Par pa
pašnoteiktu
šnoteiktu un pašnodrošinātu Latviju!
Mūsu vēr bas ir mūsu: cilvēks zeme ūdeņi gais radība ap mums latviešu tautas, valodas un kultūras saglabāšana
:kumība godīgums :cība :esiskums čaklums gudrība darbs mīles ba daiļums līksme sa:cība sadarbība
devīgums taisnīgums
Mūsu aDeksme pret visu un visiem ir raksturojama: mīles bā atbildībā atklā bā nesav bā vienlīdzībā taisnīgumā

Mūsu mērķi un uzdevumi:
Varu suverēnam!
„ Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai“ (Satversmes 2. punkts)
Suverēns ir tas, kam pieder augstākā vara vals .
S prināt demokrā ju un Latvijas suverēna varu vals , ieviešot obligātus referendumus par:
1. līgumiem ar ārvals m
2. Dalību Eiropas Savienībā un citās valstu savienībās
3. Budžeta proporcionālo sadali zu pozīcijām
4. Likumiem par aizņēmumiem
5. Nodokļiem un muitam
6. Kara klausību un valsts aizsardzību
7. Norēķinu sistēmas maiņu
8. Valsts un pašvaldību (sabiedrības kop-) īpašumu uzturēšanu un izmantošanu (zemi, produk vajiem līdzekļiem, resursiem, infrastruktūru, u.c.)

⇒ Infrastruktūras poli:ku (sa:ksme, komunikācijas,
energoresursi)
⇒ Vides aizsardzības un saglabāšanas poli:ka
3. Pašnoteiktu ārējo poli ku, atbisltoši Latvijas valsts un
suverēna interesēm (šodien Latvija pilnībā pakļaujas vai nu
Briseles, vai Vašingtonas diktātam)
4. Pašnoteiktu valsts drošības poli ku; samērīgu un atbilstošu pašnoteiktas Latvijas un Latvijas sabiedrības interesēm, nepieciešamībām un budžetam
5. Pašnoteiktu kultūras poli ku (šodien Latvijā Latvijas sabiedrības kultūrai ir atstāta vienīgi folkloras loma; TV, radio, mūziku, reklāmu, kino, mēdijus un presi dominē
svešzemju, galvenokārt apšaubāma un nekvalita va
rietumnieciska un ASV kultūra, tradīcijas, :cējumi, uzvedība, :kumi, morāle un vēr bas); Tieši kultūra veido
mūs un mūsu izpratni par dzīvi.

Atgriezt Latvijai pašnoteikšanos!

Padarīt Latviju pašnodrošinātu!

Pašnoteikta valsts var būt kai tad, ja tā pa nosaka savu:
1. Demokrā sku monetāro (naudas) poli ku (šodien formāli
Latvijas monetāro poli:ku nosaka no Latvijas suverēna
autonoma Latvijas Banka, kura pilnībā pakļaujas Eiropas
Centrālo Banku Sistēmai un tātad pilda tās mērķus, ne Latvijas un Latvijas sabiedrības mērķus)
2. Pašnoteiktu iekšējo poli ku (šodien LR visos iekšpoli:kas
jautajumos :eši pakļaujas Eiropas Savienības likumiem,
normām un noteikumiem)
⇒ Finanšu poli:ku
⇒ Tautsaimniecību (privātā un valsts), īpašuma un
produk vo līdzekļu :esības, nodarbinā bas, lauksaimniecības un rūpniecības poli:ku
⇒ Izglī bas un zinātnes poli:ku
⇒ Veselības aizsardzības un aprūpes poli:ku
⇒ Sociālo un demogrāﬁjas poli:ku (sociālo
nodrošinājumu, vecuma aprūpes un dzims bas veicināšanas un dzimumu vienlīdzības (ne bezdzimumu
un dzimmu maiņas) poli:ku)
⇒ Tieslietu poli:ku

Vēsture rāda, ka Latvija spēj sevi pilnībā, 100% gi,
nodrosināt ar lauksaimniecības precēm un
lielā mērā arī ar sadzīves precēm.
Lai veidotos stabila jebkāda ražošana nepieciešams:
1. Ieviest savu suverēnu (bezprocentu) norēķinu sistēmu
(nauda ir sabiedrības organismā (saimnieciskajā apritē) kā
asinis cilvēka organismā); vals:j, kura vēlas pa: regulēt
savu tautsaimniecību ir nepieciešama sava norēķinu
sistēma, :eši līdzšinējā LB diktētā norēķinu sistēma ir
iznīcinājusi Latvijā ražošanu.
2. Nodokļa slogu mazināt un padarīt to sociāli taisnīgu
(ieviešot savu demokr:sku bezprocentu norēķinu sistēmu,
vals:j automā:ski rodas par vienu trešdaļu mazāka nepieciešamība pēc nodoļiem)
3. Padarīt zemi, mežus, ūdeņus, resursus un produk vos
līdzekļus par visai sabiedrībai vienlīdzīgi pieejamu un
ražošanas procesā apzinīgi izmantojamu vēr bu.
4. Saglabāt esošos un izveidot jaunus valsts uzņēmumus
vals j stratēģiski svarīgās nozarēs.

Pašnoteiktas un pašnodrošinātas Latvijas vīzija
Laimīga un pilnvēr ga cilvēka dzīve pašnoteiktā un pašnodrošinātā vals ar savu, vals j (sabiedrībai) un pilsoņiem
piederošu zemi un teritoriju, saviem produkcijas līdzekļiem un tautsaimniecības apri nodrošinošu preču un pakalpojumu raitas apmaiņas veicinošu instrumentu, vals , kurā ir rs gais, ri ūdeņi, ra zeme un apkārtējā vide, domu
rība, nodrošināta visa veida infrastruktūra, kur ir kumīga, taisnīga un atbildīga valsts sistēma, visa veida drošība,
esiskums, veseības aprūpe, kur cilvēks var piedzimt vesels, iegūt pilnvēr gu un lietderīgu audzināšanu un izglī bu,
garīgi un ﬁziski pilnveido es, iegūt profesionālo izglī bu, strādāt savā profesijā savā dzimtenē pie kumīgām darba
deveja un darba ņēmēja a'ecībām, izveidot ģimeni, kopt savu kultūru, radīt bērnus, nodot tālāk savas zinības,
prasmes, iemaņas un pieredzi nākamajām paaudzēm un saņemt kumīgu vecuma nodrošinājumu.
Dzīvot uz savas zemes un nebūt nevienam ne par ko parādā.
Alma Kopa
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