 
 

«Rajona Valdes» darbinieki un «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti strādā autonomi, viens otra kompetences 
sfērā neiejaucas, bet cieši sadarbojas, iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā. «Tautas Pārstāvju Palātas» 
deputātu darba kārtību, likumu vai to labojumu izstrādes termiņus apstiprina un stingri kontrolē Valsts Prezidents.  
 

«Tautas Pārstāvju Palātas» pieņemtos likumus vai to labojumus 24 stundu laikā apstiprina Valsts Prezidents. 
Nākošajā dienā tie tiek publicēti oficiālā dienas laikraksta «Ziņas» informatīvajā pielikumā «Likums» un tajā pašā 
dienā pulksten 12.00 tie stājas spēkā. Ja kāds «Tautas Pārstāvju Palātas» deputāts nav savlaicīgi izpildījis uzdoto 
darba apjomu, Valsts Prezidents ir tiesīgs samazināt deputāta darba algu vai ierosināt konkrētā VALSTS rajona 
deputāta nomaiņu. 
 

Piektdienās deputāts un viņa palīgs ar savu personīgo transporta līdzekli (kas nav speciāli marķēts un nebauda 
nekādas satiksmes priekšrocības) vai sabiedrisko transportu brauc uz kārtējo «Tautas Pārstāvju Palātas» sēdi, kas 
pēc Valsts Prezidenta apstiprinātā grafika rindas kārtībā notiek kādā no VALSTS rajoniem. Visus ceļa izdevumus 
un uzturu deputāts un viņa palīgs sedz no savas kabatas. Šajās sēdēs deputāta palīgs piedalās kā konsultants (bez 
balss tiesībām). Ja piektdienā neizdodas pieņemt lēmumus visos darba kārtībā iekļautajos jautājumos, sēdi turpina 
sestdienā (par uzturu un naktsmājām, deputāti maksā no savas kabatas).  

Izbraukuma sēdi vada Valsts Prezidents vai, retos izņēmuma gadījumos – viņa prombūtnes laikā – «Valsts 
Pārvaldes» vadītājs. Attiecīgā rajona deputāts ieņem sēdes līdzpriekšsēdētāja vietu. Pieņemtos likumus un to 
grozījumus, pēc atgriešanās galvaspilsētā, 24 stundu laikā izsludina Valsts Prezidents.  
 

Visi balsojumi notiek tikai atklātā veidā, katram deputātam individuāli izsakot savu viedokli ar «PAR» vai 
«PRET». Tāda balsojuma kā «ATTUROS» nav (ja tu vēlējies atturēties, tad nevajadzēja kandidēt vēlēšanās). Ja 
balsis sadalās kā 50% pret 50%, tad izšķirošā ir Valsts Prezidenta balss. Nekāda aģitēšana „par” vai „pret” kāda 
lēmuma pieņemšanu, kā arī jebkāda novirziena interešu grupu, koalīciju, u.t.t. veidošana «Tautas Pārstāvju Palātā» ir 
aizliegta. Par šādu smagu «Likuma» pārkāpumu vainīgais (vainīgie) tiek nekavējoties izslēgti no «Tautas Pārstāvju 
Palātas» un viņiem tiek liegta iespēja nākošos 10 gadus atkārtoti startēt jebkura līmeņa vēlēšanās. 
 

VALSTĪ vispārpieņemtā kārtībā deputāti un viņu palīgi reizi gadā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu 
slīdošo grafiku, dodas 30 kalendāra dienu ilgā apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos 5 darba dienu ilgā 
apmaksātā obligātā veselības profilakses atvaļinājumā. Deputāta atvaļinājumu laikā viņa pienākumus pilda deputāta 
palīgs.  
 

Katru deputāta vai viņa palīga neierašanos darbā vai uz izbraukuma sēdi (vienīgais attaisnojums ir slimība, ko 
konstatē Valsts Galvenais Ārsts), kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu un vainīgajam samazina mēneša darba 
algu par 1,0 «Limitu» pirmajā reizē un 2,0 «Limitiem» otrajā reizē. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma (divu gadu 
pilnvaru laikā) deputātu vai viņa palīgu automātiski izslēdz no «Tautas Pārstāvju Palātas», neizmaksājot izstāšanās 
pabalstu. Vakanto vietu ieņem nākošais, vēlēšanu sarakstā visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais, deputāta amata 
kandidāts. 
 

«Tautas Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi, savu pilnvaru laikā, nekādos dienesta komandējumos un 
privātos braucienos ārpus VALSTS robežām nedodas.  
 

Valsts Prezidentam, «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem noteikta sekojoša darba apmaksa 
(ar «Likumu» aizliegtas jebkādas citas piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt.):  

1) Valsts Prezidentam – 5,0 «Limiti»;  
2) deputātiem – 4,0 - «Limiti»;  
3) deputātu palīgiem – 3,5 «Limiti». 
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Ne «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem, ne viņu palīgiem, ne Valsts Prezidentam nav imunitātes pret 

«Likuma» pārkāpumiem. «Likuma» priekšā viņi ir atbildīgi tāpat kā jebkuri citi VALSTS iedzīvotāji.  
 

Beidzoties pilnvaru laikam, bijušajam Valsts Prezidentam izmaksā pabalstu 4,0 «Limitu» apmērā, deputātiem un 
viņu palīgiem 3,0 «Limitu» apmērā. 
 
 
 

19. nodaļa.  VALSTS vadība. 
 

VALSTS ir pārāk maza un viegli pārskatāma, lai būtu reāla nepieciešamība un tā varētu atļauties uzturēt 
ministriju, departamentu un citu parazītisku struktūru milzīgo birokrātisko aparātu. Galvaspilsētā ir divas VALSTS 
administratīvās struktūrvienības un to ēkas – «Valsts Kanceleja» un «Valsts Pārvalde». 
 

VALSTĪ centrālā izpildvara ir «Valsts Pārvalde», kuras darba organizācijas pamatprincipi balstās uz 
sekojošo: 

1. «Valsts Pārvaldes» ēkā atrodas tās centrālais aparāts, kur katru VALSTS dzīves sfēru, vada neliela ļoti 
augstas kvalifikācijas attiecīgās nozares speciālistu grupa – «Kabinets».  

2. «Valsts Pārvaldes» vadītāju  ieceļ Valsts Prezidents. 
3. «Kabinetu» ierēdņu kandidatūras (30 līdz 60 gadus vecus VALSTS pilsoņus) izvēlas «Valsts Pārvaldes» 

vadītājs no augstāko mācību iestāžu, zinātniski-pētniecisko institūtu, otrā līmeņa veselības aizsardzības 
iestāžu, «VAIROGA» un «SARDZES» akadēmiju un citu vadošo, attiecīgās nozares institūciju augstākās 
kvalifikācijas speciālistu vidus.  

4. «Kabinetu» sarakstu, to darbinieku skaitlisko sastāvu un kandidatūras, pēc «Valsts Pārvaldes» vadītāja 
priekšlikuma, izskata «Tautas Pārstāvju Palātā» un apstiprina Valsts Prezidents. 

5. «Kabinetu» darbinieki ir augsti apmaksāti VALSTS dienestā strādājošie, pie kam viņu alga, piemērojot 
attiecīgu koeficientu, ir tieši atkarīga no VALSTS saimnieciskās darbības attiecīgajā nozarē un tajā strādājošo 
ierindas strādnieku vidējās darba samaksas attiecīgajā periodā (vadošā un vidējā līmeņa darbinieku izpeļņa 
šajos aprēķinos netiek ņemta vērā). 

6. Valsts Prezidents, sadarbojoties ar «Tautas Pārstāvju Palātu» kontrolē «Valsts Pārvaldes» darbu.  
 
 

Galvenos vilcienos «Valsts Pārvaldes» struktūra ir sekojoša: 
1. «”Vairoga” un „Sardzes” kabinets»; 
2. «Tieslietu kabinets» 
3. «Ārlietu kabinets»; 
4. «Pašpārvaldes kabinets»; 
5. «Veselības aizsardzības kabinets»; 
6. «Sociālo lietu kabinets»; 
7. «Mācību iestāžu kabinets»; 
8. «Zinātnes un enerģētikas kabinets»; 
9. «Rūpniecības kabinets»; 

10. «Lauksaimniecības kabinets»; 
11. «Apkārtējās vides kabinets»; 
12. «Transporta kabinets»; 
13. «Tirdzniecības kabinets»; 
14. «Kultūras, mākslas un sporta kabinets»; 
15. «Darba Iestāžu kabinets»  

 
Lai gan daļa no VALSTS robežas ir jūra, zvejot un izmantot pārtikā jūras produktus nav iespējams to augstās 

intoksikācijas dēļ. Tādēļ VALSTĪ nepastāv tāda tautsaimniecības nozare kā zvejniecība. Saldūdens zivis tiek 
audzētas tikai speciāli iekārtotās un no apkārtējās vides izolētās ūdenstilpnēs, kas atrodas «Apkārtējās vides 
kabineta» uzraudzībā.  
 
 

«VALSTS dienestā strādājošā» statuss 
 

«Valsts dienestā strādājošā» statuss ar «Likumu» tiek noteikts augsti kvalificētiem VALSTS nozīmes institūciju 
darbiniekiem, kuru darbs tieši saistīts ar VALSTS un sabiedrisko drošību, VALSTS un tās rajonu saimniecisko 
darbību, veselības aizsardzības un izglītības sfēru, vai kā citādi tieši iespaido iedzīvotāju dzīves līmeni un apstākļus.  
 

«Valsts dienestā strādājošā» statuss ar «Likumu» noteikts: 
1. Valsts Prezidentam; 
2. Visiem «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem; 
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3. Visiem «Valsts Pārvaldes» darbiniekiem; 
4. Visiem «Augstākās Tiesas» un «Rajonu Tiesu» tiesnešiem; 
5. Visu VALSTS «Rajonu Valžu» vadītājam un inspektoriem; 
6. Visiem «Valsts Bankas» un to rajonu nodaļu darbiniekiem; 
7. Visam «VAIROGA» personālam; 
8. Visam «SARDZES» personālam; 
9. Visiem pirmskolas bērnu iestāžu darbiniekiem; 

10. Abu līmeņu mācību iestāžu darbiniekiem; 
11. Abu līmeņu veselības aizsardzības iestāžu darbiniekiem; 
12. Visiem speciālo valsts aizsardzības uzņēmumu darbiniekiem; 
13. Visiem zinātniski-pētniecisko institūtu darbiniekiem; 
14. Visiem «Darba Iestāžu» darbiniekiem. 

 
«Valsts dienestā strādājošie» nav neaizskarami «Likuma» priekšā un par kaitējumu VALSTIJ vai tās 

iedzīvotājiem, kas radies viņu darbības rezultātā, tiek saukti pie disciplinārās vai kriminālās atbildības.  
«Valsts dienestā strādājošie» saņem VALSTS garantētu darba samaksu, kas ir tieši proporcionāla dotajā periodā 

VALSTĪ noteiktajam «Limitam», piemērojot katram amatam noteikto koeficientu.  
 
 

VALSTS Prezidents. 
 

Valsts Prezidenta darba vieta un rezidence ir «Valsts Kanceleja», bet dzīves vieta (kopā ar ģimeni) – neliels 
VALSTS īpašumā esošs un vienkārši iekārtots divstāvu nams galvaspilsētā, kurā visu telpu kopējā platība nedrīkst 
pārsniegt 300 m

2
. Valsts Prezidenta darba laiks nav normēts, bet prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda «Valsts 

Pārvaldes» vadītājs. Valsts Prezidentam, vienīgajam no VALSTS dienestā strādājošiem, ir dienesta automašīna un 
divi adjutanti – vīrietis un sieviete, kas vienlaicīgi pilda arī viņa šoferu un miesassargu funkcijas.  
 

Valsts Prezidenta galvenās rūpes ir VALSTS drošība, politiski-ekonomiskā neatkarība un stabili 
augšupejošs iedzīvotāju dzīves līmenis, tādēļ pamatā savu darba laiku viņš plāno sekojoši (pēc to svarīguma 
pakāpes): 

1) 50 % no darba laika – reālo tautas dzīves un darba apstākļu izpētei, esošo problēmu apzināšanai un to 
uzlabošanas iespēju plānošanai, iesaistot šajā procesā «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātus:  

> regulāras un pēkšņas vizītes visās VALSTS pilsētās un rajonos;  
> brīvi izvēlētu iedzīvotāju ģimeņu apmeklēšana;  
> mācību un veselības aizsardzības iestāžu apmeklējumi;  
> kultūras centru, veco ļaužu pansionātu apmeklējumi;  
> «VAIROGA» un «SARDZES» struktūrvienību apmeklējumi;  
> citu brīvi izvēlētu vietu un objektu apmeklējumi  

 
Šajās vizītēs Valsts Prezidentu sava VALSTS rajona robežās sagaida un pavada attiecīgā rajona «Tautas 
Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs, kā arī «Rajona Valdes» vadītājs, kuriem par šo Valsts 
Prezidenta vizīti tiek paziņots tikai iepriekšējā dienā. Apmeklējamo VALSTS rajona objektu pēc sava 
uzskata izvēlas un, dodoties ceļā, zina tikai un vienīgi pats Valsts Prezidents.  

 
2) 40 % no darba laika – sadarbībai ar «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem un «Valsts Pārvaldi». 
3) 10 % no darba laika – sakariem ar ārvalstīm (darba vizītēm ārzemēs un ārzemju viesu uzņemšanai, utt.) 

Valsts Prezidents ir vienīgais, kas pilnvarots pārstāvēt VALSTI ārzemēs un uzņemt oficiālos ārzemju viesus.  
 

Valsts Prezidents pēc katra ārzemju brauciena vai ārzemju viesu uzņemšanas, par konkrētiem šī pasākuma 
rezultātiem, sniedz pilnīgu un izsmeļošu informāciju «Tautas Pārstāvju Palātas» deputātiem, kā arī visiem VALSTS 
iedzīvotājiem, uzstājoties televīzijas pirmajā interaktīvajā kanālā. Valsts Prezidenta prombūtnes laikā viņa 
pienākumus pilda «Valsts Pārvaldes» vadītājs. 
 

VALSTĪ vispārpieņemtā kārtībā Valsts Prezidents reizi gadā dodas 30 kalendāra dienu ilgā apmaksātā 
atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos (kopā ar ģimeni) 5 darba dienu ilgā apmaksātā obligātā veselības profilakses 
atvaļinājumā, kuros viņu pavada abi adjutanti.  
 
 
 

20. nodaļa.  Mācību iestādes. 
 

VALSTĪ ieviesta un darbojas trīs līmeņu izglītības sistēma: 
 

Pirmā līmeņa – pilnībā VALSTS apmaksātas (10 gadīgās) mācību iestādes nepieciešamajā skaitā katrā 
VALSTS rajonā; 
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Otrā līmeņa (augstākās) dažādu profilu mācību iestādes galvaspilsētā, kurās, atkarībā no absolventu tālākā 
darba gaitām, studijas tiek apmaksātas sekojoši: 

 
1) VALSTS pilnīgi apmaksātas studijas «Sardzes Akadēmijā» un «Vairoga Akadēmijā»; 
2) studijas «Medicīniskajā Akadēmijā» un «Pedagoģiskajā Akadēmijā» – apmaksātas ar VALSTS izsniegtu 

bezprocentu kredītu uz atvieglotiem noteikumiem. Absolventiem, uzsākot patstāvīgas darba gaitas 
iegūtajā specialitātē, VALSTS dzēš 50% no kopējās aizdevuma summas); 

 
Visās pārējās otrā līmeņa mācību iestādēs:  
3) apmaksātas ar VALSTS izsniegtu bezprocentu kredītu uz atvieglotiem noteikumiem;  
4) apmaksātas no studenta ģimenes personīgajiem līdzekļiem; 

 
Trešā līmeņa (zinātniskā grāda iegūšanas) katedras pie otrā līmeņa mācību iestādēm: 

a) apmaksātas ar VALSTS izsniegtu bezprocentu kredītu – pasniedzēju kadru sagatavošana otrā līmeņa 
mācību iestādēm, kā arī speciālistu sagatavošana valstiski svarīgās zinātņu nozarēs;  

b) apmaksātas no apmācāmā personīgajiem līdzekļiem 
 

Mācību process pirmā līmeņa mācību iestādēs ir stingri diferencēts: 
1. sākuma klasēs (no 1. līdz 3. klasei) mācības mijas ar rotaļām, atpūtu, pastaigām, spēlēm un sporta 

nodarbībām telpās un brīvā dabā; 
2. vidējā posma klasēs (no 4. līdz 7. klasei) mācības mijas ar atpūtu, praktiskajiem darbiem un sporta 

nodarbībām telpās un brīvā dabā; 
3. vecākajās klasēs (no 8. līdz 10. klasei) mācības mijas ar specifiskiem praktiskajiem darbiem telpās un 

brīvā dabā, aktīvām sporta nodarbībām brīvā dabā, stažēšanos lauksaimniecības produktu audzētavās 
un mājdzīvnieku fermās, dažādu profilu ražotnēs, slimnīcās, «SARDZES» struktūrvienībās, utt.. 

 
Visās pirmā līmeņa mācību iestādēs mācību laiks ir noteikts no pulksten 08.00 līdz 16.00. Papildus 

nodarbības (līdz vecāku sagaidīšanai) notiek līdz pulksten 18:00. 
a) sākuma klašu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc darba arī aizved mājās kāds no vecākiem. 
b) vidējā posma klašu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved kāds no vecākiem (jeb cits, vecāku deleģēts, 

pilngadīgais) un pēc darba aizved kāds no vecākiem (vai cits, vecāku deleģēts, pilngadīgais). 
c) vecāko klašu audzēkņi no mājām uz mācību iestādi un no mācību iestādes uz mājām dodas patstāvīgi.  

 
Mācību iestādēs valda stingra disciplīna, pasniedzējs ir autoritāte, viņa darba stils un mācību metodikas nav 

apspriežamas – tās atrodas pastāvīgā mācību iestādes vadības, «Rajona Valdes» inspektora un «Valsts Pārvaldes» 
auditoru kontrolē. Katrai pirmā līmeņa mācību iestādei ir konkrēta teritorija, no kuras mācību laikā iziet nav atļauts. 
 

Visās pirmā līmeņa mācību iestādēs gan skolēni, gan pasniedzēji un tehniskais personāls bez maksas tiek 
ēdināti divas reizes dienā – pusdienas pulksten 11:00 un launags pulksten 15:00. 
 

Visa mācību viela tiek apgūta un atkārtota mācību iestādē – audzēkņiem mājas darbu nav. Mācību grāmatas un 
viss pārējais mācību procesam nepieciešamais glabājas mācību iestādē audzēkņa personīgajā skapītī. Visus 
zināšanu pārbaudījumus un eksāmenus skolēni kārto tikai mutiskā, rakstiskā vai praktisko darbu veidā. Datorzinības 
un praktiskos darbus ar elektroniskajām ierīcēm pasniedz atsevišķu mācību priekšmetu veidā, bet ikdienas mācību 
procesā un, jo sevišķi zināšanu pārbaudes testos, neizmanto. 
 

