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No autora
Motivācija

„Viss, kas nepieciešams ļaunuma triumfam,
ir labu cilvēku bezdarbība.”
Edmunds Bērks
---------------------------------------------------------

Cilvēks ar savu eksistenci vien ir nostādīts fakta priekšā, tādēļ viņam sev atvēlētais dzīves
posms šajā pasaulē jāpavada maksimāli drošā, stabilā un organizētā vidē. Bet par to viņam pašam arī jāparūpējas, jo Radītājs nespēj (vai Viņam vien zināmu iemeslu dēļ — nevēlas) ierobežot ļaunuma uzvaras gājienu Zemes virsū. Iespējams, ka tieši otrādi – Viņš gaida, kad cilvēki
beidzot paši sāks rīkoties un tikai tad, nepieciešamības gadījumā, viņiem palīdzēs.
Ļoti bieži, komentējot t.s. „demokrātiskās” valsts iekārtas trūkumus un šajā sistēmā valdošās acīm redzamās nejēdzības, kuras, savas labklājības vairošanai, visai veikli izmanto pie varas esošā „elite”, tiek minēts arguments: „Demokrātija nebūt nav tā pati labākā valsts pārvaldes
sistēma, bet līdz šim nekas labāks nav izdomāts!”
Aicinu par to padomāt! Aicinu atlicināt laiku uz nenoskatīto TV „šovu” un citu zombējoši dezinformatīvo 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, pilnīgi jaunu valsts un sabiedriskās iekārtas modeli, kurā ikvienam būtu
cilvēka cienīgi dzīves apstākļi!
Uzsveru — detalizētu, jo no „demokrātijā” plaši lietotā lozunga „brīvība”, katrs pie varas esošais režīms radīs „demokrātiju” pēc savas gaumes! Un tā saucamā „elite” izveidos kārtējo sistēmu, kas domāta tikai un vienīgi savas ekskluzīvi greznās dzīves nodrošināšanai uz vienkāršo
ļaužu nesodīti brīvas ekspluatācijas rēķina.
Iespējams, ka būs nepieciešama visu aptveroša globāla katastrofa, kura paņems milzums
cilvēku dzīvību, lai izdzīvojušos beidzot piespiestu sākt domāt par alternatīvu valsts iekārtu.
Par sistēmu, kurā principā netiktu pieļauta šausmīgās vēstures mācības atkārtošanās.
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Priekšvārds
Pirms gadiem četrdesmit notika globāla, visu zemeslodi aptveroša katastrofa. Ārējo faktoru
iespaidā radītā Zemes tektonisko plātņu paātrinātā kustība izsauca masveidīgus vulkānu izvirdumus, ārkārtīgi spēcīgas zemestrīces un tām sekojošus gigantiskus cunami. Okeāns pārklāja
milzīgas sauszemes platības, bet vietām virs ūdens parādījās jaunas zemes.
Līdz ar to būtiski mainījās sauszemes konfigurācija un tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta uz
zemeslodes. Bojā gāja vairāki miljardi cilvēku, daudzas valstis un to iedzīvotāji tika pilnībā iznīcināti. Dēļ augstā radiācijas līmeņa un milzīgā ķīmiskā piesārņojuma, lielākā daļa sauszemes
vēl daudzus gadus nebija dzīvei piemērota. Jūras un okeāni bija piesārņoti, pazemes ūdeņi
daudzviet saindēti. Kādreizējo valstu robežas praktiski izzudušas, un sauszemes teritoriju sadalījums izdzīvojušo starpā nepārtraukti mainījās, tikko kāds zemes pleķītis atkal kļuva apdzīvojams.
Cilvēkiem, kuriem spītīgi cīnoties ar dabas stihiju, slimībām un ievainojumiem bija izdevies
izdzīvot, kam laimīga bija tā diena, kad izdevās atrast ko ēdamu, izveidojās pavisam cits pasaules uzskats, cita attieksme pret dzīvību, savām ikdienas vajadzībām un līdzcilvēkiem. Viss, kas
agrāk bija viņu dzīves ideāls – nauda, manta un izklaides, izdzīvojušo apziņā bija izplēnējis un
kļuvis absolūti vienaldzīgs. Par ikdienas galvenajām vērtībām bija kļuvis ēdiens, dzeramais
ūdens, veselība un pajumte. Viss cits tikai pēc tam!
Nepieciešams iejusties šādā situācijā,
lai izprastu „Patvēruma Valsts” aprakstu...

1. Pirmsākums
Kādu nelielu Zemes apvidu globālie notikumi bija skāruši nedaudz mazāk. Valsts, kuras teritorijā savulaik ietilpa šis apvidus, vairs neeksistēja, bet šeit vēl bija saglabājusies lauksaimnieciskai izmantošanai derīga zeme un dzeramā ūdens avoti.
Šajā, pamatiedzīvotāju reti apdzīvotajā, apvidū patvērumu bija atraduši gan no sagrautajām
pilsētām atbēgušie vietējie iedzīvotāji, gan ārzemju bēgļi – daudzu bijušo valstu un tautību cilvēki. Lai gan vietējie iedzīvotāji, savu iespēju robežās, centās bēgļiem palīdzēt, daudzi no viņiem, sevišķi slimie un ievainotie, gāja bojā. Izdzīvojušie meklēja dabas veltes, neatlaidīgi kopa
zemi, audzēja atrastos lopus un cīnījās pret apkārt klīstošajām izsalkušo laupītāju bandām. Arī
šajās cīņās daudzi krita, bet pārējie bija spiesti eksistēt pusbadā, jo liela daļa ražas un mājlopu
sistemātiski tika nolaupīti.
Ar laiku cilvēki saprata, ka izdzīvot atsevišķās ģimenēs turpmāk vairs nevarēs, ka šādi nebūs iespējams nodrošināt normālus dzīves apstākļus un pārtiku ne sev, ne saviem bērniem.
Kļuva acīm redzams, ka tikai viens otram palīdzot, viņi varēs aizsargāties no apkārt klīstošā
ļaunuma. Tuvāki un tālāki kaimiņi pakāpeniski sāka viens otram palīdzēt grūtā brīdī, deva pajumti sievietēm, kuru vīri bija gājuši bojā, uzņēma savās mājās bāreņus, iespēju robežās palīdzēja slimajiem un ievainotajiem. Viņi kopīgi apstrādāja zemi, kopa lopus un aizsargājās no sirotāju bandām. Kopējs darbs un ikdienas rūpes satuvināja cilvēkus. Ļoti daudzi izdzīvoja tikai
pateicoties citu, pilnīgi svešu cilvēku, līdzcietībai un palīdzībai.
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Šādas ļaužu kopienas izveidojās arvien vairāk un vairāk. Daudzas no tām sapazinās savā
starpā, sadraudzējās un sāka sadarboties. Vieniem bija vairāk dzeramā ūdens avotu, citu apvidū bija saglabājušās koku audzes (mežu šajā apvidū vairs nebija – tos ieaudzēja laika gaitā),
vēl citiem bija auglīgāka zeme. Pakāpeniski viņu starpā izveidojās savstarpēja sadarbība, preču
apmaiņa, kopīga rīcība pret ārēju agresiju.
Dzīve kļuva nedaudz drošāka, beidzās ilgais bada periods, kad katra cilvēka apziņā bija tikai
viena doma – kā izdzīvot, ar ko pabarot bērnus. Kā dzīvības simbols bija kļuvis maizes klaipiņš
un ūdens krūzīte. Cilvēku starpā bija izveidojusies biedriskuma un kopības sajūta.
Pakāpeniski nobrieda doma, ka mierīgu un stabilu dzīves apstākļu nodrošināšanai nākotnē,
nepieciešams savs valstisks veidojums ar kolektīvu pārvaldes un aizsardzības sistēmu. Ar sistēmu, kurā principā netiktu pieļauta šausmīgās vēstures mācības atkārtošanās. Ilga un pacietīga organizatoriskā darba rezultātā, domubiedru apdzīvotajā teritorijā tika noteiktas jaunās valsts
robežas. Jaunajai valstij deva nosaukumu «Azillando», kurā ietverta pati tās būtība (azil – patvērums, lando – valsts) esperanto valodā, tātad «Patvēruma Valsts».
Lai Azillando ideju sāktu īstenot dzīvē, bija vajadzīga detalizēti izstrādāta, ikvienam cilvēkam saprotama un morāli pieņemama pilnīgi jaunas valsts un tās sabiedriskās iekārtas aina.
Bija nepieciešama kādreizējai, visu iznīcinošai „demokrātijai”, alternatīvas sistēmas ideja. Bija
vajadzīga ideja kā nākotnē dzīvot normālā valstī, cilvēcīgā sabiedrībā un dabai draudzīgā vidē!
Un bija vajadzīgs nepārprotami skaidrs un detalizēti konkrēts «Likums», kurš sargās šo valsti un tās iedzīvotājus.
Turpmāk tekstā kā jaunās valsts nosaukums ar vienādu nozīmi lietots gan oriģinālais Azillando (treknrakstā), gan Patvēruma Valsts saīsinātā forma Valsts (treknrakstā).

2. „Valsts” jēdziens
Izstrādājot Azillando ideju, tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze. Cilvēkiem nav vajadzīga tāda „valsts”, kura nefunkcionē viņu labā. Nav vajadzīga valsts, kas nenodrošina adekvātu atdevi saviem iedzīvotājiem, kuri uzņemas konkrētus pienākumus un atbildību, kuri valsts un
līdzcilvēku labā upurē daļu personīgās brīvības (pakļaujas «Likumam») un ienākumu (nodokļos).
Ja valsts nespēj radīt apstākļus katra darbaspējīga iedzīvotāja nodrošināšanai ar darbu, kura apmaksa viņam garantētu pārtiku, normālus un drošus dzīves apstākļus, brīvi pieejamu veselības aprūpi, kvalificētu bērnu apmācību un nodrošinātas vecumdienas, tad šāda „valsts” nevienam nav vajadzīga!
Jēdzienu „valsts” var definēt divējādi.
Pirmajā gadījumā – „valsti” var salīdzināt ar privātmāju un tās iemītniekiem:
Ø pilsoņi – mājas īpašnieka ģimene, kura nosaka (nepieciešamības gadījumā papildina un
precizē) mājas iekšējās kārtības noteikumus (likumus);
Ø nepilsoņi – apakšīrnieka ģimene, kurai obligāti jāievēro visi mājas iekšējās kārtības noteikumi (likumi) vai arī jāmeklē cita pajumte;
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Ø ārzemnieki – uz laiku ieradušies ciemiņi, kuriem obligāti jāievēro visi mājas iekšējās kārtības noteikumi (likumi) vai arī nekavējoties jāatstāj šis nams.
Šī privātmāja dod visiem tās iemītniekiem patvērumu, aizsargā tos no lietus un aukstuma, bet savukārt visi tās iemītnieki rūpējas, lai mājai netecētu jumts, darbotos
apkures sistēma un būtu apkopts piemājas dārziņš, no kā viņi visi pārtiek.
Otrajā gadījumā – „valsti” (kā vecākus) un iedzīvotājus (kā bērnus) var salīdzināt ar ģimeni:
Ø vecāki vienmēr rūpējas par saviem bērniem – baro, sargā, audzina, māca, ārstē, pieradina pie darba un patstāvības turpmākajā dzīvē;
Ø vecāki vienmēr kontrolē savu bērnu uzvedību, attiecīgi reaģē uz viņu darbiem un nedarbiem;
Ø vecāki saviem bērniem nekad neradīs apstākļus, lai viņiem iztikas meklējumos būtu jāpamet ģimene un jādodas svešumā;
Ø vecāki nekad neupurēs savus bērnus, lai piepildītu kādas svešas ideoloģijas iegribas,
nekad nesūtīs savus dēlus karot svešās zemēs, lai tie, apspiežot un slepkavojot vietējos
iedzīvotājus, zaudētu savas dzīvības.
Vecāki to nekad nedarīs!
To nedarīs arī Azillando, ar «Likuma» spēku sargājot un rūpējoties par saviem „bērniem”!

3. Valsts izaugsme
Valsti vajadzēja sākt veidot praktiski no „nulles”. Dzīvē strikti un nelokāmi bija jāievieš princips – katra cilvēka labklājība ir tieši atkarīga no viņa zināšanām, pašrocīgi paveiktā darba apjoma un tā kvalitātes. Par Valsts eksistences un sabiedrības dzīvotspējas pamatu tika noteikta
normāla ģimene – vīrietis, sieviete un bērni.
Lai Azillando izaugtu līdz zemāk aprakstītajam dzīves līmenim, bija vajadzīgi 36 gadi. Trīsdesmit seši smagi, pašaizliedzīgi un pašatdeves pilni gadi Valsts idejas īstenošanai dzīvē. Vesela paaudze sevi ziedoja bērnu un mazbērnu labā. Ne visiem cilvēkiem tas bija pa spēkam, ne
visi pirmajos valstiskuma veidošanas gados izturēja smago roku darbu un dzīvi pusbadā, līdz ar
rokām apstrādātie lauciņi sāka dot pirmās ražas. Līdz apgūstot būvmateriālu ražošanu no vietējām izejvielām, sāka būvēt pirmās dzīvojamās ēkas, veidot rajonu centrus un iezīmēt Galvaspilsētas vaibstus.
Tāpat ne visi vēlējās pakļauties stingrajām «Likuma» prasībām un to nelokāmai ievērošanai
ikdienā. Šie cilvēki pārcēlās uz dzīvi citās izdzīvojušo cilvēku kopienās vai valstiskos veidojumos. Arī pēc tam vēl bija vajadzīgi daudzi, smaga darba piesātināti gadi, līdz Valstī sāka izgatavot vai, iemainot pret labību un dzeramo ūdeni, pasaulē sameklēja darbarīkus, atremontēja
pirmās mašīnas, darbagaldus un tehnoloģiskās iekārtas.
Tālākos gados, attīstoties amatniecībai un rūpniecībai, praktiski visu nepieciešamo mašīnu
un iekārtu ražošana tika apgūta uz vietas. Neatsveramu ieguldījumu Azillando izveidošanā, sevišķi tās enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā un pašpietiekošas apgādes izveidē, deva izdzīvojušie zinātnieki un mācību spēki, vecākās paaudzes agronomi un zemnieki, inženieri un
amatnieki praktiķi, visdažādāko nozaru speciālisti.
=6=

Sagaidot Azillando 25 gadu jubileju, iedzīvotāji jau varēja izbaudīt sava sūrā darba augļus –
mierīgu, nodrošinātu dzīvi savā Valstī. Turpmākie gadi bija acīmredzama uzplaukuma pilni –
parādījās arvien jauni un jauni lauku ciemati ar labiekārtotām privātmājām un sabiedriskajām
ēkām, tika pilnīgi sakopta visa apkārtējā vide un labiekārtots katrs, cilvēku izdzīvošanai tik dārgais, zemes pleķītis. Stabili strādāja lauksaimnieciskā un rūpnieciskā ražošana, perfekti funkcionēja sabiedriskais transports.
Pakāpeniski uzlabojās visu strādājošo darba apstākļi, paaugstinājās darba atalgojums, izzuda preču deficīts. Visā Valstī pilnvērtīgi funkcionēja mācību un veselības aizsardzības iestādes,
katrā Valsts rajonā aktīvi strādāja mākslas, sporta un aktīvās atpūtas pašdarbības kolektīvi.
Dzīve bija nostabilizējusies vienmērīgā ritmā, nebija vairs ne agrākās steigas, ne stresa situāciju. Visi iedzīvotāji bija absolūti droši par savu un savu bērnu nākotni!
Valsts ideja bija īstenojusies reālajā dzīvē!
ZINĀŠANAI
Visi zemāk aprakstītie Valsts pārvaldes un administratīvo institūciju nosaukumi, ierēdņu
amati, iecelšanas procedūras, darba laiki, pienākumi un to izpildes termiņi, u.t.t. ir nosacīti.
Tas darīts, lai uzskatāmi parādītu, ka ar «Likuma» spēku ieviestā Valsts pārvaldes sistēma ir skaidri formulēta, laika gaitā negrozāma un tās perfekta funkcionēšana tiek stingri kontrolēta.

