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PAZIŅOJUMS LATVIJAS REPUBLIKAI

Šī paziņojuma tekstā "es" nozīmē "es, dzīvs cilvēks Rids Bruners". Dzīva cilvēka apliecinājumu
esmu izteicis iepriekš formā RB-04.
Es, dzīvs cilvēks Rids Bruners pārņemu savā valdījumā (fizisku) personu un pilsoni vārdā Rids
Bruners, personas kods 071259-______ . Es pārņemu Ridu Bruneru tādā stāvoklī, kādā tas ir šī
paziņojuma izdošanas dienā. Manā rīcībā ir Latvijas Republikas lēmums par pilsonības piešķiršanu
Ridam Bruneram un derīga pilsoņa pase.
Līdz ar to es, dzīvs cilvēks Rids Bruners esmu vienīgais (fiziskas) personas un pilsoņa Rida Brunera
dibinātājs un labuma guvējs. Es izmantošu pilsoni Ridu Bruneru lai uzturētu attiecības ar Latvijas
Republiku savu interešu pārstāvēšanai tādā apjomā, kādu uzskatīšu par lietderīgu. Par savu interešu
pārstāvniecības apjomu es paziņošu rakstveidā un informēšu Latvijas Republiku tai vēlamā veidā.
Līdz šādu paziņojumu saņemšanai Latvijas Republika pārstāv manas intereses tādā apjomā, kādā tas
noteikts Latvijas Republikas satversmē, likumos un citos (tiesību) aktos, attiecībā uz pilsoni un
(fizisku) personu Ridu Bruneru.
Ja es pieņemšu lēmumu par (fiziskas) personas un/ vai pilsoņa Rida Brunera likvidēšanu
(atteikšanos no pilsonības), es par to informēšu Latvijas Republiku tai vēlamā veidā.
Gadījumā, ja Latvijas Republika vēlas likvidēt pilsoni Ridu Bruneru (atņemt pilsonību) šī
paziņojuma sakarā vai citā sakarā, tai nav tiesību to darīt bez manas piekrišanas. (Fiziskā) persona
un pilsonis Rids Bruners ir mans īpašums, tā likvidēšana ir saistīta ar zaudējumu un būtiska
kaitējuma nodarīšanu man.
Līdz šī paziņojuma izdošanas dienai Latvijas Republika ir personificējusi (identificējusi) mani ar
(fizisku) personu un pilsoni Ridu Bruneru. Atzīstu, ka tiku šajā sakarā maldināts laikā, kad
iesniedzu Latvijas Republikai lūgumu par manis uzņemšanu pilsonībā. Tas ir, saskaņā ar pierādītu
praksi, Latvijas Republika uzskata un rīkojas ar mani kā tai piederošu aktīvu. Latvijas Republika
ignorē mani kā dzīvu cilvēku, neņem vērā manas vajadzības un intereses, kā arī rīkojas pretēji
manām interesēm.
Saskaņā ar pierādītu praksi, Latvijas Republika ar tās institūcijām un amatpersonām (esošā vara)
uzskata Latvijas valsti par sev piederošu aktīvu, ieskaitot valsts teritoriju, tajā esošās materiālās un
citas vērtības. Esošā vara *) ir pierādījusi, ka nespēj pienācīgi uzturēt Latvijas valsts aktīvus, kā arī
mērķtiecīgi darboties citās Latvijas valsts interesēs.
Es apliecinu, ka Latvijas valsts aktīvi pieder man kopīgi ar citiem cilvēkiem, kuru priekšteči, un
kuri paši kā fiziskas personas, bija Latvijas pilsoņi laikā līdz padomju okupācijai **). Tikai šiem
cilvēkiem ir tiesības iecelt (ievēlēt) savus pārstāvjus un amatpersonas, kā arī lemt būtiskus
jautājumus attiecībā uz Latvijas valsti, un izveidot Latvijas Republikas institūcijas.
*) Šeit un turpmāk "esošā vara" kāda tā ir Latvijas Republikā šī paziņojuma izdošanas dienā
**) Šo cilvēku kopumu turpmāk saucu par "Latvijas cilvēkiem", bet attiecīgās fiziskās personas par "likumīgajiem
Latvijas pilsoņiem"
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Iepriekš minēto iemeslu dēļ esmu pieņēmis lēmumu uzsākt Latvijas Republikas pārkārtošanu
atbilstoši savām vajadzībām un interesēm.
Ar šī paziņojuma izdošanas dienu esošā vara ir zaudējusi manu uzticību. Es aicinu esošo varu
turpināt pildīt savus pienākumus, nodrošinot valsts funkciju veikšanu, līdz manu turpmāko
paziņojumu saņemšanai, kā norādīju iepriekš.
Es aicinu esošo varu atturēties no valsts aktīvu pārdošanas, piesavināšanās, atdošanas,
iznīcināšanas, nelietderīgas izmantošanas, kā arī atturēties no lēmumu pieņemšanas, kas kaitē
Latvijas valstij un cilvēkiem. Par minēto noziegumu veikšanu attiecīgos cilvēkus sodīs cilvēku
tiesa.
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