Pirmā līmeņa mācību iestādes uzdevums ir sagatavot vispusīgi attīstītu un patstāvīgai dzīvei (arī ģimenes 
dzīvei) pilnīgi sagatavotu, «Likumus» zinošu un atbildīgu sabiedrības locekli, kurš: 
 

1. būtu fiziski un garīgi vesels, labā sportiskā formā, staltu stāju, pārliecināts par sevi un jebkurā dzīves situācijā 
būtu gatavs palīdzēt līdzcilvēkiem; 

2. prastu sadarboties ar «SARDZES» un «VAIROGA» darbiniekiem līdzcilvēku, sabiedrības un VALSTS 
drošības garantēšanai; 

3. prastu peldēt, glābt slīkstošos, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumos un prastu aktīvi 
rīkoties jebkuros citos ārkārtējos gadījumos; 

4. prastu veikt dzīvokļa, apģērba, apavu un sadzīves tehnikas sīkos remontus, gatavot ikdienas ēdienus; 
5. mācību iestādi beidzot, būtu gatavs uzņemties atbildību par pretējā dzimuma personu, zinātu seksuālās un 

ģimenes dzīves pamatprincipus, būtu apguvis pamatiemaņas bērnu audzināšanā; 
6. apzinātos atbildību par «Likuma» pārkāpumiem (redzējis soda izciešanas vietas un to iemītniekus); 
7. apzinātos visa veida narkotisko vielu graujošo ietekmi uz cilvēku veselību (bijis praksē slimnīcu 

narkoloģiskajās nodaļās, redzējis to iemītniekus); 
 

Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu atrašanās ārpus mājas pēc pulksten 22.00 bez pilngadīgas personas 
pavadības ir «Likuma» pārkāpums un par to atbild viņa vecāki. Jebkuri sabiedriski pasākumi ar bērnu, pusaudžu un 
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nepilngadīgo piedalīšanos beidzas ne vēlāk kā pulksten 21.00 un par to atbild attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs un 
kontrolē «SARDZES» darbinieki. 
 

VALSTS zinātnes prioritātes. 
 

VALSTS ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem veicina zinātnes attīstību un atbalsta šajā sfērā strādājošos.  
Goda nosaukums „Zinātnieks” ir augstākais un prestižākais augsti izglītota, radoša un ar nestandarta domāšanu 

apveltīta, VALSTS un līdzcilvēku labā fundamentālus atklājumus izdarījuša, iedzīvotāja sociālais statuss.  
Zinātnieku darba samaksa, ņemot vērā viņa veikto pētījumu un atklājumu praktiskos rezultātus VALSTS 

iedzīvotāju labā, nav ierobežota un parasti pārsniedz Valsts Prezidenta algu. 
 

Galvenās problēmas un virzieni, kurās strādā un kas jāatrisina zinātniekiem, lai kardināli paaugstinātu 
iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī VALSTS drošību un tās prestižu pasaulē ir šādi: 

1. pilnveidot jau esošos un atrast jaunus alternatīvās enerģijas avotus, izstrādāt praktiski pielietojamas metodes 
to izmantošanai; 

2. izstrādāt videi draudzīgu un praktiski pielietojamai metodi planētas dzīļu enerģijas izmantošanai ēku apkures 
sistēmās; 

3. izstrādāt slimību profilakses, agrīnas diagnostikas un to efektīvas ārstniecības metodes; 
4. izstrādāt medikamentus, kuri ārstējot konkrētu saslimšanu nekaitē pārējam organismam; 
5. izzināt dažādu pasaules tautu medicīnas un netradicionālās ārstēšanas metodes, izstrādāt rekomendācijas 

un metodikas to pielietošanai VALSTS ārstniecības iestādēs; 
6. izstrādāt jaunus augsnes mēslojumus, veselībai nekaitīgu pārtikas produktu audzēšanas tehnoloģijas to 

ražības palielināšanai; 
7. pilnveidot rūpniecisko un sadzīves atkritumu pārstrādāšanas, otrreizējās izmantošanas un videi draudzīgas 

glabāšanas metodes. 
8. izstrādāt jaunus un modernizēt esošos VALSTS telekomunikāciju tīklus; 
9. izstrādāt jaunus un pilnveidot esošos speclīdzekļus, iekārtas un aparatūru «SARDZES» un «VAIROGA» 

struktūrvienību vajadzībām; 
10. pilnveidot «Likuma» pārkāpumu izmeklēšanas un noziedznieku identifikācijas metodes; 

 
 
 

21. nodaļa.  Darbs un uzņēmējdarbība. 
 

VALSTĪ nav „cienījamu”, „prastu”, „svarīgu” vai „mazsvarīgu” darbu – jebkurš darbs sevis, savas ģimenes, 
sabiedrības un VALSTS labā tiek cienīts un godāts.  

VALSTĪ ar «Likuma» spēku aizsargāta aksioma: „Cilvēks neiet strādāt algotu darbu tāpēc, ka viņam ir 
garlaicīgi vai mājās nav ko darīt. Cilvēks iet strādāt algotā darbā tādēļ, lai saņemot samaksu par savu darbu, 
nodrošinātu iztiku un normālus dzīves apstākļus sev un savai ģimenei”.  

Izejot no šīs nostājas, VALSTĪ ir ļoti stingri sadalīta atbildība un pienākumi starp algota darba devēju un darba 
ņēmēju.  
 

Jēdzieni „darba ņēmējs” un „darba devējs”. 
 

Darba ņēmējs – cilvēks, kas stājas algotā darbā un par to saņem atalgojumu, kurš par pilnu darba laiku nav 
mazāks par vienu «Limitu» mēnesī. Ar šādu rīcību viņš uztic konkrētam darba devējam savu veselību, dzīvību un 
rēķinās ar darba samaksu, kas ļaus uzturēt sevi un savu ģimeni. 
 

«Likums» nosaka trīs darba devēju kategorijas, kuriem atļauta algota darbaspēka izmantošana: 
 

1. kategorijas darba devējs (privātpersona) – cilvēks, kas pielieto savas zināšanas, finansu līdzekļus un 
organizatora spējas, lai izmantotu algotu darbaspēku sevis un savas ģimenes labklājības nodrošināšanai un 
uzņemas pilnu atbildību par savu algoto darbinieka veselību, dzīvību un viņu ģimenes locekļu labklājību.  
Privātais darba devējs, neatkarīgi no sava uzņēmuma finansiālajiem apstākļiem, garantē saviem algotajiem 
darbiniekiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajos mēneša datumos, par konkrētu paveiktā 
darba apjomu (nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ņemot kredītu «Valsts Bankā»).  

 
2. kategorijas darba devējs (kooperatīvais uzņēmums) – pilnvarotais pārvaldnieks, kurš pārstāvot kooperatīva 

biedru intereses slēdz līgumus par algota darbaspēka izmantošanu, garantējot algotajiem darbiniekiem darba 
algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajos mēneša datumos, par konkrētu paveiktā darba apjomu. 

 
3. kategorijas darba devējs (VALSTS uzņēmums vai iestāde) – uzņēmuma direktors vai iestādes vadītājs, 

kurš pārstāvot VALSTS un visas sabiedrības intereses slēdz līgumus ar iedzīvotājiem par algota darbaspēka 
izmantošanu, garantējot algotajiem darbiniekiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajos mēneša 
datumos, par konkrētu paveiktā darba apjomu. 
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Algota darbaspēka izmantošana, kā arī darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzība atrodas 

pastāvīgā VALSTS kontrolē – neatkarīgi no darba devēja kategorijas, visi «Darba līgumi» tiek noslēgti trīspusējā 
kārtībā: darba ņēmējs, darba devējs un «Rajona Valdes» „Nodarbinātības un uzņēmējdarbības kontroles” inspektors. 
Slēdzot «Darba Līgumu» visi darba devēji un darba ņēmēji piekrīt tajā noteiktajai darba samaksai par konkrētu darba 
laiku vai konkrētu saražotās produkcijas vienību. Bez algotā darbinieka rakstiskas piekrišanas (kas apstiprināta pie 
«Rajona Valdes» „Nodarbinātības un uzņēmējdarbības kontroles” inspektora) darba devējam nav tiesību mainīt darba 
ņēmēja «Darba Līguma» noteikumus, darba samaksu un darba apstākļus. 
 

«Likums» vienmēr kā prioritāros atzīst zemniekus (individuālā darba veicējus un ģimenes uzņēmumu darbiniekus) 
– lauksaimniecības produkcijas un pārtikas produktu tiešos ražotājus, kuri tiesīgi noteikt savas saražotās produkcijas 
cenu un sniegto pakalpojumu vērtību.  
 

VALSTĪ katram uzņēmumam, kurš izmanto algotu darbaspēku ir konkrēts, «Likuma» priekšā atbildīgs saimnieks 
(privātpersona, kooperatīva pilnvarotais pārvaldnieks, VALSTS uzņēmuma direktors vai iestādes vadītājs). Vienam 
īpašniekam (saimniekam) var būt tikai viens konkrētā adresē atrodams uzņēmums.  
 

Lai nodotu ekspluatācijā jaunizveidotu uzņēmumu un sāktu pieņemt darbā algotus darbiniekus, saimniekam 
(īpašniekam) jāreģistrē savs uzņēmums VALSTS «Uzņēmumu Reģistrā» un jāsaņem atļauja konkrēta skaita algotā 
darbaspēka izmantošanai.  
 

Uzņēmuma īpašniekam personiski jāvada savs uzņēmums un, saskaņā ar «Likumu», jāatbild par tā darbību un 
algotajiem darbiniekiem. Par to viņš saņem darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz uzņēmuma peļņas rēķina. 
Uzņēmuma īpašnieka maksimālā darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu sava viszemāk apmaksātā algotā darbinieka 
darba algu.  
 

«Likums» izšķir sekojošus darba un uzņēmējdarbības veidus pēc to svarīguma pakāpes: 
 

1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmums (bez algota darbaspēka);  
2. mazais privātais vai kooperatīvais uzņēmums (līdz 10 algotiem darbiniekiem); 
3. vidējais privātais vai kooperatīvais uzņēmums (no 11 līdz 50 algoti darbinieki); 
4. lielais privātais vai kooperatīvais uzņēmums (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem); 
5. VALSTS uzņēmums (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita); 
6. darbs VALSTS dienestā; 

 
«Likumā» noteiktie darba režīmi. 

 
Normāla režīma darba vietās «Likums» nosaka 8 stundu ilgu tīrā darba laiku pirmajā maiņā – no pulksten 07:00 

līdz 16:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai no pulksten 11:00 līdz 12:00). Normāla režīma darba 
dienas ir no pirmdienas līdz piektdienai. Sestdiena un svētdiena ir brīvdienas. 
 

Darba vietās ar specifisku darba grafiku, ar «Likumu» noteikts sekojošs darba laiks: 
a) otrajā (pēcpusdienas) maiņā – 7 stundu ilgu tīrā darba laiku no pulksten 16:00 līdz 24:00 (ar stundu ilgu 

pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no pulksten 20:00 līdz 21:00); 
b) trešajā (nakts) maiņā – 6 stundu ilgu tīrā darba laiku no pulksten 00:00 līdz 07:00 (ar stundu ilgu 

pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no pulksten 03:00 līdz 04:00). 
 

Uzņēmumos ar nepārtrauktu ražošanas ciklu, pilns tīrā darba laiks jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 40 
darba stundas nedēļā. Virsstundu darbs nav pieļaujams.  
 

Darba devējam ir tiesības savā uzņēmumā noteikt sekojošas nodarbināto slodzes un darba grafikus: 
1. darbs uz pusslodzi – 4 darba stundas dienā (20 stundas nedēļā); 
2. darbs uz pilnu slodzi – 8 stundas dienā (40 stundas nedēļā). 
3. darbs nakts stundās (no pulksten 00.00 līdz 07.00), sestdienās, svētdienās un VALSTS svētku dienās 

pieļaujams tikai tad, ja tas paredzēts «Darba Līguma Noteikumos» un šīs darba stundas apmaksājamas 
divkāršā apmērā. Darbs sestdienu, svētdienu un svētku dienu nakts stundās apmaksājams trīskāršā apmērā. 

 
«Darba devēja» galvenie pienākumi pirms pielaist jauno algoto darbinieku patstāvīgā darbā. 

 
1. Ar katru jauno darbinieku jānoslēdz «Darba Līgums» un rakstiskā veidā ar viņu jāsaskaņo «Darba Līguma 

Noteikumi», kur jābūt precīzi norādītiem: 
a) darbinieka tiešajiem amata pienākumiem un iespējamiem papildus pienākumiem (ar konkrēti uzrādītu 

papildus darba samaksu); 
b) darba grafikam un darba vietai (vietām); 
c) darba algas lielumam, atvaļinājuma naudām, to izmaksas datumiem; 
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d) ikgadējo atvaļinājumu grafika veidošanas principam un tā ilgums darba dienās (ne mazāk kā 30 
kalendāra dienas gadā plus 5 darba dienas ik pēc 6 mēnešiem – obligātajām profilaktiskajām veselības 
pārbaudēm);  

e) papildus sociālām garantijām; 
f) citiem noteikumiem pēc abu pušu vienošanās. 

2. «Darba Līgumu» un «Darba Līguma Noteikumus» jāapstiprina «Rajona Valdē» pie „Nodarbinātības un 
uzņēmējdarbības kontroles” inspektora.  

3. Jāveic jaunā darbinieka teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī kvalificēta instruktāža darba drošībā un 
jāapgādā viņu ar nepieciešamajiem darba rīkiem, darba drēbēm un apaviem. 

 
 

«Darba devēja» galvenie pienākumi algotā darbinieka slimības laikā. 
 
Īslaicīgas (līdz 10 kalendāra dienām) darba nespējas gadījumā: 
 

1. gadījums (ja slimību nav izraisījuši darba apstākļi) – darba devējam jāizmaksā slimības pabalstu par katru 
algotā slimošanas kalendāra dienu 1/30 daļas «Limita» apmērā.  

2. gadījums (ja slimību izraisījuši darba apstākļi) – darba devējam jāizmaksā slimības pabalstu par katru algotā 
darbinieka slimošanas kalendāra dienu 3/30 daļas «Limita» apmērā.  

Šāda darba vieta nekavējoties tiek „bloķēta” un darbu tajā var atsākt tikai ar speciālu «Rajona Valdes» 
„Nodarbinātības un uzņēmējdarbības kontroles” inspektora atļauju, pēc visu cilvēka veselībai kaitīgo 
apstākļu novēršanas  

 
Ilgstošas (11 un vairāk kalendāra dienu) darba nespējas gadījumā: 
 

1. gadījums (ja slimību nav izraisījuši darba apstākļi) – VALSTS izmaksā slimības pabalstu par katru 
slimošanas kalendāra dienu 2/30 daļas «Limita» apmērā.  

2. gadījums (ja slimību izraisījuši darba apstākļi) – VALSTS izmaksā slimības pabalstu par katru slimošanas 
kalendāra dienu 3/30 daļas «Limita» apmērā.  

Šāda darba vieta nekavējoties tiek „bloķēta” un darbu tajā var atsākt tikai ar speciālu VALSTS «Darba 
Inspekcijas» atļauju, pēc visu cilvēka veselībai kaitīgo apstākļu novēršanas.  
Ja novērst cilvēka veselībai kaitīgos apstākļus šajā darba vietā nav iespējams, tā tiek likvidēta.  

 
 

«Darba devēja» galvenie pienākumi, ja algotais darbinieks cietis nelaimes gadījumā. 
 

1. gadījums (nelaimes gadījums noticis darbiniekam pārkāpjot «Darba Drošības» noteikumus) – tad darba 
devējs (līdz 30 kalendāra dienām) viņam izmaksā slimības pabalstu par katru slimošanas kalendāra dienu 
1/30 daļas «Limita» apmērā.  

Ja pēc 30 kalendāra dienām bijušais darbinieks tiek atzīts par darba nespējīgu – invaliditātes periodā 
(pat līdz viņa nāvei) VALSTS izmaksā viņam ikmēneša pabalstu viena «Limita» apmērā. 
Darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei, līdz jaunākā bērna pilngadībai, VALSTS izmaksā ikmēneša 
pabalstu 2 «Limitu» apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad VALSTS otram laulātajam, līdz viņa nāvei, 
izmaksā ikmēneša pabalstu viena «Limita» apmērā. 

 
2. gadījums (nelaimes gadījums noticis darba devēja vainas dēļ) – tad darba devējs (līdz 90 kalendāra dienām) 

izmaksā viņam slimības pabalstu par katru slimošanas kalendāra dienu 3/30 daļas «Limita» apmērā.  
Ja pēc 30 kalendāra dienām bijušais darbinieks tiek atzīts par darba nespējīgu – invaliditātes periodā 
(pat līdz viņa nāvei) darba devējs izmaksā viņam ikmēneša pabalstu divu «Limitu» apmērā. 
Darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei, līdz jaunākā bērna pilngadībai, darba devējs izmaksā 
ikmēneša pabalstu 2 «Limitu» apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad darba devējs otram laulātajam, līdz 
viņa nāvei, izmaksā ikmēneša pabalstu divu «Limitu» apmērā. 

Šāda darba vieta nekavējoties tiek „bloķēta” un darbu tajā var atsākt tikai ar speciālu VALSTS «Darba 
Inspekcijas» auditoru atļauju, pēc visu cilvēka veselībai bīstamo apstākļu novēršanas un darbinieku 
atkārtotas teorētiskās un praktiskās apmācības «Darba Drošības» noteikumos. 
Ja novērst bīstamos darba apstākļus šajā darba vietā nav iespējams, tā tiek likvidēta.  

 
Ja VALSTS «Uzņēmumu Reģistra» «Darba inspekcijas» auditori vai «Rajona Valdes» „Nodarbinātības un 

uzņēmējdarbības kontroles” inspektors uzņēmumā konstatē darba drošības pārkāpumus, kas nav novērsti noteiktajā 
termiņā vai uzņēmumā noticis atkārtots nelaimes gadījums, VALSTS «Uzņēmumu Reģistram» ir tiesības anulēt 
uzņēmuma reģistrāciju, likvidēt to un aizliegt tā īpašniekam nodarboties ar uzņēmējdarbību un algota darbaspēka 
izmantošanu 5 gadus. Tas neatbrīvo darba devēju no savu pienākumu izpildes pret saviem bijušajiem algotajiem 
darbiniekiem un viņiem nodarītā kaitējuma atlīdzības  

Ja bijušais uzņēmējs sava finansiālā stāvokļa dēļ savas saistības nespēj izpildīt, tad to uzņemas VALSTS, bet 
bijušais darba devējs nonāk «Darba Iestādē» līdz visu savu saistību pilnīgai nokārtošanai. 
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«Darba ņēmēja» galvenie pienākumi: 

 
1. nelokāmi ievērot «Darba Drošības» noteikumus uzņēmumā un savā konkrētajā darba vietā. 
2. stingri ievērot darba disciplīnu, centīgi un kvalitatīvi veikt savus amata pienākumus; 
3. saudzīgi izturēties pret uzņēmuma iekārtu, izejvielām un jebkurām citām materiālajām vērtībām; 

 
ZINĀŠANAI: 

Pastāvīgā darbā un uz pilnu slodzi pieņem tikai pilngadīgas personas. 
Apmaksāts pagaidu un sezonas darbs uz pusslodzi pusaudžiem no 14 gadu vecuma un nepilngadīgajiem, 

pieļaujams tikai ar viņu vecāku (aizbildņu) rakstisku piekrišanu. Pilna atbildība par pusaudžu un nepilngadīgo darba 
režīmu, drošību un citiem ar darbu saistītiem apstākļiem (nepieļaujot virsstundu darbu un darbu naktīs, utt.) 
jāuzņemas darba devējam.  

Pagaidu darbā strādājošo pusaudžu un nepilngadīgo darba alga tiek pārskaitīta viņu vecākiem (aizbildņiem). 
 
 
 

22. nodaļa.  Darba samaksas «Limits» un nodokļi. 
 

Darba samaksas «Limits» ir VALSTS elektroniskās naudas vienībās („Zetos” un „Centos”) izteikta un reāli 
«Bankas Kartē» ieskaitāma, dotajā gada ceturksnī VALSTĪ spēkā esošā minimāli pieļaujamā mēneša darba alga. 
Vecākā gada gājuma cilvēki lēš, ka viens «Limits» pēc tā pirktspējas aptuveni līdzinās kādreizējiem 2000 ASV 
dolāriem (pārrēķinot 2000. gada cenās). 