4. Valsts iekārtas pamatprincipi
Azillando ir ekonomiski patstāvīga un politiski neatkarīga valstiska struktūra, kuru noteiktā
planētas Zeme teritorijā izveidojuši globālo katastrofu pārdzīvojušie visdažādāko tautību, rasu
un nacionālo piederību cilvēki. Atrodoties starp dzīvību un nāvi, saprotot, ka vienatnē izdzīvot
nav iespējams, viņi atrada sevī spēku atmest personīgās ambīcijas un ieklausīties dzīvi palikušajos līdzcilvēkos.
Cilvēki apvienojās un nolēma rīkoties kardināli, lai izveidotu pašu organizētu un vadītu sabiedrību, kurā ar «Likumu» katram iedzīvotājam tiktu garantēti droši un cilvēka cienīgi dzīves
apstākļi. Izveidot sabiedrību, kas nodrošinātu katram iedzīvotājam atbalstu un aizsardzību visās dzīves jomās. Izveidot sabiedrību, kurā nav vietas ļaunumam.
Valsts netika veidota, lai kāds tās iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa uzurpētu varu un varētu
parazitēt uz līdzcilvēku rēķina. Jebkurš pilsonis, kurš ar savu ikdienas darbu ieguvis līdzcilvēku
cieņu un uzticību, atklātu vēlēšanu ceļā var kļūt gan par «Rajona Valdes» inspektoru, gan «Pārstāvju Palātas» deputātu, no kuru vidus tiek izlozēts Valsts Prezidents.
Iedzīvotāji nav Valsts vergi – ja kādam dzīves apstākļi Azillando un tajā valdošās «Likuma»
normas nav pieņemamas, viņi «Likumā» noteiktajā kārtībā var doties uz citu dzīvesvietu ārpus
Valsts robežām. Imigrācija Valstī ir ļoti ierobežota un atļauta tikai «Likumā» noteiktajā kārtībā.
Katrs Azillando iedzīvotājs daļu savas brīvības (visatļautības) upurē Valsts un līdzcilvēku
interesēs – pakļaujas «Likuma» prasībām un, vispārējās atklātās vēlēšanās izteiktai, līdzcilvēku
nospiedošā vairākuma (vismaz 75% no balsstiesīgo skaita) gribai. «Likums» nosaka, ka indivīda brīvība vienmēr pakārtojama sabiedrības un Valsts interesēm.
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«Likumā» nav tāda jēdziena kā „valsts noslēpums”. Gluži otrādi, «Likumā» skaidri deklarēts:
„Azillando un tās pārvaldes struktūrvienībām nav noslēpumu pret saviem iedzīvotājiem!
Arī iedzīvotājiem nav noslēpumu pret savu Valsti un tās pārvaldes struktūrvienībām.”
Valstī nav jēdzienu «rase» vai «tautība» – iedzīvotāji netiek dalīti ne pēc ādas krāsas, ne
ārējā izskata, ne bijušās tautības, ne ticības, ne jebkādām citām pazīmēm.
Saskaņā ar «Likumu», Azillando nav politisku partiju, vai citu grupējumu, kuriem būtu tiesības savā vārdā izvirzīt kandidātus jebkura līmeņa vēlēšanām, kā arī organizēt, vai atbalstīt kāda
likumīgā kārtā izvirzīta deputāta kandidāta priekšvēlēšanu kampaņu.
Kopš Valsts pastāvēšanas desmitās gadadienas par oficiālo valsts valodu tika pieņemta savulaik mākslīgi radītā esperanto valoda. Tā obligāti lietojama visās dzīves sfērās un jebkuros
iedzīvotāju informācijas līdzekļos. Tas darīts tādēļ, lai Valstī dzīvojošie kādas bijušās tautības
cilvēki nejustos pārāki par citiem – jo, lūk, tieši viņu senču valoda ir pacelta „valsts valodas” statusā. Kādā valodā savā starpā runā ģimenes locekļi savā dzīvoklī, Valsti neinteresē, bet šodien
arī šajā jomā gandrīz vienmēr tiek lietota esperanto valoda.
Valstī nav «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētu iedzīvotāju bez darba, iztikas līdzekļiem un pajumtes. Valstī nav muižnieku, fabrikantu, miljonāru un citu kategoriju, negodīgā ceļā bagātības
sarausušos, subjektu.
Neviens nevar kļūt par miljonāru tikai ar savu godīgu darbu – tas vienmēr tiek panākts
nesodīti piesavinoties valsts vai sabiedrisko īpašumu, izmantojot savu dienesta stāvokli
vai nekontrolēti ekspluatējot līdzcilvēkus.
Balstoties uz «Likumu», Valstī principā izslēgta korupcijas, birokrātijas vai cita veida pašlabuma gūšanas iespēja jebkuram, kurš strādā Valsts vadībā, rajonu pašpārvaldēs, jebkurā iestādē vai uzņēmumā, kurā viņa darba pienākumi, vai atbildības zona saistīta ar cilvēkiem un
sabiedrības interesēm, kā arī Valsts vai kooperatīvo īpašumu.
Gluži otrādi – piesakot savu kandidatūru vēlēšanām vai stājoties darbā Valsts dienestā, pilsonim jārēķinās ar to, ka jaunajā amatā viņam, iespējams, būs zemāks atalgojums, ierobežotāka personīgā brīvība un mazāk brīvā laika. Uz šādu soli spēj izšķirties tikai patiesi savas zemes
patrioti, kuri cieši apņēmušies nesavtīgi strādāt Valsts un tās iedzīvotāju labā.
Valstī nav un pat teorētiski nevar būt bezdarba – kārtīgs saimnieks savās mājās vienmēr atradīs ko darāmu, uzkopjamu vai pielabojamu!
«Likums» strikti nosaka, ka ne Valsts, ne rajonu vadošajās struktūrvienībās nedrīkst būt tādi
dzīvi paralizējoši un struktūrvienību darbību graujoši veidojumi kā „pozīcija”, „opozīcija”, „neitrālie” vai jebkādas citas interešu grupas. Pilsoņi kandidē vēlēšanās un tiek ievēlēti tādēļ, lai, strādājot vienoti, nodrošinātu Valstī drošību un stabilitāti, iedzīvotāju dzīves līmeņa pakāpenisku
uzlabošanos, apkārtējās vides sakopšanu un saglabāšanu. Šādā darbā nedrīkst strādāt vienaldzīgie vai idejas pretinieki!
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5. Valsts «Likums»
Valsts «Likums» izstrādāts un pieņemts, lai garantētu iedzīvotāju, kā arī viņu īpašumu drošību un aizsardzību. Lai nodrošinātu iespēju katram darbaspējīgam iedzīvotājam godīgi strādāt
un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu. Lai neviens bārenis, invalīds, pensionārs vai cits
darba nespējīgs iedzīvotājs nebūtu bez pajumtes, iztikas līdzekļiem un medicīniskās aprūpes.
Lai katram Valsts iedzīvotājam būtu stingri reglamentētas tiesības un konkrēti pienākumi līdzcilvēku un Valsts priekšā. Lai nekavējoties un, adekvāti nodarītajam kaitējumam, bargi sodītu
tos indivīdus, kuri šo «Likumu» neievēro.
Sastādot «Likuma» tekstu tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze:
„Neviens likums, lai cik tas būtu saprātīgs un iedzīvotājiem nepieciešams, reālajā dzīvē
nekad pilnvērtīgi nefunkcionēs, ja pie varas esošie to varēs izmantot personīgā labuma
gūšanai, vai savu iegribu īstenošanai uz līdzcilvēku rēķina.
Nefunkcionēs, ja «Likuma» normas nebūs maksimāli īsi, skaidri un viennozīmīgi deklarētas, ja tās vienādi neattieksies uz jebkuru indivīdu, sākot ar tikko ieņemtu bērnu un
beidzot ar Valsts Prezidentu.
Nefunkcionēs, ja būs iespējama dažāda «Likuma» normu interpretācija, to piemērošanas varianti un izņēmumi.”
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!”.
Un pats galvenais – graša vērtība pat vislabākajam likumam, ja tā izpilde netiek konsekventi
uzraudzīta, ja likuma pārkāpējs garantēti un nekavējoties nesaņem savam noziedzīgajam nodarījumam adekvātu sodu! Iedzīvotāju un Valsts aizsardzībai, kā arī «Likuma» normu ievērošanas
kontrolei, tika izveidota Valsts «Sardzes» struktūrvienība.
Azillando «Likuma» normas formulētas īsi, skaidri un nepārprotami,
ievērojot sekojošus galvenos pamatprincipus:
1. Cilvēka dzīvība un veselība (no ieņemšanas brīža līdz nāvei), cilvēka pašcieņa, viņa privātīpašums, kā arī Valsts un kooperatīvais īpašums ir neaizskarami.
2. Jēdziens „cilvēka tiesības” attiecas tikai uz godīgiem Valsts iedzīvotājiem, bet «Likuma»
pārkāpēji uz soda izciešanas laiku, tās zaudē. Viņiem paliek tikai pienākums – ar savu
darbu atlīdzināt paša nodarīto kaitējumu.
3. «Likums» vienādi attiecas uz visām personām, kuras atrodas Azillando teritorijā.
4. Ārzemniekam iebraucot Valstī, jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi». Šajos noteikumos
viens no galvenajiem punktiem ir tas, ka «Likuma» pārkāpuma gadījumā viņus tiesās
Valsts «Tiesa» un sods viņiem būs jāizcieš Azillando.
5. Sodam par «Likuma» pārkāpumu jābūt nenovēršamam, ātram un sabiedrībai zināmam.
Valsts neslēpj noziedznieka personību, dzīves un darbavietu (vai mācību iestādi), izdarītā
nozieguma sastāvu un «Tiesas» piespriesto sodu.
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6. Jebkura «Likuma» pārkāpuma izmeklēšanas periods (no tā atklāšanas brīža līdz lietas nosūtīšanai «Tiesai») nedrīkst būt ilgāks par 10 diennaktīm. Nepieciešamības gadījumā, lai
iekļautos šajā «Likumā» reglamentētajā laika posmā, izmeklēšanas institūcijas izmanto ar
sevišķām dotībām apveltītu personu (ekstrasensu) palīdzību kā arī speciālu, cilvēka miesai un psihei absolūti nekaitīgu, testēšanas aparatūru.
7. Valsts nekavējoties dara visu nepieciešamo, lai noziedzīgajā nodarījumā cietušie ātrāk atgūtu fizisko un garīgo veselību. Ne vēlāk kā 48 stundu laikā, pēc nozieguma atklāšanas,
Valsts atlīdzina cietušajiem noziedznieka nodarītos materiālos zaudējumus, jo viņa
(Valsts) nav spējusi savlaicīgi aizsargāt savu iedzīvotāju.
8. Valstī nav brīvā dabā klaiņojošu mājdzīvnieku (kaķu, suņu, u.c.), kuriem apkārtējie iedzīvotāji labprātīgi – noslēdzot attiecīgu līgumu ar «Rajona Valdi», nenodrošinātu mītnes vietas un pārtiku. Šādu dzīvnieku skaits, veicot sterilizāciju un kastrāciju, tiek regulēts saprātīgās robežās.
9. Valstī nav iespējama nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Pret viņu dzīvības un veselības apdraudējumu vēršas atsevišķa «Likuma» sadaļa.
10. Jebkura Valsts iedzīvotāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un dzīvo
dabu, ko aizsargā speciāla šiem jautājumiem veltīta «Likuma» sadaļa.
11. Valstī nav tāda jēdziena kā „nesakārtots likums” vai nozieguma izdarīšanas „noilgums”.
Nepieciešamības gadījumā konkrēto «Likuma» normu nekavējoties precizē «Pārstāvju
Palātas» deputāti un paraksta Valsts Prezidents. «Likums» nosaka, ka visa šī procedūra
jāveic ne ilgāk kā septiņu kalendāra dienu laikā.
12. «Likuma» labojumiem, papildinājumiem un precizējumiem nav atpakaļejoša spēka. Tie
stājas spēkā nākamās dienas pusnaktī, kad Valsts Prezidenta parakstīti, tie tikuši publicēti
Valsts oficiālajā dienas laikrakstā «Ziņas».

6. «Likuma» pamatprincipi
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likums» nosaka šādus sodus:
1. «Sardzes» darbinieka aizrādījums (bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»);
2. «Sardzes» darbinieka brīdinājums (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»).
Par krimināli sodāmiem noziegumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likumā» noteikti šādi sodi (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»):
1. «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai obligātos sabiedrisko
darbus (ārpus viņas pamata darba laika), līdz nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, «Likumā» noteiktajā apmērā;
2. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi»;
3. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi»;
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4. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai
personai nāvessodu.
Konkrēti piemēri:
1. Tīši izdarījušam cietušā veselībai pārejošu kaitējumu, strādājot «Darba Iestādē» jākompensē Valstij visi izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju. Pēc atbrīvošanas, vainīgais visu savu mūžu ik mēnesi izmaksā cietušajam (bet
pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) morālo kompensāciju 0,3 Kvanto apmērā.
Kvanto (summa – esperanto valodā) ir dotajā periodā Valstī noteiktā mēneša minimālā darba samaksa. Vecākās paaudzes cilvēki saka, ka, pēc savas pirktspējas,
1,0 Kvanto līdzinās diviem tūkstošiem kādreizējo ASV dolāru (2000. gada cenās).
2. Tīši izdarījušam cietušā veselībai paliekošas sekas (viņš kļuvis par invalīdu), strādājot
«Darba Iestādē» jākompensē Valstij visi izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju. Pēc atbrīvošanas, vainīgais visu savu mūžu ik mēnesi izmaksā cietušajam (bet pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) morālo kompensāciju 0,6
Kvanto apmērā.
3. Personai, kas tīši izdarījusi vai pasūtījusi slepkavību, nav tiesības dzīvot.
4. Azillando «Likumā» nav tāda jēdziena kā „naudas sods”. Šāds sods vissmagāk skar
nevis pašu «Likuma» pārkāpēju, bet gan viņa ģimeni. Kompensācija, («Likumā noteiktajā apmērā), par jebkuru nodarīto kaitējumu vainīgajam ir jānopelna ar savu reālu darbu.
5. Valsts «Likumā» nav tāda jēdziena kā sods „uz noteiktu laiku” (dienām, mēnešiem,
gadiem). Soda laiks beidzas tikai tad, kad vainīgais, «Likumā» noteiktajā apmērā, ir atlīdzinājis nodarīto kaitējumu.
6. Pilngadīgai personai, kura izdarījusi zādzību, īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē radītie zaudējumi trīskāršā identiska jauna
priekšmeta vai īpašuma vērtībā.
7. Par bērnu (vecumā līdz 10 gadiem) un pusaudžu (no 10 līdz 16 gadu vecumam) izdarītajiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri nodarījuši kaitējumu vai radījuši materiālos zaudējumus, atbild abi vecāki. Strādājot obligātos sabiedriskos darbus (ārpus sava pamata
darba laika), viņi kompensē nodarīto kaitējumu divkāršā apmērā.
«Likumu» pārkāpušie bērni un pusaudži šajā periodā tiek ievietoti speciālās mācību un audzināšanas iestādēs.
Pēc tam rajona «Sardzes» struktūrvienības vadītājs izlemj vai lietu nodot «Rajona
Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā, vai iesniegt
«Rajona Tiesā», ierosinot liegt šiem vecākiem tiesības turpināt savu bērnu audzināšanu (atņemt viņiem vecāku tiesības).
8. Par nepilngadīgo (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) izdarītiem
«Likuma» pārkāpumiem, neatkarīgi no nodarītā kaitējuma smaguma vai zaudējumu
apmēra, atbild paši vainīgie. Viņus ievieto slēgtā tipa mācību un darba iestādē, līdz ar
savu darbu kompensējuši nodarīto kaitējumu trīskāršā apmērā.
Pēc tam rajona «Sardzes» struktūrvienības vadītājs izlemj vai lietu nodot «Rajona
Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā, vai iesniegt
«Rajona Tiesā», ierosinot liegt šiem vecākiem tiesības turpināt savu bērnu audzināšanu (atņemt viņiem vecāku tiesības).
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9. Nevienai Valsts institūcijai vai amatpersonai, Valsts Prezidentu ieskaitot, nav noziedznieku apžēlošanas tiesību. «Likums» nosaka, ka daļēji vai pilnībā atcelt «Rajona Tiesas» spriedumu var tikai Azillando «Augstākā Tiesa», ja tās auditori konkrētajā «Rajona Tiesas» spriedumā konstatējuši būtiskas nepilnības, pretrunas vai nepietiekamu apsūdzības pamatojumu.
10. «Likuma» pārkāpumiem nepārtraukti samazinoties, Valstī ar 946 tūkstošiem iedzīvotāju, ir tikai viena «Darba Iestāde» (ar dažādu režīmu grupām). Arī «Sardzes» personāls
pakāpeniski tiek samazināts līdz iedzīvotāju drošību garantējošam līmenim.
SECINĀJUMI.
Ja Valsts ar «Likuma» spēku iznīdē noziedzību, nevis formāli, bezgalīgi ilgi un nesekmīgi
ar to “cīnās” (kā tas bija pieņemts “demokrātijā”), tad dažu gadu laikā var gūt ievērojamus
panākumus.
Azillando iedzīvotāji ir pārliecināti, ka visai drīz jebkurš apzināts sabiedriskās kārtības pārkāpums vai noziedzīgas dabas nodarījums Valstī būs ārkārtas gadījums.
Tas arī ir «Likuma» galvenais uzdevums!

