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IZPILDES-ZIŅOJUMS
Izpildīts vienīgā oriģinālajā eksemplārā uz divām lapaspusēm. Bez apgrozības uz autoru.

Nosūtīts izpildītājam ar ierakstītu pasta sūtījumu. Krāsaina foto kopija uz papīra nesēja
nepieciešamības gadījumā kalpo uzrādīšanai uzraugošajai institūcijai, tajā pat skaitā

kompetentā atbilstošas jurisdikcijas tiesā īpašnieka, autora un uzrādītāja tiesisko interešu
un tiesību aizstāvēšanai.

Cienījamā Larisa Varnase,

ar šo Tars Ramats, turpmāk tekstā autors, vēlas Jūs informēt, ka viņa rokās ir nonākusi jūsu
parakstīta vēstule, kas adresēta Guntaram Zvejniekam, Ievai Zvejniecei. Autors norāda, ka
līdzšinējā saziņā ar organizāciju KRĀSLAVAS NOVADA BĀRIŅTIESA identificējis sevi cilvēka
statusā, kā Tars Ramats, kas brīvs no jebkādām juridiskām fikcijām (persona, fiziska persona
u.c.), saistībām un pienākumiem.

Tas, kas pēdējā laikā notiek gan lokāli, gan globāli, liek cilvēkiem meklēt atbildes uz
jautājumiem, kā tas tā sanāk, ka tie, kam jābūt kalpiem ir kungi, tas, kam jābūt zālēm, ir
inde, tas, kam jābūt meliem, ir patiesība? Kalpu genocīds un totalitārisms pret patiesiem
varas turētējiem - cilvēkiem, liek arvien vairāk aptvert notiekošā globālo raksturu un
patiesību par tā saucamajām valstīm-korporācijām. Tas ir licis aptvert, ka šajā vietā
(teritorijā ar nosaukumu Latvija) dzīvojošie cilvēki, kā augstākās varas nesēji nekādā veidā,
nekad nav nodevuši savu varu organizācijai ar nosaukumu LATVIJAS REPUBLIKA (LEI Code
25490002QDEB2KTLNK39), kā arī jebkurām no tās atvasinātām organizācijām, arī tādām
organizācijām kā KRĀSLAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBA un KRĀSLAVAS NOVADA
BĀRIŅTIESA. Tas nozīmē, ka visi sarakstītie papīri, kas tiek nosaukti par likumiem, ir tikai
organizācijas iekšienē lietojami un attiecināmi, cilvēkiem ārpus šīs organizācijas tie nav
saistoši. Nav līguma, nav likuma. Tas nozīmē, ka jebkāds mēģinājums divu cilvēku starpā
kādam uzdoties par augstāku varu, kas var noteikt otram ko darīt un ko nē, nav leģitīms un
traktējams kā varas uzurpācijas akts. To apzinoties, izmantojot ANO Vispārējā cilvēktiesību
deklarācijā 6. pantā pausto, autors apzinās, ka viņam ir tiesības, bet ne pienākums būt par
dalībnieku kādā no organizācijām. Autors ir pašnoteicies, publiski paudis savu gribu,
izveidojis deklarāciju, kurā ir noteicis savu statusu un atgriezis visas Dieva dotās dabiskās
tiesības. Starp Cilvēku un Radītāju nav starpnieku.

Ja kāda organizācija vai cilvēks vēlas ar autoru sadarboties, tad jāvienojas par līguma
priekšmetu, jāatrunā visi jautājumi, tiesības un pienākumi  un tikai šādā veidā vienošanās
var būt spēkā. Visas pārējās atrunas, kas balstītas uz neleģitīmiem papīriem, datu nesējiem
vai klusēšanu kā piekrišanu, netiek pieņemtas. Pret autora gribu virzītas darbības tiks
uztvertas kā noziegums pret cilvēku, cilvēci. Ja jums, Larisa Varnase, ir  vēlēšanās turpmāk
mijiedarboties ar autoru bez līguma noslēgšanas, pieprasīt informāciju, draudēt un baidīt,
tēlot augstāku varu, tad autors to jums var nodrošināt, tikai jāņem vērā, ka tas ir maksas
pakalpojums, autors nav organizācijas brīvprātīgais. Ar pakalpojumu izcenojumu jūs varat
iepazīties sekojošā interneta vietnē - http://www.manataka.lv/tars/ Šeit pieejams arī
autora gribas izteikums, varas turpmāka nedeliģēšana, varas paturēšana.

Autors norāda, ka viss norādītais jūsu vēstulē Nr. 1.11./1330, kas sastādīta trīspadsmitajā
septembrī šajā gadā, neatbilst patiesībai, autors noraida visas tur minētās apsūdzības, jo
tām nav pamata.
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Pamatojoties uz augstāk izklāstīto un šo IZPILDES-ZIŅOJUMU, Jums kā L.Varnases
reprezentantam un bāriņtiesas priekšsēdētājas lomas un amata pienākumus pildošajai, ir
jāslēdz lieta bez nosacījumiem vai jāpieņem lēmums par labu autora reprezentētajai
fiziskajai personai. Tā ir autora griba, kas nav jāatkārto trīskārtīgi.