«Likums» nosaka, ka darba samaksa mēnesī par pilnu darba laiku (40 darba stundas nedēļā) jebkurā darbā (arī 
sabiedriskajos darbos), nedrīkst būt mazāka par vienu «Limitu». Šis normatīvs neattiecas uz notiesātām personām 
«Darba Iestādēs». 
 

Gadījumos, kad nepieciešams aprēķināt īsāka perioda darba samaksas «Limitu», ievēro sekojošo: 
 

a) vienas „Kalendāra dienas limits” ir mēneša «Limits» dalīts ar „30”; 
b) vienas „Darba dienas limits” ir mēneša «Limits» dalīts ar „20”; 
c) vienas „Darba stundas limits” ir mēneša «Limits» dalīts ar „160”. 

 
Viens «Limits» vienam atsevišķi dzīvojošam cilvēkam reāli nodrošina: 

 
1. iespēju pašvaldības namā īrēt un uzturēt vienistabas dzīvokli ar visām ērtībām. 
2. pilnīgi apmierināt savas vajadzības, iegādājoties VALSTS veikalos kvalitatīvu VALSTĪ ražotu (audzētu un 

pārstrādātu) pārtiku. 
3. bez problēmām pakāpeniski atmaksāt «Valsts Bankas» bezprocentu aizdevumu VALSTĪ ražotu mēbeļu, 

apģērba, apavu, ka arī citu ikdienā nepieciešamo rūpniecības preču un sadzīves tehnikas iegādei. 
4. iespēju divas reizes mēnesī galvaspilsētā apmeklēt kādu VALSTS mēroga kultūras vai sporta pasākumu. 
5. iekrāt summu, lai atvaļinājuma laikā, ar pirmās klases ceļazīmi, pēc paša izvēlētā maršruta, varētu doties 10 

kalendāra dienu ilgā tūrisma ceļojumā VALSTS robežās. 
 

Katra gada ceturkšņa pēdējā mēneša 25. datumā, izpeļņas «Limits» tiek koriģēts pēc faktiskās dzīves dārdzības 
VALSTĪ, izskatīts «Tautas Pārstāvju Palātā» un, Valsts Prezidenta apstiprināts, ar nākošā mēneša pirmo datumu 
stājas spēkā jaunā redakcijā un ir obligāti izpildāms visiem darba devējiem VALSTS teritorijā. 
 

Visus iepriekšējā ceturksnī VALSTĪ notikušos ekonomiskos procesus: gan pozitīvos, kuru dēļ «Limitu» teorētiski 
varēts samazināt (bet to nekādā gadījumā nedara), gan negatīvos, kuru dēļ «Limits» bija jāpalielina, mēneša laikā, 
pieprasot sīkus paskaidrojumus no «Valsts Pārvaldes» attiecīgās nozares speciālistiem, izskata «Tautas Pārstāvju 
Palātā» un Valsts Prezidenta parakstītus, publicē presē, izziņo radio un televīzijā.  
 

Nepieciešamības gadījumā «Tautas Pārstāvju Palāta» pieņem lēmumu par attiecīgā «Valsts Pārvaldes» 
darbinieka, kas nav izpildījis savu galveno uzdevumu – iedzīvotāju dzīves līmeņa stabilitāti, atbrīvošanu no ieņemamā 
amata. Atlaistajam darbiniekam desmit gadus tiek liegta iespēja kandidēt uz amatu «Valsts Pārvaldē». 
 
 

«Likumā» noteiktā nodokļu iekasēšanas sistēma. 
 

VALSTĪ ar «Likumu» noteikta viena un laika gaitā nemainīga nodokļu iekasēšanas sistēma. Katrs darba spējīgais 
iedzīvotājs daļu savas darba algas pārskaita VALSTIJ savu un līdzcilvēku drošības, veselības, apmācības, 
aizsardzības un citu sadzīves vajadzību nodrošināšanai. VALSTS reizi gada ceturksnī apkopo nodokļu ieņēmumus, 
izdevumus un centrālajā presē dod pilnīgu atskaiti par VALSTS budžetā ienākušajām un izlietotajām summām.  
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Atkarībā no ienākumu summas «Likums» nosaka šādas nodokļu likmes:  
1. nodokļu līmenis – ienākumi 1,0 «Limits» – nodoklis nav jāmaksā; 
2. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 1,0 un līdz 2,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 5 %; 
3. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 2,0 un līdz 3,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 10 %; 
4. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 3,0 un līdz 4,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 15 %; 
5. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 4,0 un līdz 5,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 20 %; 
6. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 5,0 un līdz 6,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 25 %; 
7. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 6,0 un līdz 7,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 30 %; 
8. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 7,0 un līdz 8,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 35 %; 
9. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 8,0 un līdz 9,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 40 %; 

10. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 9,0 un līdz 10,0 «Limitiem» ieskaitot – nodoklis 45 %; 
11. nodokļu līmenis – ienākumi lielāki par 10,0 «Limitiem» – nodoklis 50 %; 

 
Neatkarīgi no algotā darbinieka izpeļņas, darba devējs maksā 10% no viņu darba algas lielu algotā darbaspēka 

izmantošanas nodokli. Nekādu citu nodokļu, atvilkumu, atskaitījumu utt. no strādājošo darba algas VALSTĪ nav. 
 
 

23. nodaļa.  Pensionāri un darba nespējīgie iedzīvotāji. 
 

Pensionāri. 
 

Visi VALSTS iedzīvotāji (gan vīrieši, gan sievietes), kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, tiek pensionēti. Neatkarīgi no 
tā, kādus amatus viņi savās darba gaitās ieņēmuši un kāda bijusi viņu darba alga, visi saņem vienotu vecuma pensiju 
– divus «Limitus» kalendāra mēnesī.  
 

Sievietēm, kuras dzemdējušas un līdz pirmā līmeņa mācību iestādes absolvēšanai uzaudzinājušas bērnu 
(bērnus), pensionēšanās vecums un pensijas lielums tiek diferencēts sekojoši:  

1) viens bērns – 58 gadi, pensija 2,1 «Limits»; 
2) divi bērni – 56 gadi, pensija 2,3 «Limiti»; 
3) trīs bērni – 54 gadi, pensija 2,5 «Limiti»; 
4) četri bērni – 52 gadi, pensija 2,7 «Limiti»; 
5) pieci bērni un vairāk bērni – 50 gadi, pensija 3,0 «Limiti». 

 
Šo sieviešu vīriem *gan tēviem, gan audžu tēviem), kuri no bērna (bērnu) piedzimšanas brīža līdz laikam, kad 

bērns (bērni) absolvēja pirmā līmeņa mācību iestādi, dzīvoja vienā ģimenē kopā ar bērniem, pensionēšanās vecums 
un pensijas lielums, tiek diferencēts sekojoši:  

1) viens bērns – 59 gadi, pensija 2,1 «Limits»; 
2) divi bērni – 58 gadi, pensija 2,2 «Limiti»; 
3) trīs bērni – 57 gadi, pensija 2,3 «Limiti»; 
4) četri bērni – 56 gadi, pensija 2,4 «Limiti»; 
5) pieci un vairāk bērni – 55 gadi, pensija 2,5 «Limiti».  

 
Darba nespējīgie iedzīvotāji. 

 
Valsts uzņemas pilnu atbildību un kontrolē dzīves apstākļus saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem un 

invalīdiem. Šeit iespējami vairāki gadījumi:  
1. invalīds nav pilngadīgs un dzīvo pie saviem vecākiem;  
2. invalīds nav pilngadīgs un dzīvo pie aizbildņiem; 
3. invalīds nav pilngadīgs un dzīvo VALSTS pansionātā (maksa 0,3 «Limiti» mēnesī); 
4. darba nespējīgais ir pilngadīgs un dzīvo pie saviem vecākiem  
5. darba nespējīgais ir pilngadīgs un dzīvo vai savā ģimenē; 
6. darba nespējīgais ir pilngadīgs, dzīvo viens pats un var sevi aprūpēt; 
7. darba nespējīgais ir pilngadīgs, dzīvo viens pats un nevar sevi aprūpēt (maksa aprūpētājam 0,2 «Limiti» 

mēnesī); 
8. darba nespējīgais ir pilngadīgs un dzīvo VALSTS pansionātā (maksa 0,5 «Limiti» mēnesī); 
9. citi gadījumi, kuri tiek izskatīti individuāli (jebkurā gadījumā nodrošinot darba nespējīgajam vai invalīdam 

normālus dzīves, sadzīves apstākļus, aprūpes un medicīniskās palīdzības pakalpojumus).  
 

Visi VALSTS atbildības gadījumi ir strikti noteikti attiecīgā «Likuma» sadaļā, par pamatu ņemot to, lai nekādā 
gadījumā darba nespējīgais vai invalīds nesaņemtu mēneša pabalstu mazāku par vienu «Limitu». 
 

Papildus tam valsts pilnībā sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar viņu speciālo vajadzību apmierināšanu (speciālas 
gultas, jebkuras konstrukcijas ratiņkrēsli, speciālais, inventārs, palīgierīces u.t.t), kā arī uzturēšanās, aprūpes un 
medicīniskās palīdzības izdevumus specializētā VALSTS pansionātā (piemaksājot no savas pensijas ne vairāk kā 0,5 
«Limitus» mēnesī).  
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24. nodaļa.  Tautsaimniecība. 
 

Lauksaimniecība. 
 

Lauksaimniecība ir VALSTS „naudas” vienības «Zeta» stabilitātes garants un viens no galvenajiem valūtas 
ieņēmumu avotiem, kā arī galvenais iedzīvotāju dzīvības un veselības nodrošinošs faktors, tādēļ VALSTS, ar visiem 
tās rīcībā esošiem līdzekļiem, veicina un atbalsta visa veida lauksaimniecisko ražošanu. Vienmēr un visur 
visaugstākās labvēlības statuss tiek piešķirts lauku iedzīvotāju aktivitātēm un viņu ražotām pārtikas un nepārtikas 
precēm, kas domātas iekšējam tirgum. 
 

Lauksaimnieciskā ražošana iedalās sekojošās grupās: 
1. individuālās un ģimenes saimniecības bez algota darbaspēka; 
2. fizisko personu saimniecības ar algotu darbaspēku (mazās, vidējās un lielās); 
3. kooperatīvās saimniecības ar algotu darbaspēku (mazās, vidējās un lielās); 
4. VALSTS saimniecības ar algotu darbaspēku; 

 
VALSTĪ nav ārzemju kapitālam un ārzemniekiem piederošu lauksaimnieciskās ražošanas un produkcijas 

pārstrādes uzņēmumu. 
Katram lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumam, kurā tiek izmantoti algoti darbinieki, jābūt «Likumā» noteiktā 

kārtībā reģistrētam VALSTS «Uzņēmumu Reģistrā». Jebkuram lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumam jābūt 
konkrētam īpašniekam (VALSTS uzņēmumos – direktoram, kooperatīvajos uzņēmumos - pilnvarotajam 
pārvaldniekam). Vienam īpašniekam var piederēt tikai viens, vienā konkrētā adresē atrodams lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmums, pie kam uzņēmuma īpašniekam personiski tas jāvada un jāatbild par tā darbību un 
darbiniekiem. Par to viņš saņem savu darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz uzņēmuma peļņas rēķina. 
Uzņēmuma īpašnieka darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu sava viszemāk apmaksātā darbinieka darba algu. 
 

Jebkuras lauksaimniecības produkcijas eksports (saņemot attiecīgo VALSTS institūciju atļauju) iespējams tikai 
pēc pārpalikuma principa (kad VALSTS iekšējais tirgus ar to ir pārsātināts un šī produkcija nav nepieciešama valsts 
rezervju papildināšanai). 

Ik gadus līdz 10. janvārim tiek paziņotas lauksaimniecības produkcijas VALSTS iepirkuma cenas šajā gadā. 
Katrs, kurš nevēlas savu produkciju realizēt pats, var to nodot un saņemt tūlītēju samaksu VALSTS iepirkšanas 
punktos.  
 

VALSTS nodokļu politika lauksaimnieciskajā ražošanā: 
1. lauksaimnieciskajā ražošanā strādājošās individuālās un ģimenes saimniecības (kurās netiek izmantots 

algots darbaspēks) maksā tikai 50% no zemes nomas nodokļa. Visi pārējie šādu saimniecību ienākumi ar 
nodokļiem netiek aplikti; 

2. visas pārējās lauksaimnieciskajā ražošanā strādājošās saimniecības, kurās izmanto algotu darbaspēku 
maksā sekojošus nodokļus: 

a) zemes nomas nodokli; 
b) nodokli par algotajiem darbiniekiem. 

 
 

Rūpniecība. 
 

Rūpniecība ir viens no galvenajiem VALSTS neatkarības un suverenitātes garantiem, kā arī iedzīvotāju dzīves 
līmeni nodrošinošiem faktoriem, tādēļ VALSTS ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem veicina un atbalsta visa veida 
rūpniecisko ražošanu. Vienmēr un visur visaugstākās labvēlības statuss tiek piešķirts VALSTS iedzīvotāju aktivitātēm 
un viņu ražotām precēm, kas domātas iekšējam tirgum.  
 

Rūpnieciskā ražošana iedalās sekojošās grupās: 
1. individuālie un ģimenes uzņēmumi bez algota darbaspēka; 
2. fizisko personu uzņēmumi ar algotu darbaspēku (mazie, vidējie un lielie); 
3. kooperatīvie uzņēmumi ar algotu darbaspēku (mazie, vidējie un lielie); 
4. VALSTS uzņēmumi ar algotu darbaspēku; 

 
Katram uzņēmumam, kurā tiek izmantoti algoti darbinieki, jābūt «Likumā» noteiktā kārtībā reģistrētam VALSTS 

«Uzņēmumu Reģistrā». Jebkuram uzņēmumam jābūt konkrētam īpašniekam (VALSTS uzņēmumos – direktoram, 
kooperatīvajos uzņēmumos - pilnvarotajam pārvaldniekam). Vienam īpašniekam var piederēt tikai viens, vienā 
konkrētā adresē atrodams uzņēmums, pie kam uzņēmuma īpašniekam personiski tas jāvada un jāatbild par tā 
darbību un darbiniekiem. Par to viņš saņem savu darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz uzņēmuma peļņas 
rēķina. Uzņēmuma īpašnieka darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu sava viszemāk apmaksātā darbinieka darba 
algu. 
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Jebkuras produkcijas eksports (saņemot attiecīgo VALSTS institūciju atļauju) iespējams tikai pēc pārpalikuma 
principa (kad VALSTS tirgus ar to ir pārsātināts). 
 

VALSTS nodokļu politika rūpnieciskajā ražošanā: 
1.individuālie un ģimenes uzņēmumi (kuros netiek izmantots algots darbaspēks) maksā tikai 50 % zemes 

nomas nodokli (ja viņu darbībai nepieciešama konkrēta zemes platība). Visi pārējie uzņēmuma ienākumi ar 
nodokļiem netiek aplikti; 

2. visi pārējie rūpnieciskajā ražošanā strādājošie uzņēmumi, kuros izmanto algotu darbaspēku maksā 
sekojošus nodokļus: 

a) zemes nomas nodokli par teritoriju uz kuriem tie atrodas; 
b) nodokli par algotajiem darbiniekiem. 

 
 

Tirdzniecība. 
 

Visas «Rajona Valdes» aktīvi atbalsta tirdzniecības vietu ierīkošanu, to aprīkošanu ar norēķinu iekārtām un 
nepieciešamajām komunikācijām. 
 

VALSTĪ ir daudzveidīgs tirdzniecības punktu tīkls, kas atšķiras pēc izskata, izvietojuma, iekārtojuma, 
cenām, bet kopīgs visām tirdzniecības vietām ir sekojošais: 

1. vienmēr un visur visaugstākās labvēlības statuss ir VALSTĪ ražotām precēm; 
2. importa preces tiek tirgotas tikai izolētās, šim nolūkam speciāli atvēlētās un attiecīgi apzīmētās vietās 

(atsevišķos veikalos, atsevišķās tirdzniecības vietās, atsevišķās veikalu vai tirgus nodaļās) un šo preču cena, 
salīdzinot ar analogām VALSTĪ ražotām precēm (gan pārtikas, gan nepārtikas), ir vidēji vismaz divas reizes 
augstāka (jo VALSTS tām piemēro 100% importa nodokli); 

3. visām importa nepārtikas precēm jābūt skaidri izlasāmam marķējumam VALSTS valodā, kurā obligāti jābūt 
uzrādītam: 

 
a) preces nosaukumam, izgatavotājam, izgatavošanas datumam un garantijas noteikumiem; 
b) oficiālai, VALSTS institūciju apstiprinātai informācijai par to, kāpēc šī prece ir labāka par konkrētiem 

VALSTĪ ražotiem analogiem (vai arī VALSTĪ netiek ražoti attiecīgās preces analogi); 
 

4. preces, kuru noformējums neatbilst augstāk minētajam, nekavējoties bez atlīdzības tiek konfiscētas, 
iznīcinātas un tirdzniecības vietas saimniekam atņemta darbības licence uz 2 gadiem. 

5. visām importa pārtikas precēm jābūt skaidri izlasāmam marķējumam VALSTS valodā, kurā obligāti jābūt 
uzrādītam:  

 
a) preces nosaukumam, izgatavotājam, izgatavošanas datumam un derīguma termiņam; 
b) oficiālam VALSTS ekspertīzes institūciju atzinumam par tās absolūto nekaitīgumu lietotāja veselībai 

(norādot VALSTS audita institūcijas nosaukumu, tās «Lēmuma» numuru un parakstīšanas datumu, kā arī 
norādot lēmumu apstiprinājušās amatpersonas vārdu, kas, par varbūtējām ar šī produkta lietošanu 
izraisītām sekām, ir personīgi atbildīgs «Likuma» priekšā); 

c) oficiālai, attiecīgo VALSTS institūciju dotai informācijai par to, kāpēc šī prece ir labāka par konkrētiem 
VALSTĪ ražotiem analogiem (vai arī VALSTĪ netiek ražoti attiecīgās preces analogi); 

 
6. preces, kuru noformējums neatbilst augstākminētam, nekavējoties bez atlīdzības tiek konfiscētas, iznīcinātas 

un tirdzniecības vietas saimniekam atņemta darbības licence uz 5 gadiem; 
7. visiem importa preču tirdzniecības vietu nosaukumiem (veikaliem, stendiem, kioskiem, plakātiem u.t.t.), jābūt 

VALSTS valodā. Ārzemju firmu, kā arī preču vai pakalpojumu svešvalodu nosaukumiem jābūt tulkotiem 
VALSTS valodā pēc to faktiskās jēgas, vai ja tādas nav, tad pēc izrunas. Ārzemju firmu oriģinālais 
nosaukums svešvalodā, saņemot tam katrā gadījumā atsevišķu «Rajona Valdes» atļauju (kas ir visai dārgs 
maksas pakalpojums), var tikt norādīts iekavās zem VALSTS valodā rakstītā, bet tikai ar vismaz četras reizes 
mazākiem burtiem vai simboliem. 