7. Valsts «Monopols»
Azillando ar «Likuma» spēku noteiktas negrozāmas monopoltiesības uz visiem tās iedzīvotājiem kopīgi nepieciešamiem dabas resursiem, Valsts infrastruktūru un specifiskiem objektiem:
1. Dabas resursiem:
1.1. zemi un tās dzīlēm visā Valsts teritorijā;
1.2. dzeramā ūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;
1.3. augu laistīšanai derīga saldūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;
1.4. upēm, ezeriem, dīķiem un jebkurām citām atklātām ūdenskrātuvēm, kuru platība
pārsniedz 200 kvadrātmetrus;
1.5. koku audzēm, aizsargājamiem dabas resursiem un objektiem;
1.6. gaisa telpu virs Valsts teritorijas.
2. Valsts infrastruktūru:
2.1. «Valsts Banku», tās struktūrvienībām un valūtas maiņu;
2.2. Valsts elektroniskās „naudas” – monero sistēmu;
2.3. enerģētisko resursu avotiem, to izgatavošanu un realizāciju;
2.4. visām pirmsskolas vecuma bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādēm;
2.5. visu līmeņu mācību iestādēm;
2.6. visām veselības aizsardzības, ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm;
2.7. visu veidu medikamentu ražošanu un to tirdzniecību;
2.8. Valsts zemes ceļiem, to infrastruktūru un satiksmes organizāciju;
2.9. Valsts zinātnieku izgudrojumiem un atklājumiem.
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3. Sakaru un komunikāciju sistēmām:
3.1. «Valsts Bankas» speciālo sakaru tīklu norēķiniem ar elektronisko „naudu” monero;
3.2. «Valsts Pārvaldes», «Pārstāvju Palātas» un «Rajonu Valžu» sakaru sistēmām;
3.3. Valsts pasta sistēmu un tā infrastruktūru;
3.4. visām pārējām jebkura tipa Valsts nozīmes komunikāciju un sakaru sistēmām.
4. Iedzīvotāju informācijas līdzekļiem:
4.1. Valsts televīzijas (interaktīvo) kanālu un tā apraides sistēmu;
4.2. Valsts radio un tā apraides sistēmu;
4.3. Valsts oficiālo dienas laikrakstu «Ziņas»;
4.4. Valsts oficiālo nedēļas žurnālu «Mājas viesis».
5. Stratēģiskajiem un citiem valstiski svarīgiem objektiem:
5.1. Valsts pārtikas rezervēm, tās uzglabāšanu un realizāciju;
5.2. stratēģiskajām izejvielām un materiāliem, to ieguvi, uzglabāšanu un izmantošanu;
5.3. bruņojuma, tehniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma izgatavošanu «Sardzes» dienesta
vajadzībām;
5.4. mehānisko transporta līdzekļu izgatavošanu un tirdzniecību;
5.5. jebkurām citām struktūrām, objektiem, materiālajiem resursiem un produktiem, kuri
tieši saistīti ar Valsts iedzīvotāju drošību un labklājību, veselības aizsardzību, apmācību un stabila dzīves līmeņa nodrošināšanu.
6. Specifisku produkciju, objektiem un pakalpojumiem:
6.1. narkotisko indi saturošiem produktiem;
6.2. narkotiskās indes tirdzniecības vietām;
6.3. soda izciešanas «Darba Iestādēm»;
6.4. intīmpakalpojumu iestādēm.

8. Valsts prioritātes
Azillando noteikta šāda prioritāšu sistēma
(pēc to svarīguma pakāpes):
1. grupa – Valsts iedzīvotāji:
1.1. dzīvības un veselības aizsardzība;
1.2. kvalitatīva pārtika, komfortabls mājoklis un normāli sadzīves apstākļi;
1.3. pilnvērtīga apmācība.
2. grupa – Darbavietas un nodarbinātība:
2.1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmumi (bez algotajiem darbiniekiem);
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2.2. darbs mazā kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem);
2.3. darbs vidējā kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algotiem darbiniekiem);
2.4. darbs lielā kooperatīvā uzņēmumā (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem);
2.5. darbs «Rajona Valdes» uzņēmumā (līdz 500 algotajiem darbiniekiem);
2.6. darbs Valsts uzņēmumā (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita);
2.7. darbs Valsts dienestā («Likumā» noteiktais darbinieku skaits reglamentētās sfērās).
3. grupa – Apkārtējā vide, dzīvā un nedzīvā daba:
3.1. zemes, ūdeņu, koku audžu, augu valsts, ģeoloģisko un ainavisko objektu aizsardzība;
3.2. gaisa piesārņojuma kontrole, pasākumi tā maksimālai samazināšanai;
3.3. mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku aizsardzība.
4. grupa – Iedzīvotāju vaļasprieks:
4.1. māksla, kultūra un sports;
4.2. aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas.

9. Valsts garantijas
Azillando visiem «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem
garantē un nodrošina:
1. dzīvības un veselības aizsardzību, personīgā īpašuma neaizskaramību;
2. kvalitatīvu Valsts apmaksātu veselības aprūpi;
3. proporcionālu daļu no savā kontrolē esošās ietekmes sfēras – Valsts «Monopola»;
4. «Likuma» pārkāpēju nodarīto materiālo zaudējumu ātru un pilnīgu atlīdzināšanu;
5. visu veidu individuālās un ģimeņu (bez algota darbaspēka) lauksaimniecības un mājamatniecības uzņēmējdarbības atbalstīšanu, veicināšanu un aizsardzību;
6. augstvērtīgu, Valsts apmaksātu, pirmā līmeņa (10 gadīgo) apmācību sistēmu, kas jauniešus pilnībā sagatavo patstāvīgai dzīvei;
7. darba nespējīgiem iedzīvotājiem:
a) Valsts apmaksātu labiekārtotu dzīvokli, vai (pēc paša vēlēšanās) dzīvesvietu labiekārtotā Valsts pansionātā;
b) iztikas līdzekļus ne mazāk par 1,0 Kvanto mēnesī un sociālo aprūpi;
c) Valsts apmaksātu medicīnisko aprūpi un obligātās pusgada profilaktiskās veselības pārbaudes.
8. darba spējīgiem iedzīvotājiem, kuru apgādībā nav bērnu:
a) iespēju strādāt un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu, kas nav mazāks par
1,0 Kvanto mēnesī;
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b) reizi gadā – 30 kalendāra dienu ilgu, darba devēja apmaksātu atvaļinājumu;
c) reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgu, Valsts apmaksātu atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei.
9. Ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem:
a) darbu vīram un (vai) sievai, kas nodrošina mēneša atalgojumu ne mazāku par 1,5
Kvanto mēnesī, rēķinot uz katru ģimenes locekli;
b) reizi gadā abiem vecākiem vienlaicīgi – Valsts apmaksātu, 30 kalendāra dienu ilgu, pamata atvaļinājumu un papildus atvaļinājumu – 5 kalendāra dienas par katru
bērnu;
c) reizi 6 mēnešos visai ģimenei vienlaicīgi – Valsts apmaksātu, 5 darba dienu ilgu
atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei;
d) citus «Likumā» noteiktos atvieglojumus līdz bērnu pilngadībai (sistemātiski kontrolējot viņu dzīves apstākļus un audzināšanu ģimenē).
10. Ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu (papildus 9. punktā minētajam):
a) piedzimstot trešajam bērnam, «Rajona Valde» piedāvā ģimenei iznomāt zemi privātmājas būvei. Pilsoņiem zemes noma nav jāmaksā. Nepilsoņiem jāmaksā zemes noma ar 50 % atlaidi. Ārzemniekiem zemi neiznomā.
b) pilsoņiem Valsts 100% apmērā apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā. Ģimenes jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību un
iegūstot pilsonību, privātmāja bez atlīdzības pāriet ģimenes īpašumā (pilsoņiem
par jebkuru privātīpašumu nekādi nodokļi nav jāmaksā).
c) nepilsoņiem Valsts 100% apmērā apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Privātmājai tiek piešķirts «Rajona Valdes» īres nama
statuss un tiek iekasēta ikmēneša īres maksa ar 50% atlaidi.
11. Nepilsoņu ģimenes jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību, iespējami divi varianti:
a) visi nepilsoņu bērni ir kļuvuši par Valsts pilsoņiem – privātmāja bez atlīdzības
pāriet šo bērnu īpašumā;
b) visi bērni nav kļuvuši par Valsts pilsoņiem – šajā gadījumā privātmāja saglabā
«Rajona Valdes» īres nama statusu (pilngadīgiem nepilsoņiem jāmaksā ikmēneša
īres maksa 100% apmērā).
Piezīmes.
Valstī nav speciālu apdrošināšanas institūciju – «Likumā» noteikts, ka Azillando garantē
un nodrošina katra tās iedzīvotāja un viņa īpašumu aizsardzību no dzimšanas brīža līdz
nāvei.
Personām, kuras nesastāv «Iedzīvotāju Reģistra» uzskaitē, Valsts nekādas garantijas nedod un sociālo palīdzību nesniedz.
Ārzemniekiem Azillando garantē tikai personas un Valstī iebraucot deklarētās mantas
drošību, bet nekādu sociālo palīdzību nesniedz. Par medicīnisko palīdzību viņiem jāmaksā
pilnā apmērā.
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10. Valsts un reliģija
Neliela atkāpe.
Pagājuši laiki, kad pasaulē aktīvi darbojās un savu „vienīgi pareizo ticību” greznās baznīcās un katedrālēs sludināja visdažādāko novirzienu priesteri, kuri lepni dzīvoja no savu „avju” pulka saziedotiem līdzekļiem. Vairums cilvēku pat nenojauta, ka „ticība” ir kļuvusi par cilvēku genocīda sistēmas būtisku sastāvdaļu.
Pasaules valstīs varu uzurpējušiem mafiju („partiju”) klaniem bija izdevīga Dieva vārdā
iebiedētu iedzīvotāju padevīga pasivitāte. Bija izdevīgs arī mūžīgais naids un kari starp
visdažādākajām „vienīgi pareizajām ticībām”, kas sēja nāvi un iznīcību sava „vienīgi pareizā Dieva” vārdā...
Arī Azillando ir neliela daļa iedzīvotāju (galvenokārt vecākās paaudzes), kas uzskata sevi
par ticīgajiem. Tā ir katra Valsts iedzīvotāja brīva izvēle, līdzcilvēki viņu jūtas saprot un ciena.
Saprot, ka pulcēšanās reliģiskās kopienās, viņiem ir viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām,
līdzīgi domājošo ļaužu pulciņā. Bet tikai tik ilgi, līdz šīs aktivitātes nesāk iespaidot līdzcilvēku
dzīves, sabiedrības un Valsts intereses.

Valsts «Likums» nosaka,
ka reliģisko kopienu locekļiem jāievēro sekojoši noteikumi.
1. Jebkuras konfesijas reliģiskā kopiena (tālāk tekstā – „draudze”) obligāti jāreģistrē sava rajona «Sardzes» nodaļā, lai tā iegūtu sabiedriskās organizācijas statusu.
2. Pēc reģistrācijas, „draudzes” locekļi var griezties «Rajona Valdē» pie «Zemes dienesta un
celtniecības» inspektora ar lūgumu iznomāt zemi, reliģisko saietu celtnes (tālāk tekstā –
„baznīcas”) būvei. „Baznīcas” būve tiek atļauta tikai ārpus blīvi apdzīvotām teritorijām, uz
lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantojamas zemes.
3. „Baznīcas” būvei nepieciešamo zemi (ar 100% zemes nomas maksu), no «Rajona Valdes» var iznomāt uz laiku, ne ilgāku par trijiem gadiem. Pēc šī termiņa „draudze” atkārtoti
jāpārreģistrē un tai jāpagarina „baznīcas” zemes nomas līgums.
4. „Baznīca” tiek būvēta un uzturēta par „draudzes” locekļu personīgajiem līdzekļiem. To atļauts būvēt tikai vienstāvu un no saliekamajām konstrukcijām, kuras, nepieciešamības gadījumā, viegli un ātri nojaucamas.
5. Beidzoties kādas „draudzes” darbībai (neatkarīgi no iemesla), zemes nomas līgums tiek
anulēts, un „baznīca” nojaukta.
6. «Likums» „draudžu” locekļiem kategoriski aizliedz pulcēties un piekopt savus rituālus ārpus „baznīcas”. Arī „baznīcā” visi rituāli (dievkalpojumi, lūgšanas u.t.t.) jāveic tā, lai ārpus
tās nekas nebūtu ne redzams, ne dzirdams.
7. Visas reliģiskās „draudzes” atrodas stingrā Valsts «Sardzes» dienesta uzraudzībā. Jebkuras aktivitātes ārpus „baznīcas” un atļautā laika ir «Likuma» pārkāpums.
8. Jebkura ranga reliģisko „draudžu” vadītājiem (mācītājiem, sludinātājiem u.c.) jābūt legāliem iztikas līdzekļu avotiem (jāstrādā algots darbs). Dzīvošana no „draudzes” locekļu saziedotiem līdzekļiem ir nopietns «Likuma» pārkāpums.
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9. Bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo personu iesaistīšana reliģiskajās „draudzēs” un to pasākumos ir smags «Likuma» pārkāpums. Kontrolēt, lai „baznīcā” neienāktu bērni, pusaudži un nepilngadīgie, ir „draudzes” dežurantu pienākums. Sistemātiski to pārbauda arī
«Sardzes» dienesta darbinieki.
10. Pilngadīga persona var sava rajona «Sardzes» nodaļā saņemt atļauju pievienoties kādai
reliģiskai „draudzei” tikai tad, ja pret to rakstveidā neiebilst visi, ar viņu kopā dzīvojošie,
pilngadīgie ģimenes locekļi. Pretējā gadījumā viņai jāmeklē atsevišķa dzīves vieta.
11. Katras pilngadīgas personas piederība kādas reliģiskās konfesijas „draudzei” tiek fiksēta
viņas «Dzīves Vēsturē» – Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzē.
Jebkura reliģiskā „draudze” ir atdalīta no visām Valsts sabiedriskās dzīves sfērām, bērnu,
pusaudžu un nepilngadīgo uzturēšanās un audzināšanas iestādēm, no visu līmeņu mācību iestādēm. Ar «Likumu» stingri aizliegta jebkura reliģiska satura reklāma gan iedzīvotāju informācijas līdzekļos, gan sadzīvē.
Azillando nav reliģiska novirziena mācību iestāžu – visi potenciālie reliģisko kopienu vadītāji
un sludinātāji tiek apmācīti savās vai viņiem radniecīgās kopienās tikai Valstī un tikai par pretendenta personīgajiem līdzekļiem. Reliģisko mācību programmas, to saturu un nodarbību metodiku kontrolē attiecīgās Valsts institūcijas. Mācības ārzemju reliģiskajās mācību iestādēs vai
kopienās, kā arī reliģisko mācību pasniedzēju ierašanās Valstī no ārzemēm ir aizliegta.

11. Valsts iedzīvotāju struktūra
«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 līdz 60 gadu vecumam;
7. pensionārs (ar visām „pilngadīgā” tiesībām) – no 60 gadu vecuma (ja konkrētai personai
nav «Likumā» noteikto atvieglojumu pensionēšanās vecuma samazināšanai) līdz nāvei.
Visas personas, kuras atrodas Valsts teritorijā, ietilpst kādā no trim kategorijām:
1. Pilsonis – pilngadīga persona, kura no Valsts dibināšanas brīža vai ne mazāk kā pēdējos 5 gadus legāli dzīvojusi Azillando teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā», pārvalda valsts valodu un devusi zvērestu Valstij.
2. Nepilsonis – pilngadīga persona, kura legāli dzīvo Valsts teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā», pārvalda valsts valodu un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus».
Nepilsonis, kurš 5 gadus likumīgi dzīvojis un strādājis Azillando, pārvalda valsts
valodu, absolvējis pirmā līmeņa mācību iestādi, perfekti pildījis «Uzturēšanās Noteikumu» prasības un ir gatavs nodot zvērestu Valstij, var kļūt par pilsoni bez vispārējās iedzīvotāju aptaujas.
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3. Ārzemnieks – persona, kura legāli ieradusies Azillando teritorijā, reģistrēta «Iedzīvotāju Reģistrā» uz noteiktu laiku (viesos, ekskursijā, uz mācībām u.t.t.) un parakstījusi «Uzturēšanās Noteikumus».
Ārzemnieka rakstveida lūgumu, piešķirt viņam Valstī nepilsoņa statusu, katrā gadījumā individuāli izskata «Valsts Pārvaldē».
Atzīstot ārzemnieka lūgumu atbilstošu «Likumā» noteiktajiem kritērijiem, tas tiek
nosūtīts «Pārstāvu Palātai» konkrēta lēmuma pieņemšanai. Pozitīvs lēmums tiek
pieņemts tikai tad, ja par ārzemnieka uzņemšanu Valstī nepilsoņa statusā nobalsojuši vairāk kā 75% no «Pārstāvju Palātas» deputātiem.
Jebkurai personai, kas atrodas Azillando teritorijā, ir vienādas tiesības, pienākumi un atbildība «Likuma» priekšā, bet nepilsoņiem un ārzemniekiem pastāv šādi ierobežojumi:
1. viņi nevar kandidēt un nevar piedalīties vēlēšanās;
2. viņi nevar strādāt Valsts dienestā;
3. viņi nevar strādāt bērnu aprūpes, uzturēšanās, audzināšanas un mācību iestādēs;
4. viņi nevar saņemt mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas Atļauju»;
5. viņi nevar iegūt privātīpašumā dzīvokli, māju vai citu nekustāmo īpašumu.
Sasniedzot pilngadību un nododot zvērestu Valstij, pilsonību var iegūt gan pilsoņa, gan nepilsoņa bērni, kuri, 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 Azillando.