Ja kaut kādu iemeslu dēļ Jūs atteiksieties no lietas slēgšanas, Jums ir jāņem vērā atbildība,
kas iestājas vekseļu nepildīšanas rezultātā, kā arī radītāja un viņa pilnvarnieku uz zemes
brīvās gribas pārkāpšanas rezultātā. Šādā veidā jūs uzņematies personīgu atbildību,
saistības, kurām nav noilguma. Turpinot lietu, turpinot kaut ko pieprasīt, zvanīt, rakstīt,
automātiski stāsies spēkā publiskā oferte un līgums, kas pieejams vēstules iepriekš
norādītā interneta linkā. Jums ir tiesības uz šo vēstuli arī neatbildēt. Ja tomēr izlemjat
turpināt saraksti, tad sākotnēji jums ir jāsniedz atbildes uz sekojošiem autora jautājumiem:

1. Kādas ir jūsu pilnvaras organizācijā?
2. Vai jums ir pilnvarojums, kas ļauj jums mijiedarboties ar cilvēkiem ārpus jūsu organizācijas?
3. Kā jūs identificējat autoru?
4. Vai autors ir piekritis personas statusam?
5. Kāds ir tiesiskais pamats jūsu darbībām pret autoru (uz likumiem neatsaukties, tie nav

attiecināmi uz cilvēkiem ārpus organizācijas LATVIJAS REPUBLIKA (LEI Code
25490002QDEB2KTLNK39))?

6. Kādā veidā un ar kādām tiesībām uz autoru attiecas publiski izvietotie līgumi likumu veidā
uz kuriem atsaucas kontraģents, kā arī  kādā veidā starp divām komercpusēm var būt
saistoši publiski izvietotie līgumi, ja nav notikusi to akceptēšana līguma ietvaros?

7. Vai un kādā veidā autors ir nodevis jums savas dabiskās tiesības?
8. Vai autors, viņa atvases ir jūsu organizācijas īpašums, kurus jūs varat pārvietot vai lemt par

to?
9. Kur ir pieejams starp kontraģentu un autoru noslēgtais līgums, kurā ir atrunāta kontraģenta

iespēja izvirzīt PRETENZIJAS?
10. Ja ir vēlme atsaukties uz kopīgo līgumu Latvijas Republikas Satversme, uzrādīt šī līguma

oriģinālkopiju (ar parakstiesīgo parakstiem un zīmogiem), kā arī pierādījumus, ka vīrietis
Tars ir piekritis šim koplīgumam un uzņēmies visas saistības un atbildību par uz tā vārda
dibināto fizisko personu?

11. Ja nav iespējams uzrādīt koplīguma oriģināla kopiju, kādā veidā var būt leģitīmi jebkuri
apakšnoteikumi (likumi)? Cessante ratione legis, cessat ipsa lex : (Co. Litt. 70.)

12. Kāpēc Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kase ir reģistrēta LEI ar
kodu [25490002QDEB2KTLNK39]? (“LEI kods (LEI code) ir uzņēmuma identifikācijas kods
finanšu tirgos. Tajos ietilpst akciju tirgi, parādzīmju tirgi un atvasināto finanšu instrumentu
tirgi”).

13. Kāpēc praktiski visas LATVIJAS REPUBLIKAS vai ar to saistītās iestādes, atrodas DUNS
datu bāzē, kas ir komercfirmu datu bāze un tām ir piešķirti DUNS numuri, piemēram,
VALSTS KASE, D-U-N-S 56-554-8138; THE TREASURY - REPUBLIC OF LATVIA, D-U-N-S
56-566-1332; LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, D-U-N-S 68-183-1796; LR TIESLIETU
MINISTRIJA, D-U-N-S 68-183-1924; MINISTRY OF JUSTICE, D-U-N-S 36-671-8547, arī
KRASLAVAS NOVADA PASVALDIBA, D-U-N-S 68-182-9942?

14. Ja šīs visas iestādes ir juridiskās komercfirmas, kā to izdotie normatīvie akti var būt saistoši
bez savstarpēji noslēgta līguma vai akcepta?

Autors atgādina, ka Fictio cedit veritati: fictio juris non est ubi Veritas: (11 Co. 51.)

Izklāstītā traktējumu šajā IZPILDES-ZIŅOJUMĀ autors atstāj aiz sevis.

Personīgi, Kancelejā vai citur izpildes iestādē saņemts šis IZPILDES-ZIŅOJUMS kalpo par tā
akceptu neatkarīgi no tā, vai uz tā tiek izdarīta fiziska atzīme kā arī neatkarīgi no tā, kādā vietā
tā tiek izdarīta.

Sastādīts Divi tūkstoši divdesmit otrā gadā, divdesmit otrajā oktobrī pēc Gregora kalendāra

Ar visaugstāko cieņu

_________________________________
Autors
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