 
Tirdzniecības vietas, pēc to rakstura, iedalās sekojošās kategorijās: 

1. VALSTS veikali (tajā skaitā speciāli iekārtoti lielveikali), kas izvietoti speciāli uzbūvētās ēkās vai «Rajona 
Valdes» bez maksas piešķirtās telpās un kuros visām precēm ir VALSTS noteiktas un ilgā laika posmā (ne 
mazāk kā vienu gadu) nemainīgas cenas; 

2. privātpersonu pārtikas un nepārtikas preču veikali, kas atrodas privātmāju pirmajā stāvā, vai «Rajona 
Valdei» piederošo ēku pirmajā stāvā, par kuru īri nav jāmaksā;  

3. kooperatīvo pārtikas uzņēmumu veikali, kas atrodas attiecīgi iekārtotās šo uzņēmumu telpās, speciāli 
uzbūvētās ēkās vai «Rajona Valdes» piešķirtās telpās; 

4. kooperatīvo rūpniecības uzņēmumu veikali, kas atrodas šo uzņēmumu telpās, speciāli uzbūvētās ēkās 
vai no «Rajona Valdes» īrētās telpās; 

5. Pārtikas un rūpniecības preču tirgi. 
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6. ārzemēs ražotu pārtikas un nepārtikas preču veikali; 
7. apdzīvoto vietu nomalēs pārvietojamos vagoniņos ierīkoti VALSTS veikali, kuros iespējams iegādāties 

„vieglās” un „vidējās” narkotikas (nikotīnu un alkoholu saturošas preces).  
Šīs preces tiek pārdotas tikai pilngadīgām personām, kurām reizē ar «Bankas Karti» jāuzrāda arī 
«Personas Karte». Visu pircēju iegādātā prece tiek fiksēta viņu «Dzīves vēsturē», kurā no šiem datiem 
automātiski tiek izskaitļots attiecīgās personas «ALKO» un «NIKO» indekss. 

 
Visas tirdzniecības vietas ir apgādātas ar kompaktām iekārtām, kas atļauj norēķināties ar «Bankas Karti» un 

identificēt «Personas karti». Izdarot jebkurus pirkumus, kuru cena pārsniedz vienu «Limitu», reizē ar «Bankas Karti», 
norēķinu iekārtā jāievada arī «Personas Karte». Par norēķinu iekārtu lietošanu jāmaksā īres nauda.  
 
 

Mežsaimniecība. 
 

Pasaulē (21. g. s. beigās) mežu ir palicis ļoti maz, koksne ir deficīta un ļoti vērtība prece. Arī VALSTĪ jebkura koku 
audze ir stingrā uzskaitē, uzraudzībā un pakļauta pastāvīgai kontrolei un apkopei.  
 

«Likums» visas koku audzes VALSTS teritorijā klasificē sekojoši: 
1. meži – kompakti (attālums starp kokiem mazāks par to augstumu) augošas jebkuru sugu koku (izņemot 

augļu koku) audzes (tajā skaitā jaunaudzes un pagaidu izcirtumi), kuru platība lielāka par 0,25 
kvadrātkilometriem; 

2. birztalas – kompakti vai izklaidus (attālums starp kokiem lielāks par to augstumu) augošas jebkuru sugu 
koku (izņemot augļu koku) audzes, kuru platība mazāka par 0,25 kvadrātkilometriem; 

3. parki – teritorija (neatkarīgi no platības), kurā jebkuru sugu koku, dekoratīvo krūmu un citu augu audzes 
speciāli iekoptas un aprīkotas iedzīvotāju atpūtai. 

 
«Likums» visu augstāk minēto koku audžu piederību un atbildīgos apsaimniekotājus nosaka sekojoši: 

1. meži – ir VALSTS īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Apkārtējās vides» kabinets; 
2. birztalas – ir pašvaldību īpašums, par kuriem atbild attiecīgās «Rajona Valdes» «Vides un dzīvnieku 
aizsardzības» inspektors; 
3. parki – ir pašvaldību īpašums, kar kuriem atbild attiecīgās «Rajona Valdes» «Vides un dzīvnieku 
aizsardzības» inspektors. 

 
«Likums» VALSTS iedzīvotājiem neatļauj turēt ieročus un līdz ar to arī VALSTĪ nav mednieku. Visos gadījumos, 

kad iedzīvotāju drošības garantēšanai jāizolē kāds agresīvs vai slims dzīvnieks, tiek pieaicināti «SARDZES» 
darbinieki. 
 

Ūdenssaimniecība. 
 

Pasaulē (21. g. s. beigās) dzeršanai derīgs saldūdens ir grūti iegūstama, deficīta un ļoti vērtība prece. Arī VALSTĪ 
jebkura saldūdens ūdenstilpne ir stingrā uzskaitē, uzraudzībā un pakļauta pastāvīgai ūdens kvalitātes kontrolei.  
 

«Likums» visas saldūdens ūdenskrātuves VALSTS teritorijā klasificē sekojoši: 
1. upes – dabiskas izcelsmes tekoša ūdens avoti, kas ietek jūrā; 
2. kanāli – mākslīgas izcelsmes tekoša ūdens avoti, kas ietek jūrā vai ezerā;  
3. strauti – dabiskas vai mākslīgas izcelsmes tekoša ūdens avoti, kuri ietek upē, ezerā vai dīķī;  
4. ezeri – dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdenstilpnes brīvā dabā ar ūdens virsmas platību lielāku par 10 

000 kvadrātmetriem; 
5. dīķi – dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdenstilpnes brīvā dabā ar ūdens virsmas platību līdz 10 000 

kvadrātmetriem;  
6. peldbaseini (publiskie) – ar ūdens virsmas platību līdz 500 kvadrātmetriem, kas speciāli izbūvēti un 

aprīkoti iedzīvotāju atpūtai un sporta nodarbībām; 
7. peldbaseini (piemājas) – ar ūdens virsmas platību līdz 200 kvadrātmetriem, kas speciāli izbūvēti 

privātmājai pieguļošajā teritorijā konkrētas ģimenes atpūtai un veselības procedūrām.  
 

«Likums» visu augstāk minēto koku audžu piederību un atbildīgos apsaimniekotājus nosaka sekojoši: 
1. upes ir VALSTS īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Apkārtējās vides» kabinets; 
2. kanāli ir VALSTS vai attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» 

«Apkārtējās vides» kabinets vai attiecīgā «Rajona Valdes» «Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors; 
3. strauti ir VALSTS vai attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» 

«Apkārtējās vides» kabinets vai attiecīgā «Rajona Valdes» «Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors; 
4. ezeri ir VALSTS vai attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Apkārtējās 

vides» kabinets vai attiecīgā «Rajona Valdes» «Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors; 
5. dīķi ir attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild attiecīgā «Rajona Valdes» «Vides un 

dzīvnieku aizsardzības» inspektors; 
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6. peldbaseini (publiskie) ir attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild attiecīgā «Rajona Valdes» 
«Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors; 

7. peldbaseini (piemājas) ir attiecīgā «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild attiecīgā «Rajona Valdes» 
«Vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors, pieprasot peldbaseina apkopes, uzturēšanas un tīrīšanas 
darbus savlaicīgi veikt attiecīgās privātmājas saimniekam.  

 
«Likums» paredz ļoti bargu sodu par saldūdens tilpņu piesārņošanu. Tas ir viens no iemesliem kādēļ peldēšanās 

atļauta tikai speciāli šim nolūkam ierādītās un aprīkotās vietās. Peldvietās regulāri tiek veiktas ūdens kvalitātes 
pārbaudes un tur dežurē «SARDZES» „Glābšanas dienesta” darbinieki. Arī makšķerēšana ir atļauta tikai speciāli 
ierādītās vietās, kur ūdens piesārņojuma līmenis nav iespaidojis zivju derīgumu lietošanai pārtikā.  
 
 
 

25. nodaļa.  «SARDZES» institūcija.  
 

«SARDZE» ir ar attiecīgiem speclīdzekļiem apgādāta VALSTS struktūrvienība, kuras pienākums: 
1. garantēt visu VALSTS iedzīvotāju un viņu īpašumu drošību; 
2. nodrošināt «Likuma» ievērošanu un nekavējoties izolēt tā pārkāpējus; 
3. vienmēr būt gataviem sniegt iedzīvotājiem nekavējošu palīdzību jebkurās dzīves situācijās; 
4. nepieciešamības gadījumā iesaistīties VALSTS aizsardzībā no ārzemju bruņoto spēku iebrukuma. 

 
Dienēt «SARDZES» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna VALSTS pilsoņa privilēģija, kas prasa absolūtu 

godīgumu un pilnīgu pašatdevi darbam iedzīvotāju labā un, ja nepieciešams, VALSTS aizsardzībā. 
 

«SARDZES» dienestā strādā abu dzimumu pilsoņi ar otrā līmeņa (augstāko) izglītību (kas iegūta no VALSTS 
budžeta finansētajā «Sardzes Akadēmijā»), kuriem šī ir vienīgā darba vieta. 
 

VALSTS iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā var griezties pie jebkura «SARDZES» darbinieka un saņemt viņa 
palīdzību vai padomu jebkurā dzīves situācijā. 
 

«SARDZES» darbinieks, pildot dienesta pienākumus, vienmēr ir sezonai atbilstošā, glītā un ērtā formas tērpā 
(kura iegādi nodrošina un apmaksā no VALSTS budžeta) un pilnā ekipējumā. 
 

Ārpus darba laika (esot privātajā apģērbā) «SARDZES» darbiniekam vienmēr līdzi ir speciāla «Dienesta 
Apliecība», kuru uzrādot viņam ir tiesības un pienākums iejaukties visās sabiedrības dzīves norisēs, kur draud notikt 
vai jau ir noticis «Likuma» pārkāpums, vai kā citādi nepieciešama viņa palīdzība. 
 

Galvenās prasības pretendentiem, lai iestātos «Sardzes Akadēmijā», ir sekojošas: 
1. pozitīva «Dzīves Vēsture» ko izdevis VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrs»; 
2. absolvēta pirmā līmeņa mācību iestāde un tās izsniegta rekomendācija iestājai «Sardzes Akadēmijā»; 
3. laba veselība un sportiskā sagatavotība; 
4. gatavība vismaz 20 gadus strādāt «SARDZES» struktūrvienībās; 
5. gatavība lielu daļu savas privātās dzīves pakārtot dienesta vajadzībām; 
6. gatavība uzupurēties aizstāvot līdzcilvēkus un VALSTI. 

 
«SARDZES» darbinieks, atkarībā no darba stāža un ieņemamā amata, saņem VALSTS garantētu algu, kas 

sastāda ar noteiktu koeficientu reizinātu «Limitu». 
 

Ja, pildot dienesta pienākumus, «SARDZES» darbinieks gājis bojā, tad viņa ģimene (līdz jaunākā bērna 
pilngadībai) saņem pilnu bojā gājušā darba algu, bet ne mazāku par 3,0 «Limitiem». Pēc tam viņa sieva (vīrs), līdz 
mūža beigām, saņem ikmēneša pabalstu 2,0 «Limitu» apmērā. 
 

Ja bojā gājušā «SARDZES» darbinieka ģimenē nav bērnu, tad viņa sieva (vīrs) līdz mūža beigām saņem 
ikmēneša pabalstu 1,5 «Limitu» apmērā. 
 

Ja bojā gājušam «SARDZES» darbiniekam nav bijis savas ģimenes, tad viņa tēvs un māte līdz mūža beigām 
saņem ikmēneša pabalstu 1,0 «Limita» apmērā katrs. 
 
 

«SARDZES» darba organizācija. 
 

«SARDZES» darbinieki veic visus uzdevumus, kur nepieciešams speciāli apmācīts, ar speclīdzekļiem apgādāts 
personāls, sākot ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu un «Likuma» pārkāpēju aizturēšanu līdz visdažādāko objektu 
apsardzei un bīstamu dzīvnieku neitralizēšanai.  
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Katra «SARDZES» darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst: 
1. sezonai un laika apstākļiem atbilstošs formas tērps; 
2. «Dienesta Apliecība»; 
3. mobilā speciālo sakaru un personu identifikācijas iekārta; 
4. individuālais vidējā darbības rādiusa universālais impulsa ierocis, kurš, aktivizējas tikai saskarē ar sava 

„saimnieka” roku un strādā līdz 500 metru attālumam: 
pirmajā režīmā – uz 5 minūtēm paralizē jebkuru dzīvu būtni; 
otrajā režīmā – mehāniskiem transporta līdzekļiem momentāni izved no ierindas dzinēja elektroniskās 
vadības sistēmu un iedarbina automātiskās bremzēšanas iekārtu. 

 
Katra VALSTS rajona «SARDZES» nodaļas sastāvā ir sekojošas struktūrvienības: 

1. patruļdienests (kājām patrulē pilsētu un apdzīvoto vietu ielās); 
2. ugunsdzēšanas un glābšanas dienests; 
3. ātrās reaģēšanas grupa (helikopters ar diennakti dežūrējošu apkalpi, automašīnas, motocikli); 
4. ūdens transporta grupa – pierobežas rajonos un rajonos ar ūdenskrātuvēm (ātrgaitas kuteri); 
5. «Darba Iestāžu» apsardze un apcietināto konvojēšana; 
6. VALSTS iestāžu apsardze; 
7. citu VALSTS un pašvaldības nozīmes objektu apsardze; 
8. privāto mehānisko transporta līdzekļu stāvvietu apsardze; 
9. izmeklētāju un ekspertu grupa (izmeklēšanas procedūras un dokumentu sagatavošana «Rajona Tiesai»); 

10. operatīvo dežurantu-koordinatoru grupa (pieņem izsaukumus no iedzīvotājiem un atbild uz patrulējošo 
«SARDZES» darbinieku informācijas pieprasījumiem); 

11. īslaicīgās aizturēšanas izolators (šeit aizturētie sniedz liecības izmeklētājiem, tiekas ar savu advokātu un 
gaida izsaukumu uz «Rajona Tiesu»). 

 
«SARDZES» darbinieku rīcības pamatprincipi, aizturot jebkuru «Likuma» pārkāpēju (visi iedzīvotāji par to 

ir informēti, jo tas skaidri definēts «Likumā»), ir sekojoši: 
1. rīkoties nekavējoties, ātri un enerģiski; 
2. nekādas izskaidrošanās un pierunāšanas; 
3. nekādas pakaļdzīšanās (ne kājām, ne braukšus); 
4. pie mazākās nepaklausības, pret «Likuma» pārkāpēju nekavējoties pielietot impulsa ieroci, izsaukt ātrās 

reaģēšanas grupu un nogādāt «Likuma» pārkāpēju rajona «SARDZES» nodaļā.  
5. pret mehānisko transporta līdzekli, kurš nepakļaujas apstāšanās signālam, nekavējoties lietot impulsa ieroci 

un apstādināt to. Ja vadītājs vai pasažieri bēg, apstādināt tos pielietojot impulsa ieroci; 
6. ja ir notikuma liecinieki, tad mobilajā personu identifikācijas iekārtā noskanēt viņu «Personas Kartes»; 
7. «Likuma» pārkāpēja bēgšanas mēģinājums ir viņa vainu pastiprinošs apstāklis, kas rada papildu draudus 

gan pašam bēdzējam, gan apkārtējiem un «Rajona Tiesa» to vienmēr ņem vērā (parasti – dubultojot sodu); 
8. ja «Likuma» pārkāpēja bēgšanas laikā, kad «SARDZES» darbinieks pielietojis impulsa ieroci, aizturamā 

persona krītot vai kā citādi ievaino sevi vai iet bojā, tad tā ir viņas problēma (nevajadzēja bēgt); 
9. ja bēgšanas laikā aizturamais ievaino kādu personu, tad tas ir slepkavības mēģinājums;  

10. ja bēgšanas laikā aizturamais nogalina kādu personu, tad tā ir slepkavība ar iepriekšēju nodomu; 
11. ja bēgšanas laikā aizturamais nodara materiālus zaudējumus privātpersonai vai VALSTIJ, tad tie noteiktajā 

kārtībā dubultā apmērā ir jāatlīdzina ar savu darbu «Darba Iestādē».  
 

Galvenie (iedzīvotājiem ikdienā redzamie) iespaidi par «SARDZES» darbu ir sekojoši: 
1. pilsētās un apdzīvotās vietās jebkurā gadalaikā un jebkurā diennakts stundā tiešas redzamības attālumā 

kājām patrulē stalts, izskatīgs, pieklājīgs un vienmēr palīdzēt gatavs «SARDZES» darbinieks; 
2. veikalos, kafejnīcās, parkos un visās citās sabiedriskās vietās valda pieklusināta, pieklājīga un pret 

līdzcilvēkam labvēlīga atmosfēra, jo tuvumā vienmēr ir «SARDZES» darbinieki; 
3. dzīvokļos valda klusums un miers (dzērāji dzer sarunājoties pusčukstus, pīpētāji tup un kvēpina par savu 

naudu iebūvētās ventilējamās „pīpētavās”), jo tepat gandrīz vai zem loga pastaigājas «SARDZES» 
darbinieks; 

4. pēc jebkura iedzīvotāja uzaicinājuma, dažu minūšu laikā izsaukuma vietā jau ir ieradies «SARDZES» 
darbinieks, kurš situācijas kontroli jau ņēmis savās rokās, sniedzis nepieciešamo atbalstu un palīdzību. 

 
 
 

26. nodaļa.  «VAIROGA» institūcija. 
 

«VAIROGS» ir attiecīgiem speclīdzekļiem apgādāta VALSTS struktūrvienība, kuras uzdevums ir garantēt 
VALSTS drošību un tās robežu neaizskaramību. 

Katrā no VALSTS pierobežas rajoniem (gan sauszemes, gan jūras), atrodas rajona «VAIROGA» nodaļa, kuras 
personālsastāvs nodrošina: 

1. nepārtrauktu VALSTS robežas kontroli un tās pārkāpēju (gan no ārpuses, gan iekšzemes) aizturēšanu un 
nodošanu «SARDZES» darbiniekiem; 
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2. VALSTS «Robežpārejas Punktu» funkcionēšanu savā rajonā; 
3. nepieciešamības gadījumā, pirmie stājas pretī ārzemju bruņoto spēku iebrukumam. 

 
«VAIROGA» rīcībā ir moderns aprīkojums un tehnika, kā arī efektīvi robežas pārkāpēju aizturēšanas līdzekļi. 

 
Draudot masveidīgam iebrukumam, ar Valsts Prezidenta rīkojumu, var tikt aktivēta visas VALSTS robežas «AP» 

(Aktīvā Perimetra) sistēma – enerģētiskā „siena” un gaisa telpas „kupols”, kuru pārvarēt ne dzīvām radībām, ne 
tehniskiem līdzekļiem nav iespējams.  
 

Dienēt «VAIROGA» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna VALSTS pilsoņa privilēģija, kas prasa absolūtu 
godīgumu un pilnīgu pašatdevi atbildīgajā darbā savas VALSTS aizsardzībā.  
 

«VAIROGA» dienestā strādā abu dzimumu pilsoņi ar otrā līmeņa (augstāko) izglītību, (kas iegūta no VALSTS 
budžeta finansētajā «Vairoga Akadēmijā»), kuriem šī ir vienīgā darba vieta.  
 

VALSTS iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā var griezties pie jebkura «VAIROGA» darbinieka un saņemt viņa 
palīdzību vai padomu jebkurā dzīves situācijā. 
 

«VAIROGA» darbinieks, pildot dienesta pienākumus, vienmēr ir sezonai atbilstošā, glītā un ērtā formas tērpā 
(kura iegādi nodrošina un apmaksā no VALSTS budžeta) un pilnā ekipējumā. 
 

Ārpus darba laika (esot privātajā apģērbā) «VAIROGA» darbiniekam vienmēr līdzi ir speciāla «Dienesta 
Apliecība», kuru uzrādot viņam ir tiesības un pienākums iejaukties visās sabiedrības dzīves norisēs, kur draud notikt 
vai ir jau noticis «Likuma» pārkāpums vai kā citādi nepieciešama viņa palīdzība. 
 