12. Valsts «Iedzīvotāju Reģistrs»
«Likums» nosaka, ka Azillando ir pilnībā atbildīga par visiem savā teritorijā likumīgi dzīvojošiem cilvēkiem.
Lai «Valsts Pārvaldes» struktūrvienībām būtu precīzi zināms iedzīvotāju skaits un sastāvs,
kas nepieciešams nodarbinātības nodrošināšanai, nepieciešamo pārtikas preču nomenklatūras
un apjoma precizēšanai, mācību un veselības aizsardzības iestāžu skaita un to izvietojuma noteikšanai, sociālās nodrošināšanas garantēšanai, imigrācijas un emigrācijas kontrolei, Valstī
ieviests vienots «Iedzīvotāju Reģistrs». Tā ir visu Valsts teritoriju aptveroša elektroniska sistēma, kurā tiek reģistrēti visi cilvēki, kuri dotajā brīdī likumīgi atrodas Azillando teritorijā.
«Iedzīvotāju Reģistrā» katram Valsts iedzīvotājam ir izveidota viņa «Dzīves Vēsture». Tajā
par katru iedzīvotāju fiksē un nepārtraukti aktualizē šādu informāciju:
1. vārds, uzvārds;
2. dzimums, dzimšanas datums un vecāki;
3. pilsonības statuss (pilsonis vai nepilsonis);
4. pastāvīgā dzīves vieta un tās izmaiņas;
5. ģimenes stāvoklis un tā izmaiņas;
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6. obligāto profilaktisko medicīnisko apskašu apmeklējumi;
7. bērni un viņu dzimšanas datums;
8. darbavietas, amati un kvalifikācija;
9. izbraukšana uz ārvalstīm un atgriešanās no tām;
10. kad, kur un kāda mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju» ieguvis;
11. piederība kādai reliģiskai konfesijai;
12. «Likuma» pārkāpumi un sodāmības;
13. «NIKO» un «ALKO» indeksi;
14. nāves apstākļi – nāves iemesls, miršanas vieta, laiks, un apglabāšanas vieta.
Valsts iedzīvotāja «Dzīves Vēsturē» var tikt fiksētas arī citas «Likumā» atļautās ziņas par
konkrēto cilvēku.
«Iedzīvotāju Reģistrs» strādā nepārtrauktā režīmā, un pa speciālo sakaru līniju tās centrālā
datu bāze Galvaspilsētā tiek operatīvi aktualizēta. «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijas atrodas
visu Valsts rajonu «Sardzes» nodaļās un Valsts «Robežpārejas Punktos».
Pamatojoties uz medicīnisko iestāžu vadītāju un Valsts «Robežpārejas Punktu» priekšnieku
obligātajiem ziņojumiem sava rajona «Sardzes» nodaļai, «Iedzīvotāju Reģistrā» operatīvi tiek
reģistrēti visi tikko dzimušie un mirušie, kā arī visi Valstī iebraukušie un no tās izbraukušie pamatiedzīvotāji un ārzemnieki.
Katrs Azillando iedzīvotājs jebkurā laikā no Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» var saņemt pilnu
savas «Dzīves Vēstures» kopiju.

13. Personu identifikācija
Pēc reģistrācijas Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» katrai personai tiek izsniegta «Personas Karte», kas Azillando ir vienīgais personu apliecinošais dokuments.
«Personas Kartes» vizuāli atšķiras, jo tās ir:
1. nepilngadīgajiem Valsts iedzīvotājiem ............. zaļā krāsā;
2. pilngadīgiem pilsoņiem ................................... Valsts Karoga krāsā;
3. pilngadīgiem nepilsoņiem ............................... dzeltenā krāsā;
4. pilngadīgiem ārzemniekiem ............................ sarkanā krāsā;
5. nepilngadīgiem ārzemniekiem ........................ sarkanā krāsā ar dzeltenām svītrām;
Visiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem (arī ārzemniekiem) tiek izsniegtas glīti noformētas, vieglas un kustības netraucējošas „identifikācijas aproces”, kuru aktīvajā elementā ieskanēti
personas dati, turklāt:
a) Valsts iedzīvotājiem tā ir zaļā krāsā;
b) ārzemniekiem – sarkanā krāsā.
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Katra «Personas Karte» ir personalizēta – to var aktivēt tikai tad, ja tā atrodas sava „saimnieka” rokās. Arī katra „identifikācijas aproce” ir personalizēta – to var aktivēt tikai tad, ja tā atrodas uz sava „saimnieka” rokas. Ja «Personas Karti» vai „identifikācijas aproci” mēģinās aktivēt cita persona, uz tuvāko «Sardzes» nodaļu automātiski tiks nosūtīts trauksmes signāls.
Ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc «Likumā» noteiktā nākamā dzīves posma sasniegšanas
vecāki (aizbildņi) kopā ar zīdaini, bērnu vai pusaudzi ierodas sava rajona «Sardzes» nodaļā, lai
nomainītu aproci. Sasniedzot 16 gadu vecumu, pusaudzis kļūst par nepilngadīgo, un viņam aproces vietā tiek izsniegta zaļā «Personas Karte».
Izejot no mājām, ikvienai pilngadīgai un nepilngadīgai personai obligāti jābūt līdzi savai
«Personas Kartei», bet zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem uz kreisās rokas apakšdelma jābūt
„identifikācijas aprocei”.
Pēc «Sardzes» darbinieka pieprasījuma «Personas Karte» vai „identifikācijas aproce” jāuzrāda, lai ar portatīvo datu nolasīšanas ierīci, iegūtu nepieciešamo informāciju par šo personu.

14. „Pilngadības” statuss
Termins „pilngadīgs” nav tieši saistīts ar konkrēta vecuma sasniegšanu. Par „pilngadīgu”
iedzīvotājs var kļūt tikai absolvējot Valsts pirmā līmeņa mācību iestādi, kad būs ieguvis patstāvīgai dzīvei nepieciešamo zināšanu apjomu, lai ar pilnu atbildību spētu izmantot sev dotās tiesības un apzinīgi pildīt «Likumā» noteiktos Azillando iedzīvotāja pienākumus.
„Pilngadības” statusa pretendents, kopā ar vecākiem (aizbildņiem), var griezties sava rajona
«Sardzes» nodaļā pie Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» darbinieka un lūgt reģistrēt sevi kā pilngadīgu personu tikai tad, ja izdarījis skaidru izvēli pilsonības jautājumā.
Nepilngadīgo, kas atbilst augstāk minētiem noteikumiem, Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» darbinieks reģistrē kā pilngadīgu personu pēc tam, kad pretendents viņa klātbūtnē veicis sekojošas
darbības:
1. uzrādījis Valsts pirmā līmeņa mācību iestādes absolvēšanas «Atestātu»;
2. rakstiski paziņojis, ka viņš (viņa) vēlas iegūt Azillando pilsonību, vai vēlas dzīvot Valstī
nepilsoņa statusā;
3. parakstījis zvērestu Azillando (pilsoņa statusa pretendents);
4. parakstījis «Uzturēšanās Noteikumus» Valstī (nepilsoņa statusa pretendents);
5. nodevis savu zaļo «Personas karti».
Nepilngadīgais, kurš slimības vai citu iemeslu dēļ, noteiktajā laikā nav absolvējis Valsts
pirmā līmeņa mācību iestādi, turpina mācības un paliek „nepilngadīgās” personas statusā, līdz
saņem absolventa „Atestātu”.
Minimālais vecums, kurā pretendents var iegūt „pilngadīgas personas” statusu, ir 16 gadi.
Tas viņam dod tiesības strādāt pilnu darba laiku (8 stundas darba dienā) un, ja vēlas, dzīvot atsevišķi no vecākiem.
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Pilngadīgajam, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadu vecumu, «Likums» saglabā sekojošus
ierobežojumus:
a) viņi nevar izvirzīt savu kandidatūru vēlēšanām;
b) viņi nevar iegūt mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju»;
c) viņi nevar reģistrēt laulību;
d) viņi nevar iegādāties narkotiskās indes.

15. Iedzīvotāju pienākumi
Azillando iedzīvotāju galvenie pienākumi ir sekojoši:
1. būt lojāliem pret savu Valsti un jau no agras bērnības ieaudzināt šādu attieksmi saviem
bērniem;
2. apzinīgi strādāt sevis un savas ģimenes labā, visas sabiedrības un Valsts interesēs;
3. ievērot Azillando «Likumu», apzināties soda neizbēgamību par tā pārkāpumiem un jau
no mazotnes ieaudzināt šo apziņu saviem bērniem;
4. balsstiesīgajiem – piedalīties kārtējās sava «Rajona Valdes» inspektoru un «Pārstāvju
Palātas» deputāta vēlēšanās;
Pretējā gadījumā visu gadu (bez viņa dalības ievēlēto inspektoru un deputāta pilnvaru laikā), viņi nevarēs iesniegt atsaukumus ne «Rajona Valdes» inspektoriem,
ne «Pārstāvju Palātas» rajona deputātam.
5. 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 mēroga pasākumos;
6. sadarboties ar sava rajona «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņa palīgu. Nepalikt vienaldzīgam un iesniegt viņiem priekšlikumus par nepilnību novēršanu likumdošanā, kas
skar dzīves apstākļus gan savā rajonā, gan visā Valstī (desmit kalendāra dienu laikā
saņemot rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu);
7. sadarboties ar «Sardzes» darbiniekiem drošības un kārtības nodrošināšanā gan savā
rajonā, gan visā Valstī. Nepalikt vienaldzīgam un nepaiet garām, redzot «Likuma» pārkāpumu, cilvēka cieņas, veselības vai dzīvības apdraudējumu, nežēlīgu izturēšanos
pret dzīvniekiem, nevērīgu izturēšanos pret apkārtējo vidi un jebkuros citos negatīvas
dabas gadījumos;
Pie jebkura «Sardzes» darbinieka iedzīvotāji var brīvi vērsties jebkurā diennakts
stundā un nekavējoties saņemt reālu palīdzību vai izsmeļošu konsultāciju viņus interesējošos jautājumos.
8. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, augu un dzīvnieku valsti, pārtikas un dzeramā
ūdens resursiem.
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16. Iedzīvotāju informācijas līdzekļi
Azillando uztur (piešķir telpas, iekārtas, aprīkojumu, aparatūru, inventāru, u.t.t.) un algo darbiniekus šādām Valsts mēroga iedzīvotāju oficiālās informēšanas institūcijām:
1. Valsts televīzijai;
2. Valsts radio;
3. Valsts dienas laikrakstam «Ziņas»;
4. Valsts nedēļas žurnālam «Mājas viesis».
Visi iepriekš minētie oficiālie iedzīvotāju informēšanas līdzekļi un to darbinieki savā darbā
vadās pēc sekojošiem «Likuma» noteikumiem:
1. visi raidījumi notiek, un visi iespieddarbi iznāk tikai valsts valodā;
2. televīzijas un radio raidījumos kategoriski aizliegta jebkura veida reklāma (izņemot
«Valsts Pārvaldes» «Kabinetu» operatīvos paziņojumus, kurus nekavējoties ir jāzina
katram Valsts iedzīvotājam);
Nepieciešamības gadījumā šī operatīvā informācija var tikt pārraidīta regulāri –
katras pulksteņa stundas pirmajās minūtēs.
3. iekšzemes ziņām, pašmāju komponistu mūzikai un dziesmām valsts valodā jābūt ne
mazāk kā 70% no kopējā raidlaika vai iespieddarba laukuma;
4. ziņām no pierobežas valstīm un apdzīvotām teritorijām, kaimiņvalstu komponistu mūzikai un dziesmām kaimiņvalstu valodās (ar dziesmu tekstu obligātu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 20% no kopējā raidlaika vai iespieddarba laukuma;
5. ziņām no citām pasaules apdzīvotajām vietām un valstīm, ārzemju komponistu mūzikai
un dziesmām svešvalodā (ar dziesmu tekstu obligātu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 10% no raidlaika vai iespieddarba laukuma;
6. visām par iekšzemes notikumiem sniegtajām ziņām jābūt patiesām, pārbaudītām un
katrai no tām jābūt minētam ziņu avotam un konkrētai personai, kura «Likumā» priekšā
ir atbildīga par sniegto ziņu patiesumu;
7. visām par ārvalstīm sniegtajām ziņām jābūt minētam ziņu avotam, bet to patiesums
nav speciāli jāpārbauda;
8. priekšroka dodama informācijai ar pozitīvu noskaņu. Negatīvo informāciju par «Likuma» pārkāpumiem ne Valsts televīzija, ne Valsts radio nepārraida. Šādu informāciju,
pēc «Tiesas» sprieduma stāšanās spēkā, vienu reizi publicē dienas laikraksta «Ziņas»
pēdējā lappusē;
Šajā publikācijā neiztirzā «Likuma» pārkāpuma detaļas, bet obligāti, nosauc noziedznieka vārdu, uzvārdu, dzīves un darbavietu (vai mācību iestādi) un saņemto
sodu. Noziedznieka foto netiek ievietots. Pašam «Likuma» pārkāpējam vārds netiek dots un intervijas ar viņu aizliegtas.
9. «Likums» aizliedz iedzīvotāju informācijas līdzekļos pārraidīt un presē publicēt:
9.1. cilvēku cieņu un godu aizskarošas ainas un rakstus;
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9.2. reliģiska un pornogrāfiska satura informāciju;
9.3. ainas un aprakstus par rasu, tautību, etniska, reliģiska vai jebkura cita rakstura
nesaskaņām starp cilvēkiem;
9.4. naidu starp cilvēkiem izraisošu informāciju, rupjības un vardarbības ainas, kā arī
to aprakstus un upurus;
9.5. ainas un aprakstus, kuros tiek plānoti vai notiek «Likuma» pārkāpumi;
9.6. jebkuru informāciju par psihiski slimām („netradicionālo” seksuālo orientāciju,
u.c.) personām, viņu amorālo dzīvesveidu un aktivitātēm;
9.7. ainas un aprakstus, kuros notiek jebkura veida narkotiskās indes lietošana.
Lai operatīvi informētu sava rajona iedzīvotājus par aktuālākajiem notikumiem rajona dzīvē,
veiksmīgākajiem ražotājiem un viņu produkciju, kultūras, mākslas, sporta un citiem pasākumiem
savā rajonā, «Rajona Valdēm» (savu finansiālo iespēju robežās) atļauts uzturēt sekojošus oficiālus sava rajona iedzīvotāju informācijas līdzekļus:
a) vienu rajona televīzijas kanālu;
b) vienu rajona radiostaciju;
c) vienu rajona avīzi (parasti – ikdienas);
d) vienu rajona žurnālu (parasti – iknedēļas).
Šajos rajona mēroga informācijas līdzekļos atļauta individuālo ražotāju un ģimenes uzņēmumu produkcijas bezmaksas reklāma.

17. Valsts iedzīvotāju aptaujas
Neviens Valstij un tās iedzīvotājiem svarīgs jautājums netiek izlemts bez vispārējas iedzīvotāju aptaujas. Šādas aptaujas stingri noteiktā laika posmā (parasti 24 stundas katram apspriešanai nodotajam jautājumam) notiek Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā.
Iedzīvotāju aptaujas procedūra ir sekojoša:
1. pilngadīga persona (gan pilsonis, gan nepilsonis) aktivizē un, jebkura sev dotajā brīdī
pieejama televizora nolasīšanas ierīcē, ievieto savu «Personas karti»;
2. televizora ekrānā parādās jautājumu saraksts, par kuriem dotajā brīdī Valstī notiek iedzīvotāju aptauja;
3. ar nolasīšanas ierīces klaviatūras palīdzību aptaujas dalībnieks izvēlas jautājumu, par
kuru vēlas izteikt savu viedokli;
4. pie izvēlētā aptaujas jautājuma, izgaismojas balsošanas lodziņi - «Par» (zaļā krāsā) un
«Pret» (sarkanā krāsā);
5. aptaujas dalībnieks izvēlas lodziņu, kas ataino viņa viedokli un nospiež attiecīgo balsošanas pogu;
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6. ekrānā parādās uzraksts «Nobalsots par» (zaļā krāsā), vai «Nobalsots pret» (sarkanā
krāsā);
7. aptaujas dalībnieks no televizora nolasīšanas ierīces izņem savu «Personas Karti»;
8. ekrānā kļūst redzams jaunais aptaujas rezultāts – cik balsstiesīgo iedzīvotāju līdz šim
laikam piedalījušies aptaujā par šo jautājumu, cik nobalsojuši „par” un cik „pret” (skaitliski un procentuāli), kā arī laiks, cik atlicis līdz aptaujas, par konkrēto jautājumu, beigām.
Ar katru «Personas Karti» par vienu un to pašu aptaujas jautājumu iespējams nobalsot tikai
vienu reizi. Lai apspriešanai nodotais jautājums tiktu pieņemts, „par” jānobalso vairāk par 75%
no dotajā brīdi Azillando «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem pilngadīgajiem iedzīvotājiem.
Oficiālais iedzīvotāju aptaujas rezultāts un uz tā pamata pieņemtais «Valsts Pārvaldes» lēmums 24 stundu laikā tiek paziņots Valsts televīzijā un radio. Nākamajā dienā aptaujas rezultāts tiek publicēts laikrakstā «Ziņas».
Nepiedalīšanās iedzīvotāju aptaujās nav «Likuma» pārkāpums, bet uzskatāmi raksturo konkrētās personas attieksmi pret savu Valsti un līdzcilvēkiem.
Ne iedzīvotāju aptaujās, ne Valsts vai rajona mēroga vēlēšanās, ne Valsts vai pašvaldību
institūciju ierēdņu balsojumos, neeksistē tāds jēdziens kā «Atturos». Azillando iedzīvotājs principā nav tiesīgs atturēties no Valstij un sabiedrībai svarīgu jautājumu izlemšanas – viņam ir jābūt savam viedoklim jebkurā valstiski svarīgā jautājumā!

18. Sadarbība ar ārvalstīm
Gadiem ejot, Valsts tuvākā un tālākā apkaimē izveidojās cilvēku grupas, radās šo grupu apvienības un tapa valstiski veidojumi. Kļuva izdevīgi nodibināt ar tiem kontaktus, veikt bartera darījumus un piekopt citus abpusēji izdevīgus sadarbības veidus.
Kopš Azillando izveidošanas, uzturot sakarus ar ārpus Valsts robežām esošajām teritorijām
un to iedzīvotājiem, «Likums» noteica šādus iespējamās sadarbības pamatprincipus:
1. Nekad neko neņemt uz kredīta un nedot uz parāda.
Notikumi nesenā vēsturē ir uzskatāmi pierādījuši – diena, kad kāda valsts, saņemot
kredītu kļuvusi parādniece, ir tās iznīcības sākuma datums. Šāda valsts visai īsā laika
posmā zaudē gan savu patstāvību, gan neatkarību un ieslīgst mūžam neatmaksājamu parādu jūgā.
2. Nekad nenoslēgt līgumus uz laika posmu, kas ilgāks par vienu gadu.
Vienmēr operēt tikai ar tiem pārtikas krājumiem un jebkuriem citiem materiālajiem resursiem, kuri paliek pāri pēc savu iedzīvotāju vajadzību pilnīgas apmierināšanas šodien un nodrošināšanas nākotnē – vismaz tuvākajiem trim gadiem.
Valsts amatpersonām jebkurus starptautiskos darījumus vai līgumus kategoriski aizliegts
noslēgt vienpersoniski, vai piedaloties šaurai amatpersonu grupai. Par visiem valstiski svarīgiem jautājumiem vai līgumu projektiem ar ārvalstīm, savlaicīgi jāinformē un jāaptaujā Valsts
iedzīvotāji. Visos gadījumos viņu viedoklis ir noteicošais.
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Lai virzītu pieņemšanai kādu starptautisko darījumu vai līgumu, to vispirms izskata iedzīvotāju «Pārstāvju Palātā». Šajā sēdē obligāti piedalās šī „līguma” autori (gan «Likuma» priekšā atbildīgās Valsts amatpersonas, gan ārvalstu pilnvarotie pārstāvji), kā arī Valsts Prezidents,
«Valsts Pārvaldes» attiecīgo «Kabinetu» vadītāji, visu Valsts «Rajonu Valžu» vadītāji, «Valsts
Bankas» vadītājs un Azillando «Sardzes» dienesta komandieris.
Atzīstot ierosinājumu par Valsts interesēm atbilstošu un ikvienam tās iedzīvotājam izdevīgu,
to detalizēti izskaidro televīzijā, radio un presē, norādot konkrēto Azillando amatpersonu vārdus, kas šo līguma projektu sagatavoja. Tiek sniegta šī ierosinājuma rūpīga analīze, izvērtējot,
cik tas būs izdevīgs Valstij un kādu konkrētu labumu precīzi noteiktā laika posmā no tā iegūs
katrs Valsts iedzīvotājs.
Pēc 5 kalendāra dienām Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā par šo jautājumu izsludina
iedzīvotāju aptauju. Galējais lēmums tiek pieņemts, vadoties pēc šīs aptaujas rezultātiem. Lai
deleģētu Valsts Prezidentam tiesības Azillando vārdā parakstīt kādu starpvalstu darījumu vai
līgumu, «par» to jānobalso vismaz 75% no visiem Valsts balsstiesīgiem iedzīvotājiem. Pretējā
gadījumā priekšlikums šādā redakcijā tiek neatgriezeniski noraidīts.
Ja šis starpvalstu darījums vai līgums tiek parakstīts un stājas spēkā, tad to izstrādājušās un
pieņemšanai virzījušās Valsts amatpersonas, līdz šī darījuma vai līguma darbības beigām, ir
«Likuma» priekšā reāli atbildīgas (arī pēc sava pilnvaru laika) par varbūtējām savas rīcības izraisītajām negatīvajām sekām.

19. Ārzemnieku uzņemšana
Katrā Azillando «Robežpārejas punktā» obligātai pagaidu reģistrācijai Valsts «Iedzīvotāju
Reģistrā» pakļauti visi iebraucošie un izbraucošie citu valstu iedzīvotāji.
Par katru Valstī iebraukušo ārzemnieku tiek saglabāta sekojoša informācija:
1. vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums;
2. no kuras ārvalsts un caur kuru «Robežpārejas Punktu» Valstī ieradies;
3. ciemošanās mērķis un plānotais uzturēšanās laiks;
4. pagaidu uzglabāšanā nodotās materiālās vērtības;
5. ārvalstu valūtas summa, kura nodota pagaidu uzglabāšanā Valsts «Robežpārejas
Punkta» «Valsts Bankas» nodaļā, kā arī summa, kura tikusi konvertēta Valsts naudā
un ieskaitīta konkrētās personas pagaidu «Bankas Kartē». Šādas pagaidu «Bankas
Kartes» izsniedz tikai pilngadīgām personām.
Materiālo vērtību uzglabāšana Valsts «Robežpārejas Punktā» un ārzemju valūtas uzglabāšana «Valsts Bankas» nodaļā ir maksas pakalpojums.
Valsts «Robežpārejas Punkta» «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijā ārzemniekiem izsniedz:
a) pilngadīgajām personām – sarkano «Personas Karti»;
b) nepilngadīgajiem – sarkani-dzelteni svītroto «Personas Karti»;
c) zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem – sarkanas krāsas „identifikācijas aproces.
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«Likums» aizliedz ārzemniekiem Azillando teritorijā vadīt jebkura veida transporta līdzekļus
(arī velosipēdus). Savs transporta līdzeklis viņiem jāatstāj pagaidu uzglabāšanā «Robežpārejas
Punktā». Tālāk Valsts teritorijā ārzemnieki pārvietojas tikai ar sabiedrisko transportu vai kājām.
Ārzemnieka izbraukšanas procedūra no Azillando, ir sekojoša.
1. No Valsts viņam jāizbrauc caur to pašu «Robežpārejas Punktu», caur kuru viņš ieradās Azillando;
2. «Robežpārejas Punkta» «Valsts Bankas» nodaļā ārzemnieks nodod savu pagaidu
«Bankas Karti» un tajā atlikušo summu saņem konvertētu savas valsts valūtā. Turpat
viņš saņem, iebraucot uzglabāšanā nodoto valūtu.
3. «Robežpārejas Punkta» «Iedzīvotāju Reģistra» darba stacijā ārzemnieks nodod savu
«Personas Karti» un bērnu „identifikācijas aproces”. Datu bāzē par katru aizbraucēju
tiek ievadīta sekojoša informācija:
a) vai Valstī viņš nonācis «Sardzes» darbinieku uzmanības sfērā, vai ticis sodīts?
b) ja ticis sodīts, tad par ko, piespriestais sods, tā izciešanas vieta un periods.
4. Aizbraucējam atdod «Robežpārejas Punktā» pagaidu glabāšanā nodotās mantas un
transporta līdzekli (ja tāds bijis).

20. Valsts „naudas” sistēma
Līdz Azillando dibināšanai cilvēki savās kopienās pārsvarā strādāja kolektīvi un arī darba
augļus savā starpā centās sadalīt līdzīgi. Starp ļaužu kopienām pastāvēja bartera attiecības.
Pēc Valsts nodibināšanas, vēl vairākus gadus ļaužu kopienās valdīja kolektīvs darbs un bartera
attiecības, līdz veselākie un fiziski spēcīgākie pārgāja strādāt pie individuāliem saimniekiem.
Tomēr nedrīkstēja pieļaut, ka Azillando pārņem bēdīgo „demokrātiskās” pagātnes pieredzi, kad uzņēmīgākie un turīgākie indivīdi, izmantojot līdzcilvēku bezpalīdzīgo stāvokli, varēja viņu darbu izmantot bez jebkādiem ierobežojumiem. Šādiem darbiniekiem un viņu
ģimenēm nebija nekādu sociālo garantiju ne slimības, ne nelaimes, ne nāves gadījumā.
Lai novērstu šādu netaisnību un darba ņēmēju beztiesību, «Likums» tika papildināts ar punktiem par lauksaimnieciskās ražošanas un tās produkcijas pārstrādes kooperatīviem, kā arī rūpnieciskās ražošanas kooperatīviem. Tika definēts arī «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumu statuss, to veidošanas un darbības pamatprincipi. Kooperatīvos, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumos, attiecības starp darba devēju un darba ņēmējiem tika stingri reglamentētas.
Uz bijušo lauku kopienu bāzes sākās strauja lauksaimnieciskās ražošanas kooperatīvu un to
produkcijas pārstrādes punktu veidošanās. Bija arī entuziasti, kuri apvienojās rūpnieciskās ražošanas kooperatīvos. Arī «Rajonu Valdes» strauji veidoja rajona mēroga ražotnes, kurās sāka
ražot visiem iedzīvotājiem vajadzīgu produkciju. Pakāpeniski veidojās arī Valsts nozīmes uzņēmumi.
Valsts pastāvēšanas pirmās desmitgades beigās kooperatīvo un Valsts uzņēmumu skaits
pieauga tiktāl, ka iedzīvotāji masveidā pārgāja strādāt šajos, ar «Likumu» aizsargātos, darba
kolektīvos. Cilvēkiem vairs nebija izdevīgi strādāt pie privātpersonām un «Likums» tika papildināts ar punktu, kas pilnībā aizliedza privātpersonām un ģimenes saimniecībām izmantot algotu
darbaspēku.
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Tikai kooperatīviem, «Rajonu Valžu» un Valsts uzņēmumiem, «Likumā» noteiktajā kārtībā
noslēdzot «Darba līgumus», tika atļauts nolīgt algotus darbiniekus. Turklāt darba devējam bija
jāuzņemas pilna atbildība gan par algotajiem darbiniekiem, gan viņu ģimeņu labklājību. Strādājošiem kooperatīvos, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumos vēl vairākus gadus izsniedza talonus pārtikas un nepārtikas preču iegādei.
Valsts iedzīvotāju – globālo katastrofu pārdzīvojušo cilvēku apziņā joprojām vislielākā vērtība bija pārtikai un dzeramam ūdenim. Zelts un citi „dārgmetāli” naudas ekvivalenta nozīmi bija
zaudējuši un tika izmantoti tikai tehniskām vajadzībām. Protams, pavisam nedaudz bijušo
„dārgmetālu” joprojām izmantoja arī rotas lietu izgatavošanai, bet pēc tām praktiski nebija pieprasījuma, jo dzīvi palikušajiem cilvēkiem bija nostabilizējusies pavisam cita vērtību skala.
Paplašinoties lauksaimnieciskai un rūpnieciskai ražošanai, Valsts varēja sākt atteikties no
pārtikas un nepārtikas preču izsniegšanas „taloniem”. Ikdienas preču iegādei, pakalpojumu apmaksai un jebkuriem citiem norēķiniem daudz ērtāk būtu izmantot kādu no fiziskas vai virtuālas
„naudas” sistēmām.
Taču, atceroties mežonīgās pagātnes pieredzi, kad ar toreizējās „naudas” palīdzību tika paverdzinātas un iznīcinātas gan cilvēku dzīves, gan veselas valstis un tautas, bija jārada alternatīva maksājumu sistēma, kura neļautu kādam vairāk turīgam un uzņēmīgi nekaunīgam indivīdam vai augļotājam, nesodīti ekspluatēt līdzcilvēkus.
Vispirms nolēma atteikties no domas ieviest „taustāmu” (fizisku) naudu, kuras apriti un uzkrājumus nevar kontrolēt. Kā uzskatāmi pierādījusi bēdīgā pagātnes pieredze, šāda „nauda”
ideāli piemērota līdzcilvēku pakļaušanai, augļošanas, korupcijas, narkomānijas un citu noziedzīgu pasākumu finansēšanai.
Strādājot šajā virzienā, nolēma izveidot viegli kontrolējamu maksājumu sistēmu, kura pastāvētu tikai elektroniskā formā. Speciāls divpusējo sakaru kanāls nodrošinātu katram iedzīvotājam
šādas „naudas” apriti caur jaundibināmo «Valsts Banku». Šī sistēma būtu absolūti neatkarīga
no ārvalstīm un to bankām, kā arī no jebkurām citām augļotāju struktūrām, kuras savulaik „demokrātijā” kā metastāzes bija pārņēmušas visas pasaules valstis.
Sagaidot Azillando 20. gadadienu, Valstī ar «Likumu» tika noteiktas virtuālās naudas vienības Monero (monero – naudas vienība, esperanto valodā) un Cendo (cendo – cents, esperanto valodā), kas ir viena simtā daļa no monero. Par šīs naudas vienības vērtības (pirktspējas)
ekvivalentu tika pieņemta kompleksa pārtikas labības masas un dzeramā ūdens tilpuma vienība. Monero faktisko vērtību (pirktspēju), sadarbojoties ar «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» «Kabinetu», sevišķi stingri kontrolē un reizi pusgadā precizē «Valsts
Banka». Tā kā Azillando ir pārtikas labības rezerves vairākiem gadiem, kā arī pietiekoši daudz
dzeramā ūdens avotu, tad viens vai vairāki mazāk ražīgi gadi būtiski neiespaido monero vērtību
un tā reālo pirktspēju.
Azillando nav ne biržu, ne brokeru kantoru, ne jebkāda cita veida parazītisku finansiālo
struktūru, kas iedzīvošanās nolūkā varētu veikt spekulatīvus darījumus ar naudu vai jebkurām
materiālajām vērtībām. Visi norēķini gan iedzīvotāju starpā, gan starp iedzīvotājiem un Valsts
struktūrvienībām un otrādi notiek tikai un vienīgi tiešsaistes ceļā caur «Valsts Banku». Norēķini
notiek tikai „tīrā veidā” – «Likums» kategoriski aizliedz operācijās ar naudu iekasēt jebkādas
komisijas maksas vai nodevas.
Norēķinus ar (no) ārvalstīm iespējams izdarīt tikai caur «Valsts Banku». No Azillando izejošais rēķins caur «Valsts Banku» tiek konvertēts vajadzīgajā ārzemju valūtā un pārskaitīts adresātam. No ārvalstīm ienākošos rēķinus «Valsts Banka» konvertē monero un ieskaita šo summu
saņēmēja kontā.
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21. Operācijas ar Valsts naudu
Katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā” atrodas «Valsts Bankas» nodaļa, kurā katrai
«Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētai pilngadīgai personai bez maksas izsniedz:
1. pilngadīgās personas «Bankas Karti», kas Azillando kalpo visu veidu norēķiniem (darba
algas ieskaitīšanai, pirkumiem, iedzīvotāju savstarpējiem naudas pārskaitījumiem, u.t.t.).
Katra pilngadīgās personas «Bankas Karte» ir personalizēta – to var aktivēt tikai sava
„saimnieka” rokās. Ja «Bankas karti» mēģinās lietot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākajai «Sardzes» nodaļai, gan «Valsts Bankai».
2. personīgo portatīvo (kabatas formāta) «Bankas Karšu» nolasīšanas ierīci.
Arī tā ir personalizēta un to var aktivēt tikai sava „saimnieka” rokās. Ja nolasīšanas ierīci mēģinās izmantot cita persona, tā nosūtīs trauksmes signālu gan tuvākai «Sardzes» nodaļai, gan «Valsts Bankai».
Nolasīšanas ierīce ar speciālo divpusējo sakaru sistēmu saistīta ar «Valsts Banku».
Speciālais sakaru tīkls ir absolūti drošs un pilnībā nosedz visu Azillando teritoriju.
Pircējs maksājumu veic aktivējot savu «Bankas Karti» («Likumā» noteiktajos gadījumos arī
«Personas Karti») un ievietojot to(tās) pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja «Bankas karšu»
nolasīšanas ierīcē. Pircēja «Bankas Kartes» aktīvā lodziņa indikatorā redzama viņa bankas
kontā esošā naudas summa. Pēc tam maksātājs, ar nolasīšanas ierīces taustiņu palīdzību, ievada pārskaitāmo naudas summu. «Bankas Kartes» aktīvā lodziņa indikatorā izgaismojas pircēja bankas kontā atlikusī summa.
Pēc vecāku rakstiska iesnieguma, pusaudžiem (no 10 līdz 16 gadu vecumam), sīko pirkumu
veikšanai, «Valsts Bankas» nodaļā var tikt izsniegta pusaudža «Bankas Karte», bet nepilngadīgajiem (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) – nepilngadīgās personas
«Bankas Karte», kā arī šo «Bankas Karšu» nolasīšanas ierīces. Darbības princips un aizsardzība šīm «Bankās Kartēm» un nolasīšanas ierīcēm ir analoģisks pieaugušo «Bankas Kartēm»
un to nolasīšanas ierīcēm.
Reizi mēnesī, personīgi ierodoties «Valsts Bankas» nodaļā, pusaudža vai nepilngadīgās
personas vecāki (aizbildņi) no sava konta var ieskaitīt pusaudža «Bankas Kartē» summu līdz
0,1 Kvanto, bet nepilngadīgās personas «Bankas Kartē» – līdz 0,2 Kvanto.
Nekādi savstarpēji naudas pārskaitījumi starp pilngadīgo personu, nepilngadīgo personu un
pusaudžu «Bankas kartēm» nav iespējami. Ar pusaudžu «Bankas Karti» un nepilngadīgās personas «Bankas Karti» nevar iegādāties narkotiskās indes un apmeklēt intīmpakalpojumu iestādes.
Atskaiti par pusaudža vai nepilngadīgā «Bankas Kartes» izmantošanu iepriekšējā kalendāra
mēnesī, viņu vecāki (aizbildņi), jebkurā laikā var saņemt «Valsts Bankas» rajona nodaļā.
Par naudas pārskaitīšanas vai saņemšanas operāciju veikšanu ar jebkura veida «Bankas
kartēm» «Valsts Banka» neietur nekādas nodevas.
Lai pilngadīga persona varētu veikt norēķinus, kas lielāki par 1,0 Kvanto, iegādāties narkotiskās indes, vai apmeklētu intīmpakalpojumu iestādes, pakalpojuma sniedzēja nolasīšanas ierīcē vienlaicīgi jāievieto gan sava «Bankas Karte», gan «Personas Karte».
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Ar «Likumu» noteikts, ka, izņemot «Valsts Banku» un tās nodaļas, Azillando aizliegta jebkuru ārvalstu banku, to filiāļu, kā arī jebkāda cita nosaukuma, veida un nozīmes finansiālo struktūru darbība. Tāpat Valstī aizliegta jebkuras ārvalstu valūtas aprite un glabāšana. Azillando nepastāv graujošais „demokrātiskās” sistēmas ekonomikas modelis un principā nevar būt tāda jēdziena, kā: „Valstij nav naudas”.
Zināšanai.
«Valsts Banka» sadarbībā ar «Iedzīvotāju Reģistru» nepārtraukti kontrolē, lai Valstī nebūtu
neviena iedzīvotāja bez iztikas līdzekļiem – kuriem «Bankas Kartē» ik mēnesi netiek ieskaitīta
vismaz 1,0 Kvanto liela summa.
Atklājot šādu personu, par to nekavējoties tiek ziņots attiecīgā rajona «Nodarbinātības, uzņēmējdarbības» inspektoram. Inspektors personīgi pārbauda šo personu viņa dzīvesvietā un
noskaidro iemeslus, kādēļ šim Valsts iedzīvotājam pagājušajā mēnesī nav bijuši reāli ienākumi. Nepieciešamības gadījumā šai personai tiek piedāvāts darbs, vai cita veida palīdzība.