Galvenās prasības pretendentiem, lai iestātos «Vairoga Akadēmijā», ir sekojošas: 
1. pozitīva «Dzīves Vēsture» ko izdevis VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrs»; 
2. absolvēta pirmā līmeņa mācību iestāde un tās izsniegts pozitīvs raksturojums ar rekomendāciju iestājai 

«Vairoga Akadēmijā»; 
3. laba veselība un sportiskā sagatavotība; 
4. gatavība vismaz 20 gadus dienēt «VAIROGA» struktūrvienībās; 
5. gatavība lielu daļu savas privātās dzīves pakārtot dienesta vajadzībām; 
6. gatavība uzupurēties aizstāvot līdzcilvēkus un VALSTI. 

 
«VAIROGA» darbinieks, atkarībā no darba stāža un ieņemamā amata, saņem VALSTS garantētu algu, kas 

sastāda ar noteiktu koeficientu reizinātu «Limitu».  
 

Ja, pildot dienesta pienākumus, «VAIROGA» darbinieks gājis bojā, tad viņa ģimene (līdz jaunākā bērna 
pilngadībai) saņem pilnu bojā gājušā darba algu, bet ne mazāku par 3,0 «Limitiem». Pēc tam viņa sieva (vīrs), līdz 
mūža beigām, saņem ikmēneša pabalstu 2,0 „Limitu” apmērā. 
 

Ja bojā gājušā «VAIROGA» darbinieka ģimenē nav bērnu, tad viņa sieva (vīrs) līdz mūža beigām saņem 
ikmēneša pabalstu 1,5 «Limitu» apmērā. 
 

Ja bojā gājušam «VAIROGA» darbiniekam nav bijis savas ģimenes, tad viņa tēvs un māte līdz mūža beigām 
saņem ikmēneša pabalstu 1,0 «Limita» apmērā katrs. 
 
 

VALSTS «Robežpārejas Punkts». 
 

Vairākos VALSTS pierobežas rajonos izveidoti «Robežpārejas Punkti», kuros atrodas: 
1. personu kontroles sektors; 
2. kravas automašīnu kontroles un pārkraušanas sektors; 
3. «Iedzīvotāju Reģistra» filiāle; 
4. «Valsts Bankas» filiāle; 
5. apsargāta auto stāvvieta; 
6. rajona autobusu līnijas gala pietura. 

 
Katrā «Robežpārejas Punktā» strādā kvalificēts «VAIROGA» un citu VALSTS struktūrvienību personāls, kas 

pilnībā nodrošina tā darba organizāciju un drošību.  
 

Ārzemju kravas automašīnas (kā paaugstinātas bīstamības objekti, kas apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību) 
VALSTS teritorijā netiek ielaistas. Visa krava tiek pārbaudīta un pārkrauta VALSTS autotransportā, kuru vada 
VALSTS pilsoņi un tā tiek nogādāta uzrādītajam adresātam jebkurā VALSTS rajonā. Par šo darbu izpildi savlaicīgi ir 
jāsamaksā kravas saņēmējam. 
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Tranzīta kravu pārvadājumi notiek tikai ar dzelzceļa transportu. Šo vilcienu sastāvus no iebraukšanas 
«Robežpārejas Punkta» līdz izbraukšanas «Robežpārejas Punktam» pavada (līdzīgi ločiem jūras ostās) VALSTS 
pilsoņi (lokomotīvju vadītāji) un «SARDZES» personāls. Šo vilcienu kustība tiek organizēta bez pieturām iekšzemes 
dzelzceļa stacijās. Par šo pakalpojumu savlaicīgi ir jāsamaksā kravas saņēmējam. 
 

Jebkurai personai (kā ārzemniekam tā VALSTS iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm), iebraucot 
VALSTĪ, jāpakļaujas sekojošiem noteikumiem: 

1. «Valsts Bankas» filiālē jānodod visa valūta, kura, pēc attiecīgā kursa tiek konvertēta „zetos” un ieskaitīta viņa 
«Bankas Kartes» kontā; 

2. ārzemnieks, kurš parakstījis «Uzturēšanās Noteikumus», tiek reģistrēts «Iedzīvotāju Reģistrā», saņem 
„sarkano” «Personas Karti» un «Ārzemnieka Bankas Karti». 

3. ārzemnieki, kuri atsakās parakstīt «Uzturēšanās Noteikumus», VALSTĪ netiek ielaisti. 
 

Ārzemnieku privātais transports (kā potenciāls paaugstinātas bīstamības objekts, kas apdraud iedzīvotāju 
veselību un dzīvību) VALSTĪ netiek ielaists – visas viņu automašīnas tiek novietotas apsargātajā maksas stāvvietā un 
ārzemnieks līdz rajona centram dodas ar maršruta autobusu.  
 

Rajona centrā ārzemnieks var izvēlēties kādu no iespējām (par kurām viņš jau tika informēts iebraucot 
VALSTĪ un parakstot «Uzturēšanās Noteikumus»):  

1. braukt tālāk ar sabiedrisko transportu;  
2. izīrēt privāto taksometru kopā ar šoferi, kas ir VALSTS pilsonis; 
3. rajona «SARDZES» nodaļā saņemt «Noteikumus braukšanai ar velosipēdu», iepazīties ar tiem (parakstoties 

par atbildību, kas draud to neievērošanas gadījumā) un izīrēt velosipēdu; 
4. doties tālāk kājām; 
5. atgriezties «Robežpārejas Punktā», paņemt savu stāvlaukumā novietoto transporta līdzekli un doties mājup 

(vai uz citu valsti, kurai nerūp savu iedzīvotāju drošība).  
 

Ārzemnieks, izbraucot no VALSTS, nodod savu sarkano «Personas Karti», «Ārzemnieka Bankas Karti» un 
saņem tās konta atlikumu valūtā, kuru nodevis iebraucot VALSTĪ.  
 

Iebraucot VALSTĪ, uzglabāšanā nodoto valūtu un konta atlikumu no «Ārzemnieka Bankas Kartes», iespējams 
saņemt tikai tajā «Robežpārejas Punktā», caur kuru ciemiņš ir iebraucis VALSTĪ. 
 
 
 

27. nodaļa.  VALSTS «Tiesas» institūcija.  
 

VALSTĪ funkcionē divpakāpju tiesu sistēma: 
1. «Rajonu Tiesas» katrā VALSTS rajona administratīvajā centrā; 
2. «Augstākā Tiesa» galvaspilsētā. 

 
Tiesvedībai sagatavotu (izmeklētu) lietu (dokumentu paketi) «Rajona Tiesa» pieņem tikai kopā ar «SARDZES» 

rajona nodaļas priekšnieka (vai tā pienākumu izpildītāja) parakstītu iesniegumu. «VAIROGA» struktūrvienībām un 
viņu vadītājiem nav dotas tiesības izmeklēt «Likuma» pārkāpumus un nodot lietas tiesai.  
 

Izmeklēšanas procesā un aizdomās turētās personas nopratināšanā plaši tiek pielietota speciāla aparatūra (melu 
detektori) un speciāli apmācīti cilvēki (ekstrasensi), kuru darbība cilvēka veselībai ir absolūti nekaitīga un neizraisa ne 
fiziskas sāpes, ne garīgas traumas. Šāda procedūra ir ar «Likumu» atļauta un paredzēta, lai maksimāli ātri 
noskaidrotu patiesību, identificētu noziedznieku un izslēgtu nevainīgu cilvēku notiesāšanu. 
 

Tiesas sēde notiek ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (dodot 48 stundas, lai abu 
ieinteresēto pušu advokāti iepazītos ar lietas materiāliem) un tajā piedalās: 

1. galvenais tiesnesis; 
2. pirmais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju); 
3. otrais tiesneša palīgs (ar tiesneša kvalifikāciju); 
4. apsūdzētais (apsūdzētie) un viens viņa (viņu) advokāts; 
5. ja iespējams, tad arī cietušais (cietušie) un viens viņa (viņu) advokāts; 
6. galvenā tiesneša noteiktā kārtībā, vērot tiesas sēdi atļauts: 

a) apsūdzētā tuvākajiem radiniekiem (sieva, vīrs, bērni, māte, tēvs); 
b) cietušā tuvākajiem radiniekiem (sieva, vīrs, bērni, māte, tēvs); 
c) VALSTS un rajonu laikrakstu un radio korespondentiem tikai tādā gadījumā, ja tiesas process netiks 

filmēts (ieeja tiesas zālē ar jebkura veida elektronisko, kā arī foto un TV aparatūru nav atļauta). 
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Tiesas sēdes norisinās ļoti korekti, ātri un to procedūra ir sekojoša: 
1. galvenais tiesnesis nolasa «SARDZES» rajona nodaļas priekšnieka parakstīto iesniegumu un izmeklēšanas 

slēdzienus; 
2. pirmais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar cietušo un viņa advokātu; 
3. otrais tiesneša palīgs precizē lietas nianses ar apsūdzēto un viņa advokātu; 
4. ja apsūdzētajam ir bērni, tas ir smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek 

pielietots koeficients 1,5 (jo pastāv reālas briesmas, ka redzot savu vecāku darbības, bērni arī var izaugt par 
«Likuma» pārkāpējiem). Šādu ģimeņu bērni tiek ņemti speciālā uzskaitē un viņu dzīves apstākļi un uzvedība 
tiek pastiprināti kontrolēta; 

5. ja apsūdzētais «Likuma» pārkāpumu izdarījis jebkuru narkotisko vielu iespaidā, tas ir ļoti smags vainu 
pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek pielietots koeficients 2,0; 

6. galvenais tiesnesis un viņa palīgi dodas apspriesties; 
7. galvenais tiesnesis pasludina spriedumu. 

 
Parasti tiesas sēdes ilgums, atkarībā no tiesājamā nodarījuma un piemērojamā soda, ir sekojošs: 

1. bez apsūdzētās personas aresta: obligātie sabiedriskie darbi (ārpus pamata darba laika) – līdz 40 minūtēm; 
2. apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi» – līdz 4 stundām; 
3. apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi» – līdz 8 stundām; 
4. apcietinot apsūdzēto personu un lietu nosūtot uz «Augstāko Tiesu», lai tur apstiprinātu piespriesto mūža 

ieslodzījumu sevišķā režīma «Darba Iestādē» – līdz 12 stundām; 
5. apcietinot apsūdzēto personu un lietu nosūtot uz «Augstāko Tiesu», lai tur apstiprinātu piespriesto 

nāvessodu – līdz 24 stundām (šajā gadījumā tiesas sēdi var sadalīt divās vienu otrai sekojošās dienās – katrā 
pa 12 stundām). 

 
Ja tiesas sēdē apsūdzētais savu vainu neatzīst, tad: 

1. apsūdzēto atkārtoti ievieto «SARDZES» rajona nodaļas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā; 
2. «SARDZES» iekšējā audita grupa, piedaloties «Augstākās Tiesas» pārstāvim veic atkārtotu lietas pārbaudi 
un papildus izmeklēšanu (maksimālais laika limits – 72 stundas); 
3. notiek atkārtota «Rajona Tiesas» sēde, kurā: 

 
Ja tiesājamās personas savas vainas neatzīšana bijusi patiesa: 

a) apsūdzēto attaisno un atbrīvo. Viņam (viņiem) 24 stundu laikā tiek izmaksāta «Likumā» noteiktā 
kompensācija par nepatiesas apsūdzības izraisīto morālo kaitējumu; 

b) tiek disciplināri sodīti pirmās izmeklēšanas grupas «SARDZES» darbinieki; 
c) rajona avīzē publicē apsūdzēto attaisnojošu rakstu un attiecīgā rajona «SARDZES» vadības 

atvainošanos, uzrādot pirmās izmeklēšanas grupas darbinieku vārdus. 
 

Ja tiesājamās personas savas vainas neatzīšana bijusi nepatiesa: 
1. apsūdzētajam tas tiek kvalificēts kā vainu pastiprinošs apstāklis un soda mērs tiek dubultots (protams, 

izņemot mūža ieslodzījumu un nāvessodu); 
2. tiek ieteikti apbalvošanai pirmās izmeklēšanas grupas «SARDZES» darbinieki. 

 
Galvenie tiesneši ir reāli atbildīgi «Likuma» priekšā – viņu pasludināto spriedumu atbilstību «Likumam», regulāri 

(ne retāk kā reizi mēnesī) pārbauda «Augstākās Tiesas» auditori. 
 

Konstatējot konkrētā galvenā tiesneša vadītās tiesas «Likumam» neatbilstošu spriedumu (neatbilstoši bargu, vai 
nepamatoti vieglu) pirmo reizi, viņš tiek atstādināts no darba uz trim mēnešiem (bez darba algas izmaksas). 
 

Konstatējot atkārtotu galvenā tiesneša vadītās tiesas «Likumam» neatbilstošu spriedumu, viņš tiek atsaukts un 
tiesāts «Augstākajā Tiesā». Šādai personai uz mūžu tiek liegta iespēja ieņemt amatus VALSTS tieslietu sistēmā. 

Neadekvāti mazu sodu saņēmusī persona, tiek tiesāta atkārtoti citā «Tiesas» sastāvā.  
 

Pārāk bargu sodu jau izcietušai personai tiek izmaksāta «Likumā» noteiktā kompensācija no VALSTS līdzekļiem 
(piedzenot to no vainīgā tiesneša) un VALSTS laikraksta «Ziņas» pielikumā «Likums» tiek ievietota oficiāla «Valsts 
Pārvaldes» „Tieslietu Kabineta” atvainošanās (minot vainīgā tiesneša vārdu). 
 
 

«Darba iestādes». 
 

VALSTS un tās iedzīvotāji neuztur «Darba Iestādes» un tajās ievietotos noziedzniekus. 
 

Līdzekļus savai eksistencei – pajumtei, ēdienam, apģērbam, apsardzei un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, 
sodītās personas nopelna pašas: sešas dienas nedēļā (ar 12 stundu tīrā darba laika diennaktī) intensīvi strādājot 
sabiedrībai derīgu darbu. Svētdienās (ar 10 stundu tīrā darba laika) tiek veikti sanitāri-higiēniskie un ar «Darba 
Iestādes» uzturēšanu saistītie darbi. 
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Katram ieslodzītajam ikdienas tiek dots konkrēts «Darba Uzdevums», kā arī stingri kontrolēta un uzskaitīta tā 

izpilde. Maksimāli iespējamā nosacītā darba samaksa nepārsniedz 1,5 «Limitus» mēnesī, pie kam 50 % no nopelnītā 
automātiski tiek atskaitīti noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai.  
 

Ja ieslodzītais konkrētā laika posmā, saskaņojot ar «Darba Iestādes» administrāciju, veic vēl papildus darbu 
apjomu, tad viss papildus nopelnītais tiek ieskaitīts noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai – reizē ar to 
automātiski samazinās ieslodzījumā pavadāmais laiks. 
 

Nestrādājot pietiekoši cītīgi, ieslodzītais pakāpeniski zaudē pajumti (no apkurināmas telpas uz neapkurināmu, tad 
uz telti un tad svaigā gaisā) un ēdienu (no trijām ēdiena reizēm dienā uz divām, vienu vai nevienu). Tādējādi 
ieslodzītajam ir pilnīga izvēles brīvība: strādāt un dzīvot, vai nestrādāt un iet bojā.  
 

Pirmās dienas uzturēšanās izdevumi «Darba Iestādē» tiek uzskaitīti kā parāds un līdz ieslodzījuma beigām ir 
jāatpelna. Jebkuru narkotisko vielu lietošana visu veidu «Darba Iestādēs» ir kategoriski aizliegta. Jebkādi pienesumi 
no „ārpasaules” ir kategoriski aizliegti.  
 

Nosūtīt un saņemt vienu vēstuli mēnesī atļauts tikai personai, kas atrodas parastā režīma «Darba Iestādē» un ik 
dienas pilnībā izpildījusi savus darba uzdevumus. Šādai personai reizi gadā uz vienu stundu, «Darba Iestādes» 
teritorijā, var tikt atļauta tikšanās ar piederīgajiem. 
 

Visu notiesāto personu vārdi, dzīvesvieta un īss nozieguma sastāvs un piespriestais sods tiek publicēti VALSTS 
laikraksta «Ziņas» pielikumā «Likums».  
 

Prakse pierāda, ka «Likuma» pārkāpēju skaits strauji samazinās, (ik gadus slēdz vairākas «Darba Iestādes»), jo 
visi iedzīvotāji ir pārliecinājušies par soda neizbēgamību, tā bardzību un negatīvajām sekām uz visu turpmāko dzīvi. 
Bērnu audzināšanas iestādēs un skolās māca «Likumu» un uzskatāmi izskaidro tā pārkāpšanas sekas, veicot 
ekskursijas uz parastā un stingrā režīma «Darba Iestādēm».  
 

Sodu izcietušo personu pienākums ir gadu pēc atbrīvošanas, divas reizes mēnesī, uzstāties bērnu pirmsskolas 
audzināšanas iestādēs, skolās un darba kolektīvos. Bet saviem bērniem un mazbērniem viņi jau līdz ar „mātes pienu” 
ir ieskaidrojuši ko nozīmē pārkāpt «Likumu».  
 

Pēc režīma «Darba Iestādes» dalās trīs kategorijās: 
 

1. parastā režīma darba iestāde. 
 

Šādas «Darba Iestādes» atrodas apdzīvoto vietu tuvumā slēgtā zonā. Apcietinātie uz darbu dodas vai nu kājām 
(līdz 5 km attālumam) vai speciālās slēgtās transporta mašīnās, konvoja pavadībā. Administrācija un apsardze 
bruņota ar vidējas jaudas impulsa ieročiem, pret apcietinātajiem izturas pieklājīgi un nepazemo tos. Apcietinātajiem 
pieejama nepieciešamā medicīniskā palīdzība (par paša nopelnītiem līdzekļiem). Apcietinātie tiek nodarbināti zema 
prestiža, smagos un netīros darbos: 

a) sadzīves un rūpniecisko atkritumu savākšanā, šķirošanā un pārstrādē;  
b) kanalizācijas ūdeņu savākšanā un attīrīšanā;  
c) cementa, ķieģeļu u.c. būvmateriālu ražošanā; 
d) kūdras purvos, mežistrādes darbos, koksnes pirmapstrādē; 
e) sava rajona ielu un ceļu būvē, to remonta un uzturēšanas darbos, u.t.t. 

 
2. stingrā režīma darba iestāde. 

 
Šādas «Darba Iestādes» atrodas ārpus apdzīvotām vietām, stingri norobežotā teritorijā, sava darba objekta tiešā 

tuvumā (kūdras purvi, ogļu šahtas, grants karjeri, meža cirsmas, u.t.t.). Apcietinātie uz darbu dodas kājām. 
Administrācija un apsardze bruņota ar lielas jaudas impulsa ieročiem, pret apcietinātajiem izturas stingri. Jebkura 
nepaklausība tiek nekavējoties apspiesta un sodīta. Apcietinātajiem pieejama tikai pati nepieciešamākā medicīniskā 
palīdzība (par paša nopelnītiem līdzekļiem).  
 

3. sevišķā režīma darba iestāde. 
 

Šāda režīma «Darba Iestādēs» (cietumos) ievieto tikai uz mūžu ieslodzītos un tie atrodas stingri apsargātos 
pazemes bunkuros. Apcietinātie šeit dzīvo vieninieku kamerās un strādā neizejot no pazemes. 
 

«Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu, tiek 
izpildīts 48 stundu laikā pēc tā pasludināšanas. Šajā periodā apcietinātais atrodas sevišķā režīma «Darba Iestādes» 
izolatorā, bet netiek nodarbināts. Pēc sprieduma izpildes, līķis tiek sadedzināts un pelni izkaisīti kādā no atkritumu 
izgāztuvēm. Noziedznieka piederīgajiem šī vieta netiek paziņota. 
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28. nodaļa.  Dzimumu līdztiesība un izņēmumi. 
 

Sabiedrībā, ģimenē un «Likuma» priekšā vīrietis un sieviete ir absolūti līdztiesīgi visās dzīves jomās. Nekad un 
nekur, runājot par kādu cilvēku, netiek speciāli uzsvērts, ka tas ir vīrietis vai tā ir sieviete. 
 

Sabiedrībai nav pieņemams un tiek kategoriski nosodīts, ka kāds no vecākiem (sieva vai vīrs) saka: „Tas ir mans 
bērns” – vienmēr un visur abi vecāki uzsver, ka: „Tas ir mūsu bērns”. 
 

VALSTĪ nav „vīriešu darbu” un „sieviešu darbu” – ieņemot vienādu amatu un vienādā laika posmā vienādi 
kvalitatīvi paveicot vienādu darba apjomu, darba alga vienmēr ir vienāda. Par šī principa pārkāpumu, jebkurš darba 
devējs nekavējoties zaudē tiesības piecus gadus izmantot algotu darbaspēku. 
 

Vecākiem, kuri lietojuši (vai lieto) narkotiskās vielas, praktizējuši izlaidīgu dzīves veidu, pārkāpuši dabas rakstītos 
telegonijas likumus, var piedzimt psihiski nepilnvērtīgs un garīgi atpalicis bērns. Papildus iepriekš minētiem faktoriem, 
arī nepilnvērtīgas audzināšanas dēļ tā saucamajās „nepilnajās ģimenēs”, bērnam var attīstīties psihoemocionālas 
novirzes, kas izpaužas kā seksuālās orientācijas traucējumi (geji, lesbietes u.t.t.). Arī šādai iedzīvotāju kategorijai ir 
VALSTS iedzīvotāja (pilsoņa vai nepilsoņa) tiesības un pienākumi, bet «Likumā» viņiem noteikti sekojoši 
ierobežojumi: 
 

1. «Personas Kartē» un «Dzīves Vēsturē» jābūt norādītai viņu seksuālai orientācijai. Ja persona slēpj šādas 
savas garīgās attīstības novirzes, tas tiek kvalificēts kā smags «Likuma» pārkāpums, kurš rada reālus 
draudus līdzcilvēkiem un sabiedrībai; 

2. «Likums» nepieļauj viendzimuma personu laulības, viņu neoficiāla kopdzīve netiek atzīta par ģimeni un tai 
nav VALSTS atbalsta; 

4. šādu personu aizbildniecībā, aprūpē, audzināšanā un jebkurā citā saskarsmē nedrīkst būt bērni;  
5. šādas personas netiek pielaistas darbā bērnu audzināšanas un mācību iestādēs; 
6. šādu personu dzīvesveids nav publiskojams un apspriežams masu saziņas līdzekļos; 
7. VALSTĪ aizliegtas jebkura veida sabiedriskās aktivitātes, kas reklamē vai jebkādā citā veidā popularizē šādas 

personas un viņu amorālo dzīves veidu.  
 
 

29. nodaļa.  Laulības, ģimene, bērni. 
 

Ģimene ir VALSTS stabilitātes pamats un nākotnes perspektīva tādēļ VALSTS, ar visiem tās rīcībā esošiem 
līdzekļiem, atbalsta un aizsargā normālas ģimenes: vīrietis, sieviete un bērni. 
 

Nepieciešamās pamatzināšanas par pienākumiem un atbildību, kas jāuzņemas dibinot ģimeni, tiek apgūtas visās 
pirmā līmeņa mācību iestādēs, atsevišķa mācību priekšmeta veidā, kuru, lai novērstu jebkuru subjektīvismu, pasniedz 
divi pedagogi: vīrietis un sieviete, kuriem pašiem obligāti jābūt savām ģimenēm. 
 

Izveidot ģimeni un radīt bērnus ir VALSTISKI svarīgs lēmums, kuru atļauts pieņemt tikai pilngadīgām personām 
ne jaunākām par 18 gadiem. Parasti ģimeni dibina personas 22 līdz 25 gadu vecumā, kad jau uzkrāta zināma dzīves 
pieredze, iegūta finansiālā neatkarība un nobriedusi vēlēšanās radīt bērnus. 
 

Nolemjot stāties oficiālā laulībā, līgava un līgavainis sava «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo 
lietu” inspektoram iesniedz sekojošus dokumentus: 

1. abu parakstītu «Laulību Pieteikumu»; 
2. katrs savu mantiskā un finansiālā stāvokļa (naturālā un naudas izteiksmē) «Deklarāciju»; 
3. kopējo, abu parakstīto, «Laulību Līguma» projektu; 
4. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no VALSTS «Iedzīvotāju Reģistra». 

 
«Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektors 48 stundu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus 

un saskaņo laulību ceremonijas laiku. Saskaņotajā laikā, «Rajona Valdē» notiek laulību ceremonija un jaunā ģimene 
svinīgi tiek reģistrēta VALSTS «Iedzīvotāju Reģistrā».  
 

Nolemjot šķirt savu oficiāli reģistrēto laulību, vīrs un sieva «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo 
lietu” inspektoram iesniedz: 

1. katrs savu skaidri motivētu iesniegumu; 
2. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no VALSTS «Iedzīvotāju Reģistra»; 
3. kopējo savas ģimenes mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarāciju» naturālā un naudas izteiksmē; 
4. «Šķiršanās Līguma» projektu, kurā obligāti jānorāda savas jaunās dzīves vietas pēc šķiršanās un ģimenes 

materiālo vērtību sadales projektu starp visiem ģimenes locekļiem, naturālā un naudas izteiksmē.  
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Laulības šķiršanas gadījumā automātiski stājas spēkā «Likumā» noteiktie bērnu aizsardzības noteikumi: 
1. ģimene, kur sieva ir stāvoklī, netiek šķirta līdz jaundzimušais sasniedz trīs gadu vecumu; 
2. ja ģimenē ir bērns (bērni), laulība netiek šķirta līdz jaunākais bērns nav sasniedzis trīs gadu vecumu; 
3. ja ģimenē ir bērns (bērni) vecāki par vienu gadu – abiem vecākiem ir absolūti vienādas tiesības un 

pienākums turpināt bērna (bērnu) audzināšanu līdz viņu pilngadībai. Parasti bērns (bērni) vienu mēnesi dzīvo 
pie mātes un vienu mēnesi pie tēva. Vienīgais iemesls, pamatojoties uz kuru var liegt kādam no vecākiem 
pilnīgi vai daļēji piedalīties bērnu audzināšanā ir „Sarkanais” vai „Melnais” «NARKO Indekss» viņa «Dzīves 
Vēsturē». Galīgo lēmumu šajā jautājumā, pēc «Rajona Valdes» „Ģimenes, bērnu un sociālo lietu” inspektora 
iesnieguma rajona «SARDZES» nodaļas vadītājam, pieņem «Rajona Tiesa», kuras spriedums nav 
pārsūdzams. 

4. atteikšanās no līdzdalības bērna audzināšanā, vai «Likumā» noteikto bērna audzināšanas apstākļu 
nenodrošināšana, ir smags «Likuma» pārkāpums un vainīgā puse līdz bērna (bērnu) pilngadībai atrodas 
«Darba iestādē», kompensējot otrai pusei un VALSTIJ izdevumus savu pamesto bērnu audzināšanā. 

 
Ģimenes kopējās mantas un finansu līdzekļu sadale laulāto šķiršanās gadījumā: 

1. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā nav bērnu:  
sieva un vīrs katrs no kopējā īpašuma saņem summu, kas proporcionāla viņa pirmslaulību «Deklarācijā» 
uzrādītai; 

2. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā ir bērni:  
viss ģimenes kopīpašums tiek sadalīts vienādās daļās uz visiem ģimenes locekļiem. Katra bērna daļa tiek 
noguldīta uz viņa vārda «Valsts Bankā» līdz viņa pilngadībai. Ja kādam no vecākiem viņa «Dzīves vēsturē» ir 
„Sarkanais” «NARKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par 30 %, bet ja „Melnais” «NARKO» indekss, 
tad viņa daļa tiek samazināta par 60 %, kas tiek pieskaitīta otrās puses (vīra, sievas) daļai.  

 
Laulības šķiršanas procedūra un mantas sadale praktiski vienmēr prasa visa kopējā īpašuma pārvēršanu naudā, 

kas notiek stingrā «Rajona Valdes» amatpersonu uzraudzībā un, ja nepieciešams, ar «Rajona Tiesas» lēmumu, kas 
nav pārsūdzams.  

Rezultātā bijušajam vīram un sievai sava dzīve praktiski jāsāk no „nulles” – jāmeklē jauns dzīvoklis un jāiekārto 
tas atbilstoši kopējo bērnu audzināšanas prasībām. Bērni šajā periodā kopā ar vecākiem dzīvot, protams, nevar un uz 
šo periodu tiek nodoti VALSTS aprūpē, kuras izdevumus jāsedz abiem vecākiem, strādājot obligātajos sabiedriskajos 
darbos.  
 

Viss augstākminētais ir ļoti smags pārbaudījums visiem šķirties nolēmušās ģimenes locekļiem un prakse pierāda, 
ka VALSTĪ šķirto ģimeņu skaits ir niecīgs – kā vīrs tā sieva vispirms nopietni padomā, pirms sper šādu soli.  
 

Bez tam, prakse pierāda, ka otrreiz apprecēties ir ļoti problemātiski – gan sabiedrības nostājas dēļ, gan bijušās 
sievas (vīra) piesardzības dēļ, gan tādēļ, ka abiem šķirtajiem līdz pilngadībai obligāti kopīgi jāaudzina savi bērni.  
 
 

Bērni un to audzināšana 
 

«Likums» stigri reglamentē bērnu tiesisko statusu, dzīves, sadzīves un mācību apstākļus, kā arī viņu veselības 
aizsardzību, uzturēšanas, audzināšanas un izglītošanas pienākumu sadali starp ģimeni un VALSTI. 
 

Bērns nav ģimenes privātīpašums, bet potenciāls VALSTS pilsonis, kura audzināšanu VALSTS uzticējusi 
abiem vecākiem un, lai viņi šīs tiesības nezaudētu, jāievēro virkne noteikumu un par to izpildi, «Likumā» noteiktā 
kārtībā, jāatskaitās attiecīgām VALSTS institūcijām.  

Bērns ir pilntiesīgs VALSTS iedzīvotājs no tā ieņemšanas brīža ko ārsts, sadarbojoties ar sievieti, konstatē agrīnā 
grūtniecības stadijā, bet ne vēlāk kā pusgada obligātajā profilaktiskajā veselības pārbaudē un tas ir par pamatu 
«Likumā» paredzēto atvieglojumu piešķiršanai topošai māmiņai, vienlaikus uzliekot viņai un bērna tēvam virkni 
pienākumu. 

 
Galvenie, bērna tiesību, veselību, uzraudzību, audzināšanu un izglītošanu reglamentējošie «Likuma» noteikumi ir 

sekojoši: 
1. Bērns (zīdaiņa stadijā) barojams ar māte pienu, bet tā trūkuma gadījumā, tikai ar VALSTĪ, speciāli zīdaiņu 

vajadzībām, ražotu dabīgu un pilnvērtīgu barību. 
2. Bērnam jādzīvo telpā ar piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, viņam jābūt piemērotam apģērbam un viņš 

jānodrošina ar ikdienas pastaigām (izbraukumiem) svaigā gaisā. 
3. Bērnam jābūt sistemātiskā ģimenes ārsta uzraudzībā (obligātās ģimenes ārsta vizītes bērna dzīves vietā ne 

retāk kā reizi nedēļā, bet bērna slimības laikā – ik dienas). 
4. Līdz trīs gadu vecumam, bērns dzīvo mājās visu diennakti un viņam jānodrošina nepārtraukta uzraudzība. 

Māte šajā periodā atrodas VALSTS apmaksātā pēcdzemdību atvaļinājumā.  
5. Ja šajā periodā, vecāku neuzmanības vai nolaidības dēļ, bērna veselībai nodarīts kaitējums, vai bērns 

zaudējis dzīvību, abi vecāki un vispirms bērna māte, kura atrodas VALSTS apmaksātā pēcdzemdību 
atvaļinājumā, tiek saukta pie atbildības par noziedzīgu savu pienākumu nepildīšanu. 
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6. Ja trīs gadu laikā pēc soda izciešanas, ģimenē piedzimst nākošais bērns, tad tā audzināšana ģimenē nav 
atļauta un bērnu, līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, ievieto zīdaiņu audzināšanas iestādē. Šajā gadījumā 
mātei pēcdzemdību atvaļinājumu nepiešķir. 

7. Bērns, kas sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku darba laikā uzturas pirmsskolas bērnu audzināšanas 
iestādē, bet no sešu gadu vecuma sāk apmeklēt pirmās pakāpes (10 gadīgo) mācību iestādi un atrodas tajā 
visu laiku, kamēr vecāki ir darbā; 

8. Bērniem, kas vecāki par 10 gadiem (pusaudžiem), jābūt savai atsevišķai istabai; 
9. Dzīvoklī (privātmājā) kurā dzīvo bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, jebkurai personai aizliegts: 

a) smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus vai jebkuras citas narkotiskās vielas; 
b) skaļi trokšņot vai rīkot viesības no pulksten 22.00 vakarā līdz pulksten 7:00 rītā 

 
Ģimenes, kurās ir bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, regulāri apmeklē un pārbauda «Rajona Valdes» ģimenes un 

bērnu lietu inspektora „biroja” darbinieki. Ja šajās pārbaudēs tiek konstatēti bērnu audzināšanas noteikumu 
pārkāpumi un tie dotajā laika sprīdī netiek novērsti, vecākiem nekavējoties tiek atņemtas vecāku tiesības un bērnu 
(bērnus) nodod VALSTS bērnu audzināšanas iestādē. VALSTS bērnu audzināšana ir ļoti atbildīgs un valstiski svarīgs 
uzdevums, kuru atļauts veikt tikai apzinīgiem vecākiem.  
 
 
 

30. nodaļa.  ”Nepilnās” ģimenes. 
 

Ar terminu „nepilnā ģimene” tiek apzīmēta tāda, kurā bērnu audzina tikai māte vai tēvs – tātad tajā nav vai nu 
tēva, vai mātes. Vecvecāki (vectēvs, vecāmāte) šajā gadījumā netiek uzskatīti par bērna ģimenes locekļiem.  

Vairāku paaudžu rūgtā dzīves pieredze rāda, ka „nepilnā” ģimenē augušam bērnam, liegts iepazīt dzīves 
apstākļus un gūt pilnīgu priekšstatu par dzīves un sadzīves apstākļiem pilnā ģimenē. Šādos apstākļos audzis bērns 
nekad pats nevarēs izveidot savu pilnvērtīgu ģimeni. Vēl ļaunāk – visbiežāk tieši viņš būs galvenais iemesls savas 
nākošās ģimenes iziršanai.  
 

„Nepilna ģimene” var izveidoties šādos gadījumos:  
1. pilnā ģimenē miris tēvs; 
2. pilnā ģimenē mirusi māte;  
3. šķiršanās dēļ no pilnās ģimenes aizgājis tēvs; 
4. šķiršanās dēļ no pilnās ģimenes aizgājusi māte;  
5. pilnā ģimenē miruši gan tēvs, gan māte;  
6. bērns piedzimis vientuļai (oficiāli neprecētai) sievietei. 

 
Pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā gadījumā – ģimene nekavējoties nonāk «Rajona Valdes» uzskaitē, kas 

nepilnajai ģimenei nekavējoties sniedz nepieciešamo papildus palīdzību, lai bērnam (bērniem) nodrošinātu normālus 
dzīves, sadzīves un mācību apstākļus. Dzīvi palikušā bērna māte (tēvs) trīs darba dienu laikā tiek nodrošināts ar 
darbu (vai VALSTS pabalstu), lai nepilnās ģimenes mēneša ienākumi nebūtu mazāki par diviem «Limitiem» 
pieaugušajam un vienu «Limitu» katram no nepilngadīgajiem bērniem.  
 

Pēc gada (365 dienām) iespējami divi varianti: 
1. bērna(bērnu) māte (tēvs) atrod jaunu dzīves draugu (kurš oficiāli adoptē, ņem savā aprūpē un atbildībā visus 

bērnus) un nodibina jaunu ģimeni. Šajā gadījumā bērns (bērni) paliek ģimenē; 
2. bērna (bērnu) māte (tēvs) netur par vajadzīgu nodibināt jaunu ģimeni un turpināt savu bērnu audzināšanu 

normālos apstākļos. Šajā gadījumā bērns (bērni) tiek nodoti VALSTS audzināšanā. Vēl pēc gada šis bērns 
(bērni) var tikt nodoti adoptācijā citai pilnai ģimenei. 

 
Piektajā gadījumā, ja abi vecāki mirst, iespējami tikai trīs varianti: 

1. bērna (bērnu) audzināšanu oficiāli uzņemas radinieki, kuriem ir pilna ģimene – tad VALSTS izmaksā 
audžuģimenei ikmēneša pabalstu viena «Limita» apmērā par katru nepilngadīgo bērnu;  

2. bērna (bērnu) audzināšanu uzņemas VALSTS oficiāli nozīmēta audžuģimene – tad VALSTS izmaksā 
audžuģimenei ikmēneša pabalstu 1,5 «Limitu» apmērā par katru nepilngadīgo bērnu; 

3. bērns (bērni) tiek nodoti pilnā VALSTS aprūpē un audzināšanā. 
 

Sestais gadījums, kurš faktiski ir mantojums no kādreizējās „demokrātiskās” sabiedrības izlaidības, visatļautības 
un bezatbildības perioda, šodien sastopams ārkārtīgi reti un jāapskata sīkāk. 
 

Sievietes, kurām piedzimis ārlaulības bērns, tiek raksturotas kā egoistiskas, nenopietna rakstura un garīgi 
nelīdzsvarotas, kuras pirmajā vietā stāda personīgās ambīcijas, nav spējušas citādi pievērst sev sabiedrības 
uzmanību ar korektiem līdzekļiem, vēlas nepamatoti paaugstināt savu sociālo (un bieži vien – arī materiālo) statusu 
uz bērna rēķina un nav spējīgas uzņemties atbildību par ģimenes pienākumiem. Tas var būt izšķirošais faktors darba 
ņēmējam izvēloties sev darbiniekus un parasti viņām neuztic darbu VALSTS dienestā.  
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Bērns, kas ar neprecētas sievietes piekrišanu dzimis pēc izvarošanas, pēc viņas rakstiska iesnieguma var tikt 
nodots VALSTS audzināšanā, bet pretējā gadījumā stājas spēkā „nepilnās ģimenes” statuss.  
 

Precētie, kad bērns ar abu ģimenes laulāto draugu piekrišanu dzimis pēc sievas izvarošanas, šo jautājumu 
izlemj savlaicīgi un paši – vai nu audzināt bērnu savā ģimenē, vai nodot VALSTS aprūpē un audzināšanā, par kuru 
jāmaksā nebūs.  

Citos gadījumos vecākiem nav tiesību atteikties no sava bērna (bērnu) audzināšanas.  
 

Izvarotājs tiek sterilizēts un tiesāts kā par tīšu slepkavību.  
 

Ja bērns piedzimis nepilngadīgai sievietei, tad viņš nekavējoties tiek nodots pilnā VALSTS aprūpē un 
audzināšanā. Māte un tēvs tiek nosūtīti uz «Darba iestādi», un atrodas tur, līdz māte sasniedz pilngadību. Abi vecāki 
ar savu darbu kompensē VALSTIJ sava bērna uzturēšanas un audzināšanas izdevumus. Mātei sasniedzot 
pilngadību, abi – māte un tēvs tiek atbrīvoti. Ja viņi nolemj precēties, tad pēc visu bērna audzināšanai nepieciešamo 
apstākļu nodrošināšanas, viņiem atļauts bērnu tālāk audzināt savā ģimenē. Ja nē – bērns līdz savai pilngadībai paliek 
VALSTS audzināšanā un abi vecāki atlīdzina VALSTIJ izdevumus par sava bērna audzināšanu.  
 