22. Valsts enerģētiskā neatkarība
Visa Azillando ekonomika, infrastruktūras objektu un iedzīvotāju energoapgāde balstīta uz
diviem dabīgiem, praktiski neizsmeļamiem, apkārtējai videi draudzīgiem, dzīvajai dabai un cilvēkiem absolūti nekaitīgiem enerģijas avotiem:
1. „aktivēto ūdeni”, kuru izmanto kā degvielu;
2. „nulles lauka” (torsionu) portatīvos elektroenerģijas ģeneratorus.
Šādus un citu darbības principu ārkārtīgi lētas un praktiski neizsīkstošas enerģijas
avotus, kā arī to praktiskās izmantošanas iespējas un metodikas, izcili Zemes zinātnieki atklāja jau 19. – 20. gadsimtā.
Bet starptautiskās naftas un gāzes korporācijas, sava monopolstāvokļa un peļņas
saglabāšanas nolūkā, šo informāciju pārpirka, nozaga vai citādi piesavinājās, noslēpjot to no sabiedrības. Vairums šo atklājumu autoru tika nogalināti (cieta dažādos „nelaimes gadījumos”).
Azillando vispirms sāka izmantot pirmo enerģijas avotu – „aktivēto ūdeni”. Tā bija ekoloģiski
tīra degviela iekšdedzes dzinējiem, apkures katliem, kā arī rūpniecības un lauksaimniecības iekārtām ar autonomo iekšdedzes dzinēju piedziņu. Valsts pastāvēšanas pirmajās desmitgadēs
šādus iekšdedzes dzinējus, sava nelielā gabarīta un masas dēļ, izmantoja arī pirmajos Valstī
ražotajos mehāniskajos transporta līdzekļos.
Nedaudz vēlāk apguva un visās sfērās sāka plaši lietot otro enerģijas avotu – tā saucamo
„nulles lauka” (jeb „torsionu”) enerģiju, kas izrādījās jebkurā vietā pieejams, neizsīkstošs un apkārtējai videi absolūti nekaitīgs elektroenerģijas ieguves avots.
Šodien Valstī praktiski visi transporta līdzekļi apgādāti ar autonomiem „nulles lauka” elektrodzinējiem. Ražošanas uzņēmumu energoapgāde, tehnoloģisko un dzīvojamo telpu apgaismošana, apsildīšana un iedzīvotāju ikdienas vajadzības arī tiek nodrošinātas ar autonomiem šīs
enerģijas avotiem. Visas stacionārās vai pārvietojamās elektroierīces un sadzīves tehnika neatkarīgi no to patērētās jaudas, ir apgādātas ar iebūvētiem miniatūriem šīs neizsīkstošas enerģijas avotiem. Arī «Sardzes» dienesta bruņojums un Azillando enerģētiskais vairogs – «Aktīvā
Sfēra» izmanto „nulles lauka” enerģiju.
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23. Valsts Galvaspilsēta
Šobrīd Azillando Galvaspilsētā (tieši tā arī sauc Valsts galveno pilsētu) ir 137 872 pastāvīgie iedzīvotāji. Papildus tam – uz darbu, mācībām, medicīnisko iestāžu, kultūras un izklaides
pasākumu apmeklēšanu, u.t.t., šeit ik dienas ierodas ap 4,8 tūkstošiem cilvēku.
Galvaspilsētā atrodas šādas Valsts nozīmes institūcijas:
1. «Valsts Pārvalde» un tās „Kabineti”;
2. «Valsts Kanceleja» ar Valsts Prezidenta rezidenci;
3. Valsts «Informācijas Centrs» (TV centrs, radio stacija, tipogrāfija);
4. otrā līmeņa mācību iestāžu komplekss.
Ar studentu pilsētiņu, kurā nodrošināts viss normālai dzīvei nepieciešamais – sākot
ar kopmītnēm un ēdnīcām līdz sadzīves pakalpojumu iestādēm;
5. otrā līmeņa veselības aizsardzības iestāžu komplekss;
6. Valsts stratēģiskie ražošanas objekti;
7. Valsts mēroga kultūras, mākslas un sporta kompleksi;
8. Valsts mēroga transporta un komunikāciju mezgli.
Galvaspilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties, jo:
1. tajā ir ļoti ierobežota mehānisko transporta līdzekļu kustība;
2. jārēķinās ar relatīvi lieliem attālumiem starp dažādiem objektiem;
3. Galvaspilsētā ir augstāka dzīves dārdzība kā vidēji Valstī, jo mehānisko transporta līdzekļu kustības ierobežojumi ievērojami apgrūtina pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču piegādi tirdzniecības vietām.
Paskaidrojums.
Par pilsētas vai apdzīvotas vietas „pastāvīgajiem iedzīvotājiem” tiek uzskatītas «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētas personas, kurām tur ir viņu reālā dzīvesvieta.
Jebkuri iebraucēji, kas pilsētā vai apdzīvotajā vietā ieradušies uz noteiktu laiku, šajā skaitā
neietilpst.
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24. Valsts apbūve
Azillando galvenokārt ir viena un divu stāvu apbūve. Arī administratīvās ēkas, ražošanas
korpusi un jebkuras citas nozīmes celtnes pārsvarā nav augstākas par diviem stāviem, jo «Likums» nosaka:
1. lai garantētu cilvēku drošību un ātru evakuāciju ārkārtas gadījumos, jebkuras ēkas, kurās paredzēta liela cilvēku koncentrācija – mācību un medicīnas iestādes, veikali un tirgi, kultūras, mākslas un atpūtas celtnes, būvējamas tikai vienstāvu;
2. dzīvojamās ēkas nedrīkst būt augstākas par diviem stāviem.
3. lauku apvidos (ārpus pilsētām un apdzīvotām vietām) privātmājas, saimniecības ēkas,
kā arī ģimenes saimniecību un ražošanas objektu ēkas nospiedošā vairumā tiek būvētas vienstāvu, jo tās ir ātri uzceļamas, lēti ekspluatējamas, viegli remontējamas un labi
iekļaujas lauku ainavā.
4. izņēmuma kārtā, saņemot speciālu Valsts «Būvinspekcijas» atļauju, Galvaspilsētā administratīvās ēkas var būvēt līdz triju stāvu augstumam.
Trīsstāvu ēku projektos jābūt paredzētiem autonomiem evakuācijas ceļiem no katra stāva, kas garantē tajos atrodošos cilvēku absolūtu drošību un ātru evakuāciju
ārkārtas apstākļos (ugunsgrēks, zemestrīce, u.t.t.).
Šādas trīsstāvu ēkas, kā īpaši bīstamas, atrodas Valsts «Būvinspekcijas» pastāvīgā uzraudzībā.
Šo ēku ekspluatācija un uzturēšana pienācīgā kārtībā prasa speciālas iekārtas un
apmācīta personāla klātbūtni, kas ir nesamērīgi dārgi.

25. Apkārtējās vides aizsardzība
«Likums» nosaka, ka Azillando pienākums ir nodrošināt visiem iedzīvotājiem veselīgus dzīves apstākļus, veltot maksimālas rūpes dabas aizsardzībai, apkārtējās vides sakopšanai un apzaļumošanai. Tādēļ Valsts atbalsta un aktīvi stimulē šādus pasākumus:
1. veicina pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazināšanu pilsētās (Valsts izīrē zemi un piešķir
bezprocentu kredītus ģimenes māju celtniecībai ārpus apdzīvotajām vietām);
2. maksimāli ierobežo mehānisko transporta līdzekļu kustību gan Galvaspilsētā, gan
Valsts „Rajonu centros” (izņemot sabiedrisko transportu).
Laika gaitā pastāvīgo iedzīvotāju skaits Azillando pilsētās nostabilizējies robežās līdz 20
tūkstošiem un tās galvenokārt kalpo kā ražošanas objektu atrašanās vietas un tranzīta punkti.
Arī šajās pilsētās nospiedošais vairākums uzņēmumu un iestāžu darbinieku dzīvo savās privātmājās ārpus pilsētas.
Valstī katram zemes pleķītim, katrai upei, ezeram vai dīķim, katrai ēkai un būvei, katram
priekšmetam (neatkarīgi no tā atrašanās vietas, izmēriem, vērtības, pielietojuma vai jebkurām
citām īpašībām), jebkuram transporta līdzeklim, katram mājdzīvniekam, kā arī jebkuram citam
materiālam objektam, ir «Likuma» priekšā atbildīgs saimnieks – privātpersona, kooperatīvs,
«Rajona Valde» vai «Valsts Pārvalde».
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26. Valsts administratīvais sadalījums
Azillando teritorija pēc platības, iedzīvotāju skaita, zemes reljefa un dabīgo ūdensšķirtņu izvietojuma sadalīta rajonos tā, lai līdz visattālākajam jebkura rajona robežas punktam no tā „Administratīvā centra” nebūtu vairāk par 10 kilometriem. Valsts pilsētām, kurās iedzīvotāju skaits
pārsniedz 50 tūkstošus, ir Valsts rajona statuss.
Katrā Valsts rajonā, tā ģeogrāfiskajā centra tuvumā, izbūvēts rajona „Administratīvais
centrs”, kurā atrodas šādi rajona mēroga objekti un struktūrvienības:
1. «Rajona Valde»;
Ar «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta un viņa vietnieka darbavietu un «Valsts
Pārvaldes» Kabinetu pilnvaroto pārstāvju darbavietām.
2. «Sardzes» dienesta rajona nodaļa ar Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» filiāli;
3. «Valsts Bankas» rajona nodaļa;
4. «Valsts Pasta» rajona nodaļa;
5. rajona ugunsdzēsēju un glābšanas dienests;
6. rajona 1. līmeņa ārstniecības iestādes un ātrās palīdzības dienests;
7. rajona 1. līmeņa mācību iestādes ar visu nepieciešamo infrastruktūru;
8. rajona „Centrālais Tirgus”;
9. rajona „Valsts universālveikals” (preču tirdzniecība par gada laikā nemainīgām Valsts
noteiktajām cenām);
10. mehānisko transporta līdzekļu «Remonta un tehnisko apkopju» centrs;
11. pansionāts rajona pensionāriem un darba nespējīgiem iedzīvotājiem (zaļajā zonā);
12. rajona „Informācijas centrs” (rajona tipogrāfija, radio un TV stacija);
13. daudzfunkciju zāles rajona mēroga kultūras un atpūtas pasākumiem;
14. bērnu spēļu un atrakciju komplekss.
Galvaspilsēta nosacīti sadalīta četros rajonos:
1. rūpniecības un transporta komunikāciju rajons;
2. tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu rajons;
3. dzīvojamā sektora un ārstniecības iestāžu rajons;
4. mācību iestāžu, mākslas, kultūras, sporta, izklaižu un atpūtas rajons.
Galvaspilsētā atrodas šādi Valsts mēroga objekti un struktūrvienības:
1. «Valsts Pārvalde» un «Valsts Kanceleja»;
2. «Valsts Banka» un Valsts «Centrālais Pasts»;
3. otrā līmeņa mācību iestādes (ar „studentu pilsētiņu”);
4. otrā līmeņa ārstniecības un rehabilitācijas iestādes;
5. Valsts «Sardzes» dienesta struktūrvienību centrālā bāze;
6. Valsts «Informācijas Centrs» (Valsts televīzija, Valsts radio un Valsts tipogrāfija).
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27. Valsts rajona izpildvara
Katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā” atrodas «Rajona Valde». Tā ir konkrētā Valsts
rajona pašpārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina rajona teritorijas un tās infrastruktūras apsaimniekošanas funkcijas.
«Rajona Valdes» darbinieki risina iedzīvotāju sociālās un sadzīves problēmas, sniedz atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Tā veicina rūpniecisko un lauksaimniecisko ražošanu, atbalsta ģimenes saimniecību un individuālo uzņēmumu darbību, kontrolē algotā darbaspēka izmantošanu.
«Rajona Valde» organizē rajona un atbalsta Valsts mēroga mākslas, kultūras un sporta pasākumus savā rajonā.
«Rajona Valdē», strādā visu rajonam nepieciešamo saimniecības nozaru speciālisti (inspektori), kurus rajona pilngadīgie pilsoņi ievēl uz vienu gadu. Nākamo reizi kandidēt vēlēšanās
viņiem atļauts tikai pēc 2 gadiem – izlaižot nākamo vēlēšanu reizi.
Darbs «Rajona Valdē» ir goda pilns un atbildīgs uzdevums, kas pašiem darbiniekiem nedod
nekādas privilēģijas vai personīgo labumu. Viņu darba apmaksa bieži vien ir zemāka par iepriekšējo atalgojumu vai ienākumiem no personīgās saimniecības vai ģimenes uzņēmuma.
«Likums» nosaka konstantu «Rajona Valdes» darbinieku apmaksas sistēmu (jebkādas piemaksas, prēmijas, pabalsti, utt. aizliegti):
a) vadītājam un viņa vietniekam – 2,5 Kvanto mēnesī;
b) inspektoriem – 2,3 Kvanto mēnesī;
c) „biroju” darbiniekiem – 2,0 Kvanto mēnesī.
«Rajona Valde» aktīvi realizē savas «Likumā» noteiktās likumdošanas iniciatīvas tiesības.
Visi priekšlikumi «Likuma» pantu precizēšanā vai papildināšanā tiek iesniegti rajona «Pārstāvju
Palātas» deputātam, un 10 kalendāra dienu laikā no viņa tiek saņemta oficiāla, Valsts Prezidenta parakstīta, atbilde.
«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.
Jebkurš vēlētais «Rajona Valdes» darbinieks ir pilnībā atbildīgs savu vēlētāju priekšā. Vēlētāju uzticību zaudējušo darbinieku atbrīvo no darba, ja rakstiskās prasības par viņa atlaišanu
pārsniedz 50%, no vēlēšanās par viņu nodoto balsu skaita.
Atlaistā darbinieka vietā automātiski nāk nākošais, attiecīgās specialitātes inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušais.
«Rajona Valdes» vadītājs vai viņa vietnieks var tikt atsaukti, ja «Valsts Pārvaldes» «Pašpārvaldes» „Kabineta” pilnvarotajam pārstāvim iesniegtas rakstiskas prasības, kuru skaits pārsniedz 75%, no vēlēšanās par kādu no viņiem nodoto balsu skaita.
Uz vakanto vietu, no inspektoru vidus, tiek organizēta jauna izloze.
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28. «Rajona Valdes» struktūra
Katrā Valsts rajonā, atkarībā no tā ģeogrāfiskā stāvokļa, iedzīvotāju skaita, rūpniecisko objektu klātbūtnes, lauksaimnieciskās ražošanas iespējām un citiem specifiskiem faktoriem, inspektoru skaits un viņu kontrolētās nozares, var būt atšķirīgas.
«Likumā» noteikts, ka katrā Valsts «Rajona Valdē» (tajā skaitā Galvaspilsētas visos četros
rajonos un pilsētās, kurās pastāvīgo iedzīvotāju skaitam pārsniedzot piecdesmit tūkstošus, ir
Valsts rajona statuss), jābūt sekojošām struktūrvienībām un štata darbiniekiem:
1. «Rajona Valdes» vadītājs un viņa vietnieks;
2. «Veselības aizsardzības iestāžu» inspektors;
3. «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors;
4. «Mācību iestāžu» inspektors;
5. «Dzīvokļu un komunālās saimniecības» inspektors;
6. «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors;
7. «Rūpniecības un lauksaimniecības» inspektors;
8. «Zemes dienesta un celtniecības» inspektors;
9. «Tirdzniecības iestāžu» inspektors;
10. «Ceļu un sabiedriskā transporta» inspektors;
11. «Finanšu dienesta» inspektors;
12. «Kultūras un sporta» inspektors;
13. «Sabiedrisko darbu, vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
Katras nozares inspektora pakļautībā ir „birojs” – neliela attiecīgās nozares speciālistu grupa, kas pamatā ir no attiecīgā inspektora vēlēšanu kandidātu saraksta.
Darbinieku skaitu katra inspektora „birojā”, atbilstoši attiecīgā rajona ģeogrāfiskajam stāvoklim, iedzīvotāju skaitam, rūpniecisko objektu klātbūtnei, lauksaimnieciskās ražošanas iespējām
un citiem specifiskiem faktoriem, apstiprina «Rajona Valdes» vadītājs.
Katram inspektoram, sava rajona robežās, var būt noteikts skaits, oficiāli noformētu ārštata
palīgu, kas šo darbu veic sabiedriskā kārtā un atalgojumu «Rajona Valdē» nesaņem.
«Rajona Valdes» inspektoru, kā arī viņu „biroju” darbinieku amata pienākumi, tiesības un atbildība ir stingri reglamentēti un viņu darbību «Likuma» ietvaros kontrolē «Valsts Pārvaldes»
auditori.
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29. «Rajona Valdes» darba organizācija
«Rajona Valde» un viss tās personāls strādā sešas dienas nedēļā – no pirmdienas līdz
sestdienai. Atpūtas diena – svētdiena. Darba sākums pulksten 8:00, darba dienas garums – astoņas stundas.
Lai apmeklētāju pieņemšanā nebūtu pārtraukumu, «Rajona Valdes» darbinieku ēdināšana
organizēta divās maiņās. Pirmajā maiņā (no 12:00 līdz 12:30) pusdieno «Rajona Valdes» vadītāja vietnieks, inspektori un puse katra „biroja” darbinieku, bet «Rajona Valdes» vadītājs un otrā
puse „biroju” darbinieku strādā. Otrajā maiņā (no 12:30 līdz 13:00) pusdieno «Rajona Valdes»
vadītājs un viss pārējais personāls, bet pirmās maiņas darbinieki strādā.
«Likums» nosaka, ka darbs «Rajona Valdē» visiem tās darbiniekiem ir vienīgā darbavieta.
Viņiem kategoriski aizliegts apvienot amatus, strādāt vēl kādā darbavietā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vienīgais izņēmums – ārpus sava pamata darba laika viņi var strādāt savā piemājas saimniecībā vai piedalīties ģimenes uzņēmuma darbā. Vadīt ģimenes uzņēmumu viņiem
aizliegts.
«Likums» nosaka, ka ne «Rajona Valdes» vadītājam, ne viņa vietniekam, ne inspektoriem,
ne citiem darbiniekiem nedrīkst būt nekādi dienesta transporta līdzekļi (arī velosipēdi). Sava rajona robežās visi «Rajona Valdes» darbinieki pārvietojas kājām, ar saviem velosipēdiem, sabiedrisko transportu vai personīgajām vieglajām automašīnām (teritorijā, kurā atļauta mehānisko transporta līdzekļu kustība). Inspektoru personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus ne Valsts, ne «Rajona Valde», neapmaksā.
Savu pilnvaru laikā, neviens «Rajona Valdes» darbinieks nekādos dienesta komandējumos,
vai privātos braucienos ārpus Azillando teritorijas nedodas.
«Rajona Valdes» vadītājam un viņa vietniekam ir kopīgs kabinets. Tāpat katras nozares inspektoram ir savs kabinets, kurā viņš strādā kopā ar sava „biroja” darbiniekiem. Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotājiem aktuālu jautājumu operatīvā risināšanā, «Rajona Valdes» darbinieki sadarbojas ar «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu” pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuru darbavietas arī
atrodas «Rajona Valdes» ēkā.
Ja rajona iedzīvotājam, kāda jautājuma kārtošanai, nepieciešama konsultācija vai saskaņošana kādā no «Valsts Pārvaldes» „Kabinetiem”, viņš sava «Rajona Valdē» vēršas pie attiecīgā
„Kabineta” pilnvarotā pārstāvja, kurš šo jautājumu nokārto uz vietas. Nepieciešamības gadījumā
pārstāvis sazinās ar sava „Kabineta” vadību «Valsts Pārvaldē» un jautājumu precizē. Galvaspilsētā «Valsts Pārvaldes» „Kabinetos” iedzīvotājus nepieņem un viņi, apejot savu «Rajona Valdi», nekādus jautājumus nokārtot nevar.
«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar «Rajona Valdes» vadītāja apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi «Rajona Valdes» darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts
apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā.
Inspektora prombūtnes laikā, viņa pienākumus cits («Rajona Valdes» vadītāja nozīmēts) viņa „biroja” darbinieks. Atvaļinājuma laikā inspektoram ir tiesības ierasties uz jebkuru «Rajona
Valdes» sēdi (nesaņemot samaksu vai atvaļinājuma pagarinājumu) un piedalīties viņa atbildības zonā ietilpstošo jautājumu izlemšanā, kurā viņa viedoklis ir noteicošais.
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«Rajona Valdes» vadītāja, viņa vietnieka vai inspektoru neierašanos darbā (vienīgais attaisnojums – slimība, ko konstatē rajona Galvenais ārsts), kvalificē kā neattaisnotu darba kavējumu. Par pirmo neattaisnoto darba kavējumu vainīgajam automātiski samazina mēneša darba
algu par 0,5 Kvanto, bet otrajā reizē par 1,0 Kvanto. Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma
vainīgo atbrīvo no darba, neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Atlaistā inspektora vietā automātiski stājas nākošais, attiecīgās nozares inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušais.
Visu vēlēto «Rajona Valdes» darbinieku pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda veic atkārtotu viņu un viņu ģimeņu materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu apstiprināšanu. Tikai pēc tam viņiem izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un viņi
var atgriezties savās iepriekšējās darbavietās, vai atkal pārņemt savu, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodoto, uzņēmumu vadību.
Ne «Rajona Valdes» vadītājam, ne inspektoriem, ne jebkuriem citiem darbiniekiem nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.