Ja bērna vecāki neprecas, bet māte pēc kāda laika izveido ģimeni ar citu vīrieti (jaunais vīrs bērnu oficiāli adoptē, 
ņem savā aprūpē un atbildībā) un ir radīti visi «Likumā» noteiktie dzīves un sadzīves apstākļi, bērnam atļauts dzīvot 
mātes jaunajā ģimenē. Īstais tēvs līdz sava bērna pilngadībai, papildus savam pamata darbam, strādā obligātajos 
sabiedriskajos darbos, lai bērna mātes ģimenei ik mēnesi kompensētu sava bērna audzināšanas izdevumus ne 
mazāk kā viena «Limita» apmērā. Tikšanās ar bērnu viņam nav atļauta. Ja tēvs pirmais nodibina savu ģimeni ar citu 
sievieti, tad audzināt bērnu savā ģimenē viņam nav atļauts.  
 

Aborti, jebkurā tā veidā, VALSTĪ ir aizliegti un gan māte, gan abortu veikusī persona tiek tiesāta par tīšu 
slepkavību. Ārkārtējos izņēmuma gadījumos, kad normālo dzemdību risks mātei pārsniedz 90% (pēc ārstu konsilija 
slēdziena), «Tiesa», cenšoties saglabāt mātei dzīvību, var atļaut sievietei izdarīt abortu. Parasti, pirms ieņemt bērnu, 
abi vecāki iziet ļoti rūpīgu medicīnisko apskati un tālāk rīkojas tikai pēc pozitīva ārstu slēdziena saņemšanas.  
 

Bērna ieņemšana jau sen kā vairs nav narkotisko vielu reibumā izraisītu dažu minūšu baudas un bezatbildības 
rīcības sekas, bet gan ir ārkārtīgi svarīgs, valstiski un tautiski nozīmīgs notikums, kas tiek rūpīgi plānots un gaidīts ne 
mazāk kā pašas kāzas. Pat vēl vairāk, jo vecāki pirms tam padomā gan par savu atbildību VALSTS priekšā, gan par 
savām vecumdienām, gan par savu bērnu, mazbērnu un visas tautas izdzīvošanu.  
 

Jebkurā gadījumā VALSTĪ primārais ir bērns (bērni), viņa dzīvība, veselība, pārtika, pajumte, dzīves un sadzīves 
apstākļi, apmācība un, sasniedzot pilngadību, iziešana patstāvīgā dzīvē kā pilntiesīgam VALSTS pilsonim. Šī mērķa 
īstenošanai VALSTS nežēlo ne līdzekļus, ne savu iedzīvotāju ērtības un labsajūtu. Šim mērķim, «Likumā» noteiktajos 
gadījumos, tiek pakārtotas pat mātes un tēva intereses.  
 
 

31. nodaļa.  Narkotiskās vielas un to tirdzniecība. 
 

VALSTS un sabiedrība jebkuru narkotisko vielu lietošanu uzskata par „demokrātiskā” režīma mantojumu – 
netikumu, izlaidību un gļēvuma pazīmi, kas grauj gan paša indivīda, gan viņa ģimenes locekļu, kā arī līdzcilvēku 
veselību un ir galvenais iemesls «Likuma» pārkāpumiem, ģimeņu iziršanai, dažādām slimībām un pāragras nāves 
gadījumiem. 
 

«Likums» narkotiskās vielas klasificē sekojoši: 
1. vājās narkotiskās indes – tabaka un tās izstrādājumi; 
2. vidēji stiprās narkotiskās indes – spirts un visi to saturošie šķidrumi.  
3. stiprās narkotiskās vielas – dabīgās, sintētiskās vai jebkuras citas izcelsmes narkotiskās un psihotropās 

vielas.  
 

Narkotisko vielu ražošana, imports, uzglabāšana un tirdzniecība ir VALSTS monopols.  
Jebkurai personai (gan VALSTS iedzīvotājam, gan ārzemniekam) darbība šajā sfērā – izejvielu audzēšana, 

narkotisko vielu izgatavošana, to ievešana VALSTĪ, uzglabāšana un tirdzniecība ir smags «Likuma» pārkāpums, par 
kuru paredzēti šādi sodi: 

1. vājās (neatkarīgi no daudzuma) – ieslodzījums parastā režīma «Darba Nometnē» uz trim mēnešiem; 
2. vidējās (neatkarīgi no daudzuma) – ieslodzījums stingrā režīma «Darba Nometnē» uz sešiem mēnešiem; 
3. stiprās (neatkarīgi no daudzuma) – personu tiesā kā par slepkavību ar iepriekšēju nodomu. 

 
Tabaka VALSTĪ netiek audzēta. Cigaretes (tikai viena veida) tiek importētas. Tās ir zema nikotīna satura, 

fasētas melnā, gaisu necaurlaidīgā plastikāta iepakojumā pa 20 gab. paciņā (ar baltas krāsas ražotāja identifikāciju 
paciņas sānu malās) un „nāves simboliem” (balts galvaskauss un divi balti sakrustoti stilba kauli) katrā paciņas pusē 
visā tās platībā. 
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VALSTĪ ražo un iedzīvotājiem tirgo tikai viena veida narkotisko indi – 50 % spirta šķīdumu, kas pildīts 0,5 

litra tilpuma melnās plastikāta pudelēs, ievērojot šādus noformēšanas noteikumus: 
1. visu pudeles cilindrisko virsmu sedz „nāves simbols” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli);  
2. uz galvaskausa ir speciāls marķējums sarkanā krāsā – rūpnīcas izgatavotājas nosaukums un produkta 

identifikācijas kods.  
 

Katra VALSTS rajona administratīvā centra nomalē ir tikai viena speciāli iekārtota «NARKO» tirgotava. Tās 
ārējais noformējums un interjers ir psiholoģiski atbaidošs – izgaismotos stendos redzamas narkomānu nikotīna 
saēsto plaušu un cirozes pārņemto aknu, kā arī citu narkotiku sagrautā organisma orgānu krāsainās fotogrāfijas.  

Narkotisko vielu pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten 12:00 līdz pulksten 18:00. Pircējam jābūt 
sasniegušam 20 gadu vecumu un iepirkšanos atļauts veikt reizi dienā, iegādājoties tikai vienu cigarešu paciņu un 
(vai) 0,5 litra pudeli narkotiskās indes.  
 

Norēķinoties par iegādājamo narkotisko indi, kases aparātā jāievieto gan sava «Bankas Karte», gan «Personas 
Karte». Apmaksas operācija tiek atļauta tikai tad, ja atlikums «Bankas Kartē» pēc pirkuma nebūs mazāks par vienu 
«Limitu». Cigarešu paciņas cena ir ne mazāka kā 0,1 «Limits», bet 0,5 litru pudeles 50 % spirta šķīduma cena – ne 
mazāka kā 0,3 «Limiti».  
 

Katrs pirkums tiek fiksēts «Iedzīvotāju Reģistra» attiecīgās personas «Dzīves Vēsturē», kur tiek veidots un reizi 
diennaktī automātiski aktualizēts konkrētās personas «NARKO» indekss: 

1. «ZAĻAIS» indekss – pēdējo 12 mēnešu laikā narkotiskās indes nav pirktas;  
2. «DZELTENAIS» indekss – persona pēdējo 180 dienu laikā iegādājusies līdz 3 cigarešu paciņām un (vai) līdz 

3 spirta šķīduma pudelēm;  
3. «SARKANAIS» indekss – persona pēdējo 90 dienu laikā iegādājusies līdz 3 cigarešu paciņām un (vai) līdz 3 

spirta šķīduma pudelēm;  
4. «MELNAIS» indekss – persona pēdējo 30 dienu laikā iegādājusies vairāk par 1 paciņu cigarešu un (vai) 

vairāk par 1 spirta šķīduma pudeli.  
 

Stiprās narkotiskās vielas ļoti ierobežotā daudzumā VALSTS iepērk tikai medicīniskiem nolūkiem un tās 
iedzīvotājiem netiek tirgotas. Personīgu atbildību par to glabāšanu un pielietojumu nes attiecīgās ārstniecības 
iestādes vadītājs. 
 

Narkotisko vielu lietošana 
 

Narkotisko vielu iegāde un lietošana atļauta tikai pilngadīgām personām, kuras sasniegušas 20 gadu 
vecumu.  
 

Sabiedriskās vietās (par sabiedrisku tiek uzskatīta jebkura vieta ārpus sava personīgā dzīvokļa vai privātmājas 
teritorijas) lietot narkotiskās vielas aizliegts. 
 

Smēķēt cigaretes atļauts: 
1. daudzdzīvokļu mājās – uz jumta, pēc apstiprināta projekta, par ēkā dzīvojošo smēķētāju ģimeņu 

personīgajiem līdzekļiem (saņemot visu mājas pilngadīgo personu rakstveida piekrišanu) izbūvētā, un ar 
visu reglamentēto ventilācijas-filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā izbūvē; 

 
2. privātmājās – uz jumta, pēc apstiprināta projekta, par ģimenes personīgajiem līdzekļiem (saņemot visu 

ģimenes pilngadīgo personu rakstveida piekrišanu) izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas-filtrācijas 
sistēmu un slūžu kameru aprīkotā izbūvē; 

 
3. speciāli apzīmētos atpūtas un izklaides objektos (kuriem kā sabiedrībai bīstamiem objektiem, VALSTS 

piemēro 100% nodokļa likmes paaugstinājumu) – speciālā, noteiktam personu skaitam paredzētā, pēc 
apstiprināta projekta, par objekta īpašnieka līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas -
filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli iegādātās cigaretes 
(pēc objekta saimnieka vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas 
nekādi tabakas izstrādājumi netiek tirgoti. Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas 
pakalpojums.  

 
4. darba vietās, ja darba devējs to atļauj un tas paredzēts «Darba Līgumā» – speciālā, noteiktam personu 

skaitam paredzētā, pēc apstiprināta projekta, par darba devēja līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto 
ventilācijas -filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli 
iegādātās cigaretes (pēc darba devēja vai «SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks). 
Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas pakalpojums.  
Smēķējot pavadītais laiks vienmēr tiek izskaitīts no darbinieka faktiskā darba laika un tā apmaksas. Ja 
«Darba Līgumā» noteiktā konkrētā darbinieka darba samaksa ir viens «Limits» un ja darba devējs nevēlas 
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vai ražošanas procesa dēļ nav iespējams par „nosmēķētā” laika lielumu pagarināt darba dienas garumu, 
smēķējošā darbinieka darba alga var būt mazāka par vienu «Limitu». 
Darba devēji tikai izņēmuma gadījumos pieņem darbā narkotisko vielu lietotājus.  

 
Spirta škīdumus lietot atļauts: 

1. dzīvoklī, ja tajā nedzīvo nepilngadīgas personas; 
 

2. dzīvokļa izolētā istabā, ja tajā liegta ieeja nepilngadīgām personām un nepilngadīgo personu uzraudzīšanai 
nozīmēta (nolīgta) pilngadīga persona, kura nav narkotisko vielu reibumā; 

 
3. privātmājā, ja tajā nedzīvo nepilngadīgas personas; 

 
4. kādā no privātmājas istabām, ja tajā liegta ieeja nepilngadīgām personām un nepilngadīgo personu 

uzraudzīšanai nozīmēta (nolīgta) pilngadīga persona, kura nav narkotisko vielu reibumā; 
 

5. speciālos, attiecīgi marķētos un tikai narkomāniem paredzētos atpūtas un izklaides objektos (kuriem kā 
sabiedrībai bīstamiem objektiem, VALSTS piemēro 200% nodokļa likmes paaugstinājumu). Apmeklētājam 
jāņem līdzi legāli iegādāto spirta šķīdumu (pēc objekta saimnieka vai «SARDZES» darbinieka 
pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas nekādas narkotiskās indes netiek tirgotas.  
Šajos objektos obligāti dežurē «SARDZES» darbinieki.  

 
Šādas iestādes apmeklējums ir jāpiesaka savlaicīgi, lai tās saimnieks varētu nodrošināt visus klientus ar 

attiecīgajā rajonā atļautu transporta līdzekli (taksometru vai velorikšu) iereibušo personu nogādāšanai mājās, jo 
atrašanās uz ielas narkotisko vielu reibuma stāvoklī ir smags «Likuma» pārkāpums.  

 
Ja šajās iestādēs atļauts arī smēķēt, tad tikai speciālā, noteiktam personu skaitam paredzētā, pēc apstiprināta 

projekta, par objekta īpašnieka līdzekļiem izbūvētā, un ar visu reglamentēto ventilācijas -filtrācijas sistēmu un slūžu 
kameru aprīkotā telpā. Smēķētājam jāņem līdzi savas, legāli iegādātās cigaretes (pēc objekta saimnieka vai 
«SARDZES» darbinieka pieprasījuma, jāuzrāda pirkuma čeks), jo uz vietas nekādi tabakas izstrādājumi netiek tirgoti. 
Katra ieiešana smēķēšanas telpā ir papildus maksas pakalpojums.  
 

Bērnu dzīvesvietas regulāri tiek pārbaudītas ar mobilo gaisa analizatoru. Konstatējot narkotisko vielu 
klātbūtni, pret vecākiem tiek veikti sekojoši pasākumi: 

a) pirmajā reizē – brīdinājums ar atzīmi «Iedzīvotāju Reģistrā»; 
b) otrajā reizē – vecāku tiesību uz visiem bērniem nekavējoša atņemšana. 

 
Visos gadījumos, kad bērns, pusaudzis vai nepilngadīgais aizturēts narkotisko vielu reibumā, viņš tiek 

nekavējoties ievietots slimnīcā novērošanai un, ja nepieciešams, ārstēšanai. Ārstēšanās izmaksas, strādājot obligātos 
sabiedriskos darbus, pilnībā sedz viņa vecāki. 
 

Iedzīvotājiem ar „Zaļo” «NARKO» indeksu, ārstēšanās jebkurās pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs ir bez 
maksas.  

Iedzīvotājiem ar „Dzelteno” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs 
jāsedz 30 % apmērā. 

Iedzīvotājiem ar „Sarkano” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs 
jāsedz 70 % apmērā. 

Iedzīvotājiem ar „Melno” «NARKO» indeksu, jebkuri ārstniecības izdevumi pirmā līmeņa ārstniecības iestādēs 
jāsedz 100 % apmērā. 
 

Augstāk minētais neattiecas uz pusgada obligātajām profilaktiskajām medicīniskajām apskatēm.  
 
 
 

32. nodaļa. Transporta līdzekļi un satiksmes organizācija. 
 

Mehāniskie transporta līdzekļi. 
 

VALSTS uzdevums ir nodrošināt saviem iedzīvotājiem maksimāli drošus un veselīgus dzīves apstākļus gan 
pilsētās, gan ārpus tām, tādēļ populārākais pārvietošanās līdzeklis ir sabiedriskais pasažieru transports, bet vienai 
personai, nelielu attālumu pārvarēšanai un rokas bagāžas pārvadāšanai, visērtākais ir velosipēds.  
 

Velosipēda «Vadīšanas Atļauju», sasniedzot 10 gadu vecumu, iegūst visi pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņi, 
kas tur apguvuši «Satiksmes Noteikumus» un nokārtojuši gan teorētisko zināšanu, gan praktiskās braukšanas 
eksāmenu pilsētu ielās. Līdzīgā veidā velosipēda «Vadīšanas Atļauju» var iegūt gan jebkurš cits VALSTS iedzīvotājs, 
gan ārzemnieks. 
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«Likums» nosaka, ka jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kura kustību neizraisa cilvēka muskuļu 

spēks) ir augstas bīstamības avots gan sev pašam, gan apkārtējiem. 
 

Konkrētā tipa mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju», pēc rūpīgas teorētiskās apmācības un vairāku 
pakāpju (manevrēšana, braukšana pa ielām ar dzīvu satiksmi, braukšana ekstremālos apstākļos – migla, lietus, 
sniegs, ledus) praktiskās braukšanas eksāmenu sekmīgas nokārtošanas, var iegūt tikai pilngadīgs VALSTS pilsonis. 
 

«Likums» mehāniskos transporta līdzekļus klasificē sekojoši: 
1. VALSTS iestāžu un uzņēmumu (tajā skaitā – speciālo dienestu) transporta līdzekļi; 
2. Pašvaldības iestāžu un uzņēmumu (tajā skaitā – speciālo dienestu) transporta līdzekļi; 
3. Privāto un kooperatīvo uzņēmumu transporta līdzekļi; 
4. Privātpersonu transporta līdzekļi. 

 
VALSTS «Satiksmes Noteikumos» noteikts šāds atļautais braukšanas ātrums (izņemot speciālo dienestu 

transporta līdzekļus): 
1. pilsētu un apdzīvoto vietu ielās un ceļos, kuros atļauta mehānisko transporta līdzekļu kustība: 

a) privātpersonu transporta līdzekļiem – līdz 40 km/h; 
b) sabiedriskajam pasažieru transportam – līdz 60 km/h; 
c) visiem citiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem – līdz 40 km/h; 

 
2. ārpus pilsētu un apdzīvoto vietu robežām: 

a) ceļos, kur kustība katrā virzienā organizēta tikai vienā joslā – līdz 60 km/h; 
b) ceļos ar divu un vairāku joslu kustību – līdz 80 km/h. 

 
Saskaņā ar «Likumu», visu veidu mehāniskie transporta līdzekļi jāaprīko ar automātisko bremzēšanas sistēmu un 

braukšanas ātruma kontroles iekārtu („melno kasti”), kas saistīta ar skaidri saskatāmām trīskrāsu gaismas (zaļš, 
dzeltens, sarkans) signālierīcēm:  

1. automašīnām un citiem mehāniskiem transporta līdzekļiem ar kabīni – kabīnes priekšējā stikla augšmalas 
centrālajā daļā un kabīnes aizmugures stikla augšmalas centrālajā daļā; 

2. motocikliem un citam mehāniskam transportam bez kabīnes – priekšā un aizmugurē. 
 

Šajās ierīcēs redzamās gaismas krāsas nozīmē sekojošo: 
1. nav gaismas – transporta līdzeklis vai nu stāv, vai arī brauc, bet nav tehniskā kārtībā; 
2. zaļā gaisma – transporta līdzekļa ātrums ir līdz 40 km/h; 
3. dzeltenā gaisma – transporta līdzekļa ātrums ir virs 40 līdz 60 km/h; 
4. sarkanā gaisma – transporta līdzekļa ātrums ir virs 60 līdz 80 km/h;  
5. mirgojoša sarkanā gaisma – transporta līdzekļa ātrums pārsniedz 80 km/h; 

 
Jebkuram mehāniskajam transporta līdzeklim (izņemot speciālo dienestu transportu), pārsniedzot ātrumu 80 

km/h, automātiskā ātruma kontroles iekārta izslēdz dzinēju, kuru atkārtoti var iedarbināt tikai pēc transporta līdzekļa 
pilnīgas apstāšanās. 
 
 

Satiksmes organizācija 
 

Jebkurās pilsētu un apdzīvoto vietu ielās abos virzienos ir iekārtotas: 
1. ietves – kājām gājēju, bērnu un invalīdu ratiņu kustībai; 
2. josla riteņbraucējiem (ja riteņbraucēju joslas platums ir mazāks par 1,5 metru – apdzīšana nav atļauta).  

 
Pilsētu un apdzīvoto vietu centri, kā arī tiem pieguļošie rajoni, kuru robežas nosaka attiecīgā «Rajona Valde», 

privātpersonu un kravas mehāniskā transporta līdzekļu kustībai ir slēgti.  
 

Tiesības pārvietoties pa pilsētu un apdzīvoto vietu, mehāniskajam transportam slēgtajām ielām, ir tikai Valsts 
Prezidenta un speciālo dienestu transportam (ugunsdzēsēju, neatliekamās medicīniskās palīdzības, «SARDZES» 
dienesta). Visi pārējie VALSTS iedzīvotāji (neatkarīgi no viņu ieņemamā amata un pienākumiem) un ārzemnieki šajās 
teritorijās pārvietojas kājām, ar velosipēdu, vai ar sabiedrisko transportu. 
 

Kravas transporta kustība (lai piegādātu veikaliem preces, pārvestu lielgabarīta kravas, u.t.t.) šajos rajonos 
pieļaujama tikai pa «Rajona Valdes» apstiprinātiem maršrutiem un stingri noteiktā diennakts periodā, kad satiksmi 
šajos maršrutos regulē «SARDZES» darbinieki. Šādu atļauju, noteiktam maršrutam un konkrētam laika posmam, 
izsniedz attiecīgā «Rajona Valde».  
 

Pilsētu un apdzīvoto vietu nomalēs mehāniskā transporta kustība atļauta tikai tad, ja tam (netraucējot velosipēdu 
kustību) iespējams iedalīt atsevišķu braukšanas joslu (vienā vai abos virzienos).  
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Individuālie taksometri tiek pielīdzināti privātpersonu transporta līdzekļiem. 

 
Visu veidu mehānisko transporta līdzekļu braukšana pa riteņbraucēju joslām kategoriski aizliegta. Mehāniskajiem 

transporta līdzekļiem, pilsētu un apdzīvoto vietu robežās, apdzīšana ir aizliegta.  
 

Pirms neregulējamiem ielu un ceļu krustojumiem, visiem transporta līdzekļiem (arī velosipēdiem), vismaz uz 3 
sekundēm obligāti jāapstājas un jāpārliecinās par satiksmes drošību no šķērsielas (krustojošā ceļa). 
 
 

Sabiedriskais pasažieru transports un tā kustības organizācija. 
 

Sabiedriskais pasažieru transports VALSTS galvaspilsētā un citās apdzīvotās vietās: 
a) mehāniskajiem transporta līdzekļiem slēgtajā zonā pa attiecīgajiem maršrutiem kursē sabiedriskais 

transports – tikai ar „nulles lauka” dzinējiem apgādāti elektrobusi; 
b) ārpus šīs zonas, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas robežās, kā sabiedriskais transports kursē „nulles 

lauka” elektrobusi, ar „aktivētā ūdens” dzinējiem aprīkoti maršruta autobusi, kā arī ar „aktivētā ūdens” 
dzinējiem aprīkoti individuālie taksometri. 

 
Sabiedriskais pasažieru transports starp VALSTS rajonu centriem, kā arī starp VALSTS rajonu centriem 

un galvaspilsētu: 
a) ar „nulles lauka” un „aktivētā ūdens” dzinējiem aprīkoti ekspreša autobusi; 
b) pasažieru elektrovilcieni. 

 
Sabiedriskā pasažieru transporta kustība organizēta sekojoši:  

 
Pirmais līmenis – pilsētu un apdzīvoto vietu robežās – iekšējais transporta līniju tīkls (strādā nepārtraukti visu 

diennakti pēc dienas un nakts stundu kustības saraksta). 
Otrais (rajona) līmenis – starp rajona pilsētām, apdzīvotām vietām un rajona administratīvo centru (ne retāk kā 

10 reizes dienā); 
Trešais (starprajonu) līmenis – starp rajonu administratīvajiem centriem un to lielākajām pilsētām (ne retāk kā 8 

reizes dienā); 
Ceturtais (VALSTS) līmenis – no visu rajonu administratīvajiem centriem uz galvaspilsētu un atpakaļ (ne retāk kā 

6 reizes dienā); 
Piektais (starpvalstu) līmenis – pēc starpvalstu līgumos noteiktā grafika. 

 
Visiem VALSTS iedzīvotājiem «Pirmā» līmeņa sabiedriskais transports ir bez maksas.  
«Otrā», «Trešā», «Ceturtā» un «Piektā» līmeņa transporta pasažieri par braucienu maksā pie šofera, ievadot 

savu «Bankas Karti» transporta līdzeklī uzstādītā speciālā norēķinu iekārtā. 
 

Jēdziena «Individuālais taksometrs» izskaidrojums: 
1. Individuālais taksometrs ir pilsoņa personīgā ar „nulles lauka” dzinēju aprīkota vieglā automašīna, kas 

saskaņā ar «Satiksmes noteikumiem» paredzēta konkrēta personu skaita pārvadāšanai VALSTS teritorijā; 
 

2. Individuālā taksometra vadītājam «Rajona Valdē» jābūt reģistrētam kā individuālā darba veicējam; 
 

3. Braukšanas maksu individuālajos taksometros nosaka «Rajona Valde». Pasažieris to kontrolē pēc 
kilometru un laika skaitītāja. Brauciena beigās pasažieris samaksā rēķinu, ievadot savu «Bankas Karti» 
taksometrā uzstādītā speciālā norēķinu iekārtā. Pēc rēķina apmaksas, pasažierim automātiski tiek 
izdrukāts un izsniegts čeks.  

 
VALSTS ūdensceļu transporta un gaisa satiksmes shēma ir izstrādāta un noteiktajā kārtība apstiprināta atsevišķi 

katram maršrutam. 
 

Mehānisko transporta līdzekļu uzglabāšana 
 
Privātpersonu mehāniskos transporta līdzekļus atļauts uzglabāt: 
 

Pilsētās un apdzīvotās vietās (tikai rajonos, kur atļauta privātā transporta kustība) – ar «Rajona Valdes» atļauju 
speciāli izbūvētās kolektīvās virszemes vai pazemes maksas auto stāvvietās, kuras apsargā «SARDZES» 
personāls; 

 
Ārpus apdzīvoto vietu robežām: 

1. savas privātmājas vai vasarnīcas nožogotā teritorijā; 
2. speciālās, «SARDZES» personāla apsargātās maksas stāvvietās; 
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3. stāvēšana uz ierobežotu laiku (izbraucot sēņot, ogot, u.t.t.) atļauta tikai tad, ja transporta līdzeklis pilnībā 
nobraukts no ceļa un tam ieslēgta automātika, kas nodrošina transporta līdzekli pret patvaļīgu izkustēšanos 
un dzinēju – pret nesankcionētu iedarbināšanu. 

 
VALSTS, pašvaldības, iestāžu un uzņēmumu (tajā skaitā – speciālo dienestu), kā arī firmu un kooperatīvu 
mehāniskie transporta līdzekļus atļauts uzglabāt: 

1. šo uzņēmumu teritorijā speciāli iekārtotā un «SARDZES» personāla apsargātā stāvvietā; 
2. citās speciālās, ar «Rajona Valdes» atļauju izbūvētās un «SARDZES» personāla apsargātās stāvvietās; 

 
Jebkurās citās vietās (pilsētu vai apdzīvotu vietu ielās, laukumos, namu pagalmos u.t.t.), mehānisko transporta 

līdzekļu stāvēšana un uzglabāšana nav atļauta.  
 

Pilsētu un apdzīvotu vietu teritorijā, kur atļauta mehāniskā transporta kustība, apstāšanās atļauta tikai pasažieru 
iekāpšanai (izkāpšanai) un intensīvi organizētas kravas iekraušanas (izkraušanas) darbu izpildes laikā, bet ne ilgāk 
par 10 minūtēm. 
 

Mehānisko transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumi tiek klasificēti kā «Likuma» 
pārkāpums un transporta līdzeklis tiek evakuēts uz «SARDZES» rajona nodaļas maksas stāvlaukumu. Transporta 
līdzekli var saņemt atpakaļ tikai pēc tam, kad tā vadītājs vienu mēnesi nostrādājis obligātajos sabiedriskajos darbos 
un apmaksājis transporta līdzekļa transportēšanas un uzglabāšanas izdevumus. 
 

Visu veidu un piederības mehāniskā transporta stāvvietās (kā pazemes, tā virszemes) obligāti jābūt 
slēgtai teritorijai ar diennakts «SARDZES» darbinieku apsardzi un caurlaides punktu, kurā: 

1. mašīnai izbraucot, šoferis iziet narkotiku testu un saņem «Izbraukšanas Atļauju»; 
2. mašīnai atgriežoties, šoferis iziet narkotiku testu un nodod «Izbraukšanas Atļauju». 

 
Pēc visa augstāk minētā redzams, ka privātā mehāniskā transporta līdzekļa uzturēšana ir dārga, 

pārvietošanās ar to ļoti ierobežota un lēna, tādēļ tos parasti izmanto tikai divos gadījumos: 
1. lai ikdienā brauktu no savām lauku mājām uz darbu pilsētā un atpakaļ (pilsētas vai apdzīvotās vietas 

nomalē novietojot mašīnu apsargātā maksas stāvvietā un pārsēžoties vai nu uz velosipēdu vai turpinot ceļu 
ar sabiedrisko transportu); 

2. brīvdienās un atvaļinājuma laikā dodoties izbraukumā pa VALSTI vai ārpus tās. 
 
 
 

33. nodaļa.  Sports, mode, kultūra un māksla.  
 

Fiziskā sagatavotība. 
 

VALSTS atbalsta iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kura neatņemama sastāvdaļa ir cilvēka vispusīga fiziskā 
attīstība un regulāras sporta nodarbības ikdienas aktivitāšu līmenī.  

VALSTĪ nepastāv tā saucamais „profesionālais sports”, kad cilvēks, piedaloties „gladiatoru cīņās”, milzīgo fiziski-
garīgo pārslodžu dēļ strauji sagrauj savu veselību un jau pēc nedaudziem gadiem kļūst par invalīdu vai iet bojā. Šāda 
indivīda personību graujoša prakse tika kultivēta tā saucamajā „demokrātiskajā” sabiedrībā, kad visu noteica tikai un 
vienīgi nauda, jebkura pasākuma rentabilitāte un no tā iegūtā peļņa. Pie tam, galveno peļņas daļu ieguva nevis pats 
sportists, bet gan viņu pavadošo parazītisko liekēžu bars, kurš „barojās” uz sportista veselības un dzīvības rēķina.  

VALSTĪ aktīvas fiziskās nodarbības ir iekļautas visu līmeņu audzināšanas un mācību iestāžu dienas kārtībā.  
Vēlāk, patstāvīgajā dzīvē un ģimenē, cilvēki labprāt nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, galvenokārt – brīvā dabā.  

 
 

Mode un tās tendences. 
 

VALSTĪ kā absolūti nevajadzīgi un bieži vien pat cilvēka veselībai kaitīgi, nepastāv speciāli modes saloni un 
modeļu institūcija kā tāda.  
 

Katrā vieglās rūpniecības uzņēmumā, kas specializējies audumu ražošanā, apģērbu šūšanā, apavu 
izgatavošanā, bižutērijas ražošanā u.t.t. ir savs speciāli apmācīts darbinieks(ki), kurš(ri), jebkuru jaunu produkciju 
vispirms izvērtē no sekojošiem aspektiem: 

1. ar ko šī produkcija tīri praktiski ir labāka par iepriekš ražoto? 
2. vai uzlabojums ir tik būtisks, ka nepieciešama produkcijas maiņa? 
3. vai jaunā produkcija nebūs dārgāka par līdzīgu iepriekš ražoto 
4. vai šī produkcija ir nekaitīga cilvēka organismam; 
5. vai tā būs praktiska lietošanā; 
6. vai tās ekspluatācijas laiks ir ilgāks kā vecajai produkcijai? 
7. vai tās utilizācijas procesa atlikumi ir videi nekaitīgi; 
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8. un daudzus citus tīri praktiskus aspektus (pilnīgi izslēdzot tādu motivāciju, kā papildus peļņas gūšana).  
 

Tikai pēc visu augstāk minēto argumentu izvērtēšanas un rezultātu publikācijas, tiek pieņemts lēmums par 
attiecīgās ražotnes produkcijas nomenklatūras maiņu.  
 
 

Kultūra un māksla. 
 

Visas kultūras un mākslas iestādes un tur strādājošie ietilpst sekundārajā – „izklaides sfērā”. Tas nozīmē, ka 
galvaspilsētā atrodas tikai šādas, VALSTS uzturētas un ar augstas kvalifikācijas darbiniekiem nokomplektētas 
mākslas un kultūras iestādes: 

1. VALSTS teātris (komēdiju, dramatiskā un leļļu teātra trupas); 
2. VALSTS koncertzāle (vieglās mūzikas un simfoniskais orķestri, koris un arī sevišķi augstas kvalifikācijas 

solisti); 
3. VALSTS muzejs (etnogrāfiskais, medicīnas, tehnikas u.c. filiāles); 
4. VALSTS bibliotēka (iespieddarbu, audio, video u.c. sekcijas); 
5. VALSTS kinostudija (mākslas, dokumentālo, animācijas un leļļu filmu studijas); 
6. VALSTS izstāžu centrs (gan pašmāju, gan ārzemju mākslinieku darbu, gan arī visu tematiku izstāžu, kas 

darbojas noteiktu laiku, rīkošanai); 
7. VALSTS galerija izcilāko personu portreti, (kuri devuši lielu ieguldījumu VALSTS politiski-ekonomiskās 

neatkarības, iedzīvotāju veselības aizsardzības un tautas dzīves līmeņa paaugstināšanā). Viņu dzīves gaitu 
un paveikto darbu apraksti.  

 
VALSTĪ netiek kultivēta kultūras un mākslas darbinieku kasta kā tas tika darīts „demokrātiskajā” sabiedrībā. Tā 

saucamie mākslinieki netiek izcelti un ikdienā slavināti ne plašsaziņas līdzekļos ne presē. Viņi tikai dara savu darbu. 
Viņi ne ar ko nav labāki vai vairāk cienījami par jebkuras citas profesijas strādniekiem un speciālistiem. Bieži vien pat 
otrādi – vairāk cienījami un vajadzīgi ir labi maizes cepēji, galdnieki, šoferi un citu visai sabiedrībai vitāli svarīgu 
profesiju darbinieki. Jebkurā gadījumā: bez teātra izrādes var iztikt, bet bez santehniķa – nu nekādi... 
 

Visas pārējās kultūras, mākslas un sporta iestādes un to darbinieki darbojas entuziastu-pašdarbnieku līmenī un 
iespēju robežās bauda savas «Rajona Valdes» un veiksmīgāko uzņēmēju atbalstu. 

Katra «Rajona Valde», savu finansiālo iespēju robežās, var uzturēt jebkurus kultūras, mākslas un izklaides 
objektus.  
 
 

34. nodaļa. «ZET» valsts iekārtas „trūkumi”. 
 

Esmu ieskicējis «ZET» valsti un tās sabiedrisko iekārtu tikai pašos galvenos vilcienos, lai šo ideju atbalstošiem 
CILVĒKIEM būtu ierosme saviem priekšlikumiem, labojumiem un papildinājumiem. 

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka vairums šodienas Latvijas iedzīvotāju (izņemot jau pie varas esošos, pēc tās 
tīkojošos un jau bagātības sagrābušos) vēlētos dzīvot šādā VALSTĪ – veselīgā, drošā un sakārtotā vidē un būt 
pārliecinātiem par savu un savas ģimenes drošību, kā arī bērnu un mazbērnu nākotni.  
 

Tomēr jāatzīst, ka «ZET» valstij, salīdzinot ar šodienas „demokrātisko” Latviju, piemīt daudz būtisku 
„trūkumu”:  

1. par naudu nevar iegūt varu, jo nav mafiozu grupējumu – partiju; 
2. praktiski nav korupcijas – kāda jēga „sponsorēt” kādu deputātu, kurš momentāni tiks atmaskots, atlaists no 

amata un notiesāts vai arī pēc sava 2 gadu pilnvaru laika vismaz 4 gadus būs tikai vienkāršs ierindas 
pilsonis; 

3. amatpersonas nevar VALSTS vārdā noslēgt starpvalstu līgumus, ņemt aizdevumus un izmantot tos savām 
vajadzībām; 

4. amatpersonas nevar uz VALSTS rēķina brīvi klejot pa pasauli un nodarboties ar tukšu pļāpāšanu; 
5. amatpersonas nevar nesodīti izmantot savu dienesta stāvokli personīgā labuma gūšanai; 
6. nevar kļūt par miljonāru apzogot valsti un nesodīti ekspluatējot līdzcilvēkus; 
7. nevar izveidot savas bankas, veikt nelikumīgas valūtas operācijas, piekopt legālu tautas apzagšanu, 

nodarboties ar augļošanu un procentu piedziņu; 
8. nevar iedzīvoties „privatizējot” un izpārdodot piesavināto valsts īpašumu; 
9. praktiski vairs nav reālas, ikdienā sastopamas, noziedzības; 

10. attaisnot un atbrīvot no atbildības noziedzniekus, atsaucoties uz to, ka „nav sakārtoti” likumi; 
11. nav vairs baiļu par savu un savas ģimenes locekļu dzīvību, veselību, pajumti un iztiku; 
12. nevar par pusvelti nodarbināt strādniekus 300 stundas mēnesī, nospļaujoties par viņu ģimeņu iztiku un 

izdzīvošanu; 
13. nevar nekontrolēti novest uzņēmumu līdz bankrotam, nesamaksāt par piegādātajiem materiālajiem 

resursiem un neizmaksāt strādniekiem nopelnīto algu; 
14. nevar būt īpašnieks „n” uzņēmumiem vai it kā strādāt „n” darba vietās, katrā no tām saņemot pilnu algu; 
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15. nevar izlikt uz ielas „maksātnespējīgos”, jo tādu nav; 
16. nevar „pierīties” tabakas dūmus sabiedriskās un izklaides vietās; 
17. nevar ieraudzīt un „dabūt pa aci” no kāda dzērāja vai cita veida narkomāna; 
18. nevar iedzīvoties uz prostitūcijas un azartspēļu rēķina; 
19. nevar iedzīvoties no narkotiku kontrabandas un to tirdzniecības; 
20. nevar „atpūsties” pēc visām Eiropas prasībās labiekārtotā cietumā; 
21. veci un darba nespējīgi cilvēki nevar nomirt badā un aukstumā; 
22. nevar dzīvot uz ielas, pagrabos un pārtikt no atkritumiem miskastēs; 
23. nevar neapmeklēt ārstu un nevar nomirt no ielaistām slimībām; 
24. bērni nevar staigāt netīri, tukšiem vēderiem un neiet skolā; 
25. katrs iebraucējs nevar tūlīt iegūt pilsonību, piedalīties vēlēšanās un tikt ievēlēts augstā amatā; 
26. presē, radio un televīzijā nevar melot, stāstīt puspatiesību un pļāpāt svešvalodās; 
27. televīzijā un kino nevar redzēt vardarbības, izvirtības, noziedzības un narkomānijas slavināšanu; 
28. nevar brīvi ievest un par dempinga cenām tirgot, ar veselībai kaitīgām vielām piesātinātus, ārzemju pārtikas 

produktus; 
29. un tā tālāk, un tā joprojām... briesmīgi... diktatūra (godīgo cilvēku)!!! 

 
 

35. nodaļa. Novēlējums. 
 

Ja šīs rindas kādreiz nonāks tādu CILVĒKU rokās, kas nopietni pārdomās to saturu (kur piesieties var atrast pat 
Bībelē) un nevis lamās autoru, bet gan papildinās un pilnveidos šo ideju, cerība, ka kādreiz var izveidoties «ZET» 
valsts, nav nemaz tik utopiska. 

Juris P.  
01.05.2011. 

(rezervējot sev tiesības šo sacerējumu precizēt un papildināt) 
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