30. Vēlēto amatu kandidāti
«Rajona Valdes» inspektoru un «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu pirmsvēlēšanu kampaņa vai reklāma aizliegta. Valstī neviena persona, iedzīvotāju grupa vai sabiedriskā
organizācija nekādā veidā nav tiesīga izvirzīt vēlēšanām inspektoru vai deputātu kandidātus.
«Rajona Valdes» inspektoru kandidātiem un «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātiem, jau starpvēlēšanu periodā ar reālu darbu jāiegūst savu potenciālo vēlētāju uzticība. Kandidātam uz «Rajona Valdes» inspektora amatu, vēlēšanu gada 1. decembrī jābūt 25 līdz 55 gadu
vecam pilsonim, ar pirmā vai otrā līmeņa apmācību. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta
kandidātam vēlēšanu gada 1. decembrī jābūt 30 līdz 50 gadu vecam pilsonim, ar otrā līmeņa
apmācību.
Katram kandidātam jābūt kompetentam nozarē, kurā viņš apņemas strādāt, labi jāpārzina
reālā situācija rajonā, jābūt gatavam pašaizliedzīgam darbam sava rajona iedzīvotāju labā. Dokumentu pieņemšana, inspektoru un deputātu kandidātu reģistrācija «Rajona Valdē» sākas 10.
decembrī un beidzas 20. decembrī.
Pieteikties par kandidātu «Rajona Valdes» inspektora vai «Pārstāvju Palātas» deputāta
amatam atļauts tikai pašam pilngadīgam pilsonim, iesniedzot šādus dokumentus:
1. rakstisks pieteikums par gatavību kandidēt vēlēšanās konkrētas nozares «Rajona Valdes» inspektora vai rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta amatam;
2. Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» izdota «Dzīves Vēstures» kopija.
Privātā vai ģimenes uzņēmuma īpašniekam (papildus iepriekš minētajam):
1. «Likumā» noteiktā kārtībā apstiprināta «Deklarācija» par savu un savas ģimenes materiālo stāvokli uz 1. decembri;
2. sava uzņēmuma finansiālās darbības, juridisko saistību un „naudas” kustības pārskats
«Valsts Bankas» kontā pēdējā gada laikā un stāvoklis uz 1. decembri;
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3. «Likumā» noteiktā kārtībā noformēts «Līgums» par uzņēmuma nekavējošu pāreju attiecīgo Valsts institūciju apstiprināta „pilnvarnieka” pārvaldījumā, ja kandidāts tiks ievēlēts.
Šādā gadījumā «Līgums» automātiski stājas spēkā pusnaktī no 31. decembra uz 1. janvāri.
«Likums» neļauj kandidēt vēlēšanās:
1. ārzemniekiem;
2. nepilsoņiem;
3. pilsoņiem, kas:
a) uz vēlēšanu gada 1. decembri nav ieguvuši „pilngadīgas” personas statusu;
b) šajā Valsts rajonā nepārtraukti dzīvojuši mazāk par pēdējiem trim gadiem;
c) pēdējo triju gadu laikā, kopsummā vairāk par 30 kalendāra dienām (neatkarīgi no
iemesla) atradušies ārpus Valsts teritorijas;
d) pēdējo triju gadu laikā pārkāpuši «Likumu» un izcietuši sodu «Darba Iestādē»;
e) «Dzīves vēsturē» saņēmuši „Melno” «NIKO», vai „Sarkano” «ALKO» indeksu;
f) līdz savas kandidatūras pieteikuma dienai nav sagatavojušies nodot „pilnvarnieka”
pārvaldījumā savu uzņēmumu (gadījumam, ja tiks ievēlēti).
Iesniegtos pieteikumus «Rajona Valdē» izskata visu tās darbinieku kopsapulcē. Līdz 25. decembrim katram pretendentam tiek izsniegta rakstiska «Rajona Valdes» vadītāja un «Pārstāvju
Palātas» rajona deputāta parakstīta atbilde par pieņemto lēmumu.
Ja pretendenta pieteikums tiek noraidīts, atbildē konkrēti tiek norādīts atteikuma iemesls.
«Rajona Valdes» lēmums ir galīgs un tiesā nav pārsūdzams.
Vēlēšanām pieņemto pretendentu sarakstu katras nozares «Rajona Valdes» inspektora
amatam un rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta amatam, sakārtotus pēc uzvārdiem alfabētiskā
kārtībā, 26. decembrī publicē rajona avīzē.
Avīzes speciālizlaidumā tiek publicētas visu vēlēšanām pielaisto kandidātu fotogrāfijas, pašrocīgi sarakstīti dzīves un darba gaitu apraksti, uzrādīta pašreizējā dzīves un darbavieta.
Par sniegtās informācijas patiesumu, «Likuma» priekšā ir atbildīgs pats kandidāts.

31. Vēlēšanu norise
«Rajona Valdes» inspektoru un rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanas notiek vienlaicīgi – katra gada 30. decembrī no pulksten 08:00 līdz 20:00 «Rajona Valdes» telpās.
Vecā gada pēdējās divas dienas (30. un 31. decembris), kā arī jaunā gada pirmā diena (1.
janvāris) Valstī ir brīvdienas.
Piedalīties vēlēšanās ir katra pilsoņa goda pienākums un lojalitātes kritērijs savai Valstij.
Katra «Rajona Valde» perfekti nodrošina vēlēšanu procesu (telpas, iekārta, transports, mobilās
vēlēšanu komisijas, u.t.t.).
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Vēlēšanas notiek reālajā laikā ar elektroniskām balsošanas iekārtām, kas savienotas ar
Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzi. Pilsonis drīkst piedalīties vēlēšanās jebkurā Valsts vēlēšanu iecirknī, bet balsot drīkst tikai par sava rajona kandidātiem.
Tā kā kandidātu saraksts savlaicīgi bija publicēts rajona avīzē, vēlētājam mājās bija iespēja
pieņemt lēmumu, par kuriem no tiem balsot. Lai paātrinātu vēlēšanu procedūru, vēlētājs kandidātu sarakstu (līdz ar personīgajām piezīmēm) drīkst ņemt sev līdzi uz vēlēšanu iecirkni.
Vēlēšanu procedūra.
1. etaps. Vēlētāja identifikācija:
1. vēlētājs ieiet atsevišķā kabīnē, aktivē un ievada vēlēšanu iekārtā savu «Personas Karti»;
2. vēlētājs tiek identificēts Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» un pārbaudīts, vai viņš ir tiesīgs
piedalīties vēlēšanās;
3. ja pilsonis tiek pielaists pie vēlēšanām, monitorā izgaismojas viņa rajona kandidātu saraksts sekojošā kārtībā:
a) «Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu saraksts (alfabētiskā kārtībā);
b) «Rajona Valdē» ievēlamo inspektoru amatu saraksts un pretendenti katram konkrētajam amatam (alfabētiskā kārtībā).
2. etaps. Vēlēšanu norise:
1. kā pirmo, ar vēlēšanu iekārtas klaviatūras palīdzību, vēlētājs izvēlas sev pieņemamu
«Pārstāvju Palātas» rajona deputāta kandidātu un nospiež pogu «Vēlēt»;
2. tālāk, ar vēlēšanu iekārtas klaviatūras palīdzību, vēlētājs no katras nozares inspektoru
kandidātu saraksta izvēlas sev pieņemamu personu un nospiež pogu «Vēlēt»;
3. procesa beigās izgaismojas pateicība par piedalīšanos vēlēšanās, tiek atdota vēlētāja
«Personas Karte» un izdruka, par kuriem kandidātiem konkrētais vēlētājs ir nobalsojis;
4. Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» tiek fiksēta viņa piedalīšanās vēlēšanās.
Pie personām, kas pieteikušās (vai arī noteiktā kārtībā to savlaicīgi paziņojuši viņu piederīgie) kā nespējīgas pašiem ierasties vēlēšanu iecirknī (slimība, invaliditāte u.t.t.) un kurus nav
iespējams (vai kādu objektīvu iemeslu dēļ nedrīkst) nogādāt vēlēšanu iecirknī ar pašvaldības
transportu, vēlēšanu dienā ierodas vēlēšanu komisija trīs cilvēku sastāvā ar mobilo vēlēšanu
aparatūru, kas apgādāta ar autonomo pieslēgumu pie Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzes. Pati vēlēšanu procedūra ir tāda pati kā stacionārajos vēlēšanu iecirkņos.
Par «Rajona Valdes» konkrētās nozares inspektoru skaitās ievēlēts kandidāts, kurš attiecīgās nozares kandidātu sarakstā ieguvis visvairāk vēlētāju balsu. Rajona «Pārstāvju Palātas»
deputāta amatu iegūst visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais, bet viņa palīga amatu ieņem otrais
visvairāk vēlētāju balsu ieguvušais kandidāts. Ievēlēto inspektoru un deputātu vārdi tiek paziņoti
rajona televīzijā un radio 30. decembrī pulksten 22:00.
Paplašināts vēlēšanu rezultātu saraksts (pirmie desmit katrā amatā visvairāk balsu saņēmušie), 31. decembrī tiek publicēts rajona avīzē. Pilns attiecīgā rajona vēlēšanu rezultātu saraksts
apskatāms savā «Rajona Valdē» līdz 10. janvārim.
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32. Jaunievēlētā «Rajona Valde»
Jaunievēlētās «Rajona Valdes» inspektoru pirmā sēde (kas tiešraidē tiek rādīta rajona televīzijā un translēta rajona radio), notiek «Rajona Valdes» telpās 1. janvārī un sākas pulksten
12:00. Sēdi vada vecais «Rajona Valdes» vadītājs. Šajā sēdē katrs jaunais inspektors uzstājas
ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas atbildības sfērā.
Pēc tam jaunie inspektori no sava vidus izlozē jauno «Rajona Valdes» vadītāju un viņa vietnieku (izlozē tiek iekļauti visi jaunievēlētie inspektori, izņemot tos, kuri savā uzrunā, argumentēti
motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šos amatus).
«Likums» aizliedz izlozē izmantot jebkādus elektroniskos līdzekļus. Izlozi veic pēc senā paņēmiena – no laimestu trauka ar roku izvelk pilno lozi. Jaunā «Rajona Valdes» vadītāja un viņa
vietnieka izloze notiek sekojoši:
1. visi jaunie inspektori un vecais «Rajona Valdes» vadītājs sapulcējas telpā, kurā uz galda atrodas caurspīdīgs trauks;
2. blakus tam uz speciāla paliktņa novietotas vienāda izmēra necaurspīdīgas čaulītes ar
aizskrūvējamu vāciņu. Uz galda izklātas vecā «Rajona Valdes» vadītāja parakstītas lapiņas ar jauno inspektoru vārdiem un uzvārdiem (kuri nav atteikušies piedalīties izlozē);
3. vecais «Rajona Valdes» vadītājs atskrūvē vienu čaulīti, paņem vienu lapiņu, nolasa tajā
rakstīto inspektora vārdu un uzvārdu, saloka lapiņu, ievieto čaulītē, aizskrūvē to un ieliek traukā. Tā turpina, līdz traukā ievietota pēdējā čaulīte ar izlozes kandidāta vārdu.
4. pirmais tiek izlozēts jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. To dara vecais «Rajona Valdes» vadītājs. Viņš ar roku vairākas reizes sajauc čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa jaunā «Rajona Valdes» vadītāja vārdu, uzvārdu, parāda šo lapiņu
televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem;
5. pēc tam tiek izlozēts jaunā «Rajona Valdes» vadītāja vietnieks. Šo procedūru veic jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Viņš ar roku vairākas reizes sajauc čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa sava vietnieka vārdu, uzvārdu, parāda šo lapiņu
televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem;
Atbrīvojušās divu inspektoru štata vietas automātiski ieņem nākošie, attiecīgās nozares inspektoru kandidātu sarakstā visvairāk balsu ieguvušie, kuriem tas tiek nekavējoties paziņots.
Nākamajā dienā (2. janvārī pulksten 12:00) sākas jaunās «Rajona Valdes» inspektoru pirmā
darba sēde, kuru vada jaunais «Rajona Valdes» vadītājs. Katrs no klāt pienākušiem diviem inspektoriem uzstājas ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina ar sevi un perspektīvo darbības programmu savas atbildības sfērā.
Nākošās trīs kalendāra dienas jaunais «Rajona Valdes» vadītājs, viņa vietnieks un jaunie
inspektori strādā kopā ar saviem priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem
darbiem. Galīgo lēmumu par aktuālajiem darba jautājumiem pieņem jaunais «Rajona Valdes»
vadītājs un attiecīgās nozares jaunais inspektors.
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«Rajona Valdes» darbinieku ikgadēja maiņa domāta, lai vecā sasaukuma darbinieki varētu
turpināt normālu dzīvi savās ģimenēs un strādāt savās iepriekšējās darbavietās, būdami pārliecināti, ka stabilas dzīves process rajonā tiks nodrošināts arī turpmāk, ka vienmēr būs cilvēki,
kuri vienu gadu savas dzīves pakārtos līdzcilvēku vajadzībām, savas Valsts stabilitātei un iedzīvotāju drošībai par savu nākotni.
Neliela atkāpe.
Savulaik t.s. „demokrātijā”, nomainot pašvaldību amatos konkurējošās mafijas („partijas”)
ielikteņus, jaunie darboņi vienmēr centās izcelties ar savām (bieži vien stulbām) idejām,
sagraujot un iznīcinot daudz ko no līdz šim sasniegtā un normāli strādājošā.
No vadošajiem amatiem tika padzīti „svešinieki” un viņu vietā iecelti „savējie”. Šāda procedūra bija vispārpieņemta parādība, un tai pat bija izdomāts daiļskanīgs nosaukums „reformas”. Tas ir – radīt apstākļus, lai visa vēl atlikušā izlaupīšanu un „demokrātijai” nevajadzīgā iznīcināšanu, vadītu „savējie”.
Azillando «Likums» nosaka – lai mainītu jebkuru laika gaitā pārbaudītu un par labu atzītu
«Rajona Valdes» noteikumu, kurš tieši vai pakārtoti iespaido rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus, nepieciešama vispārēja rajona iedzīvotāju aptauja.
Pozitīvs lēmums, par izmaiņu ieviešanu dzīvē, tiek pieņemts tikai tad, ja „par” to nobalsojuši
vairāk kā 75% no visiem rajonā pastāvīgi dzīvojošiem pilngadīgajiem iedzīvotājiem. Šādā gadījumā, 48 stundu laikā pēc iedzīvotāju aptaujas beigām, izmaiņas paraksta «Rajona Valdes» vadītājs, tās tiek publicētas rajona avīzē un stājas spēkā nākamās dienas pusnaktī.

33. Valsts likumdevēju institūcija
Likumdošanas tiesības Azillando deleģētas pilsoņu «Pārstāvju Palātai». Tās sastāvā ir divi
pārstāvji (deputāts un viņa palīgs) no katra Valsts rajona. Tie ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri
teicami orientējas Valsts likumdošanā un pilnībā pārzina sava rajona saimniecisko darbību.
Valsts pilsoņu «Pārstāvju Palāta» ir mobila struktūra, kurai nav savas pastāvīgas mītnes
Galvaspilsētā. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga pamata darbavieta atrodas
sava «Rajona Valdes» telpās iekārtotā kabinetā, kurā viņi kopā strādā, ikdienā tiekoties ar saviem vēlētājiem un «Rajona Valdes» darbiniekiem.
Valsts nodrošina «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga darba kabineta tiešo pieslēgumu saviem kolēģiem visos Valsts rajonos. «Rajona Valdes» darbinieki un «Pārstāvju Palātas» deputāts ar palīgu strādā autonomi, viens otra kompetences sfērā neiejaucas, bet cieši sadarbojas, iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā.
«Likums» stingri reglamentē «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņu palīga tiesības, amata
pienākumus un atbildību. Viņu darba kārtību apstiprina un tā izpildi kontrolē Valsts Prezidents.
«Pārstāvju Palātas» deputātam un viņa palīgam nav dienesta transporta līdzekļu. Savu pilnvaru laikā viņiem aizliegts doties dienesta komandējumos vai privātos braucienos ārpus Azillando robežām. Ik sestdienu deputāts un viņa palīgs ar sabiedrisko, vai savu personīgo transporta līdzekli (kurš nav speciāli marķēts un nebauda nekādas satiksmes priekšrocības), dodas
uz kārtējo «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdi, kas pēc Valsts Prezidenta apstiprināta grafika
rindas kārtībā notiek kādā no Valsts rajoniem – attiecīgā rajona «Rajona Valdes» telpās. Personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus Valsts viņiem neapmaksā.
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Būt par «Pārstāvju Palātas» deputātu (vai viņa palīgu – bez balss tiesībām) ir cienījams, goda pilns, intensīvs un atbildīgs darbs Valsts iedzīvotāju labā, kas nedod nekādu personīgo labumu, izņemot «Likumā» noteikto darba samaksu, kas bieži vien ir zemāka priekšējo atalgojumu vai ienākumiem no personīgās saimniecības vai ģimenes uzņēmuma.
«Likums» nosaka šādu konstantu «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga darba apmaksu (jebkādas piemaksas aizliegtas):
a) deputātam – 3,0 Kvanto mēnesī;
b) deputāta palīgam – 2,8 Kvanto mēnesī.
«Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa vietnieka pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda
veic atkārtotu viņu un viņu ģimeņu materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu
apstiprināšanu. Tikai pēc tam viņiem izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā
un viņi var atgriezties savās iepriekšējās darbavietās, vai atkal pārņemt savu, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodoto, uzņēmumu vadību. Nākamo reizi kandidēt vēlēšanās viņiem atļauts
tikai pēc 3 gadiem – izlaižot divas nākamās vēlēšanu reizes.
«Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs ir pilnībā atbildīgi «Likuma» un savu vēlētāju
priekšā. Vēlētāju uzticību zaudējušo deputātu atsauc, ja «Valsts Pārvaldes» «Pašpārvaldes»
„Kabinetā” saņemto rakstisko atsaukšanas prasību skaits pārsniedz 75%, no vēlēšanās par viņu
nodoto balsu skaita.
Šādā gadījumā ar Valsts Prezidenta „Rīkojumu” deputāts vai viņa palīgs 7 kalendāra dienu
laikā tiek atbrīvots no darba un izstāšanās pabalstu viņam neizmaksā. Deputāta pienākumus
nekavējoties sāk pildīt deputāta palīgs. Ja atsauc deputāta palīgu, tad viņa vietā nāk nākošais,
vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.
«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi «Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi dodas 30
kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā
Valsts apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā. Deputāta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda deputāta palīgs.
Ne «Pārstāvju Palātas» deputātiem, ne viņu palīgiem nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.

34. Jaunievēlētā «Pārstāvju Palāta»
Ievēlētais «Pārstāvju Palātas» rajona deputāts un viņa palīgs 2. janvārī pulksten 11:00 ierodas Galvaspilsētā «Valsts Kancelejā».
Jaunā sasaukuma «Pārstāvju Palātas» pirmā sēde notiek «Valsts Kancelejā» un sākas
pulksten 12:00. Tā tiešraidē tiek rādīta Valsts televīzijā un translēta Valsts radio. Sēdi vada
līdzšinējais Valsts Prezidents. Šajā sēdē katrs jaunais «Pārstāvju Palātas» deputāts uzstājas
ar nelielu (līdz 5 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi un savu palīgu.
Pēc tam jaunievēlētie deputāti no sava vidus izlozē jauno Valsts Prezidentu. Izlozē tiek
iekļauti visi deputāti (izņemot deputātu palīgus un tos deputātus, kuri savā uzrunā, argumentēti
motivējot savu lēmumu, atteikušies ieņemt šo amatu).
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«Likums» aizliedz izlozē izmantot jebkādus elektroniskos līdzekļus. Izlozi veic pēc senā paņēmiena – no laimestu trauka ar roku izvelkot pilno lozi. Jaunā Valsts Prezidenta izloze notiek
sekojoši:
1. visi jaunie deputāti un vecais Valsts Prezidents sapulcējas telpā, kurā uz galda atrodas
caurspīdīgs trauks;
2. blakus tam, uz speciāla paliktņa novietotas vienāda izmēra necaurspīdīgas, čaulītes ar
aizskrūvējamu vāciņu. Uz galda izklātas vecā Valsts Prezidenta parakstītas lapiņas ar
deputātu vārdiem un uzvārdiem (kuri nav atteikušies piedalīties izlozē);
3. vecais Valsts Prezidents atskrūvē vienu čaulīti, paņem vienu lapiņu, nolasa tajā rakstīto
deputāta vārdu un uzvārdu, saloka lapiņu, ievieto čaulītē, aizskrūvē to un ieliek traukā.
Tā turpina, līdz traukā ievietota pēdējā čaulīte ar izlozes kandidāta vārdu;
4. vecais Valsts Prezidents izlozē savu pēcnācēju – viņš ar roku vairākas reizes sajauc
čaulītes, izņem vienu, atskrūvē, izņem lapiņu un nolasa jaunā Valsts Prezidenta vārdu,
uzvārdu, parāda šo lapiņu televīzijas kamerā un visiem klātesošajiem.
Atbrīvojušos deputāta vietu nekavējoties ieņem viņa palīgs, bet savukārt deputāta palīga
vietu – vēlēšanu sarakstā trešais visvairāk vēlētāju balsu saņēmušais deputāta kandidāts, kuram tas tiek nekavējoties paziņots.
Nākamajā dienā – 3. janvārī pulksten 12:00 «Valsts Kancelejā» notiek jaunās «Pārstāvu
Palātas» pirmā darba sēdē, kuru vada jaunais Valsts Prezidents. Klāt nākušais deputāta palīgs
uzstājas ar nelielu (līdz 3 minūtēm) garu uzrunu, kurā iepazīstina klātesošos ar sevi.
Pēc tam bijušais Valsts Prezidents uzstājas ar informatīvu ziņojumu. Jaunie «Pārstāvju Palātas» deputāti tiek iepazīstināti ar jautājumiem, kurus nav paspējuši atrisināt iepriekšējā sasaukuma deputāti un iestrādēm, kuras jau veiktas šajā virzienā.
Jaunais Valsts Prezidents paziņo datumu un Valsts rajonu, kurā notiks pirmā jaunā sasaukuma «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu izbraukuma sēde.
Pēc tam jaunie «Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi atgriežas katrs savā Valsts rajonā, kur «Rajona Valdes» telpās atrodas viņu darbavieta. Nākošās trīs kalendāra dienas jaunais
deputāts un viņa palīgs strādā kopā ar abiem saviem priekšgājējiem, pārņem lietas un iepazīstas ar nepaveiktajiem darbiem. Galīgos lēmumus par aktuāliem darba jautājumiem pieņem
jaunais deputāts.
Jaunais Valsts Prezidents pirmās piecas kalendāra dienas strādā kopā ar savu priekšgājēju, pārņem lietas un kopā ar ģimeni iekārtojas uz dzīvi Galvaspilsētā – Valsts Prezidenta namā
Azillando pilsoņu «Pārstāvju Palātas» deputātu un viņu palīgu ikgadējā nomaiņa nenozīmē
iepriekšējos gados savu lietderību pierādījušo Valsts «Likumu» nekavējošu grozīšanu, lai piepildītu savas ambīcijas ar jaunu ideju masveidīgu ieviešanu dzīvē.
Neliela atkāpe.
Savulaik „demokrātijā”, pēc vēlēšanām iekļūstot, t.s. „parlamentā”, uzvarējušās mafijas
(„partijas”) ielikteņi nekavējoties nomainīja visu valsts galveno struktūrvienību vadošo personālu. Tā bija vispārpieņemta procedūra ar daiļskanīgiem nosaukumiem – „reformas”,
„optimizācija” un daudzi citi.
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Tas nozīmēja savas mafijas („partijas”) indivīdu nozīmēšanu valsts struktūrvienību vadošajos amatos, lai nodrošinātu savējiem iespēju vēl atlikušā valsts un sabiedriskā īpašuma
brīvai izlaupīšanai, nodrošinot šim procesam „likumīgu” pamatu un „tiesisku” aizsardzību.
«Likums» nosaka – lai mainītu jebkuru laika gaitā pārbaudītu «Likuma» pantu, kas tieši vai
pakārtoti iespaido Valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un apstākļus, nepieciešams piecu kalendāra
dienu ilgs izskaidrošanas posms visos Valsts iedzīvotāju informācija līdzekļos. Šajā laikā notiek
«Likuma» izmaiņu detalizēta iztirzāšana, norādot, kādu labumu konkrētā laika posmā, šīs izmaiņas dos katram Valsts iedzīvotājam. Obligāti tiek minēts ierosināto izmaiņu autora – deputāta un viņa palīga vārds, uzvārds un dzīves vieta, kā arī viņu pārstāvētais Valsts rajons.
Pēc tam seko iedzīvotāju aptauja Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā. Pozitīvs lēmums,
par izmaiņām «Likumā», tiek pieņemts tikai tad, ja „par” izteikušies vairāk kā 75% no visiem
Valsts pilngadīgajiem pilsoņiem.
Šādā gadījumā 24 stundu laikā jauno likumu, vai izmaiņas jau esošajā likumā, paraksta
Valsts Prezidents. Nākamajā dienā tie tiek publicēti Valsts dienas laikrakstā «Ziņas» un stājas
spēkā nākamās dienas pusnaktī.

35. «Pārstāvu Palātas» darba organizācija
«Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs strādā piecas dienas nedēļā - no pirmdienas
līdz piektdienai. Viņu darba laiks ir saskaņots ar «Rajona Valdes» personāla darba laiku – astoņas stundas dienā (no pulksten astoņiem rītā). Sestdienā viņi dodas uz «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdi kādā no Valsts rajoniem. Atpūtas diena – svētdiena.
«Likums» nosaka, ka «Pārstāvju Palātas» deputātam un viņa palīgam šī ir vienīgā darbavieta. Viņiem kategoriski aizliegts apvienot amatus, strādāt vēl kādā darbavietā vai nodarboties ar
uzņēmējdarbību. Vienīgais izņēmums (ārpus pamata darba laika) viņiem atļauts piedalīties savas piemājas saimniecības vai ģimenes uzņēmuma darbā. Vadīt ģimenes uzņēmumu viņiem
aizliegts.
Izbraukuma sēdēs deputāta palīgs piedalās kā konsultants (bez balss tiesībām). Ja sestdienā deputātiem neizdodas pieņemt lēmumus visos darba kārtībā iekļautajos jautājumos, sēdi
turpina svētdienā (šajā gadījumā par uzturu un naktsmājām, deputāti un viņu palīgi maksā no
savas kabatas). Sestdienā deputāta un viņa palīga ēdināšana tiek nodrošināta uz Valsts rēķina.
Izbraukuma sēdi vada Valsts Prezidents, bet prezidenta prombūtnes laikā – «Valsts Pārvaldes» vadītājs. Deputāts, kura pārstāvētajā rajonā notiek izbraukuma sēde, ieņem sēdes līdzpriekšsēdētāja vietu. Visi balsojumi notiek tikai atklātā veidā. Katram deputātam ir tiesības atklāti paust un aizstāvēt savu viedokli apspriežamajā jautājumā. Galīgais lēmums tiek pieņemts atklāti balsojot „par” vai „pret”.
Balsojuma «Atturos» nav (ja tu vēlies atturēties no valstiski svarīgu jautājumu izlemšanas, tad nevajadzēja kandidēt vēlēšanās). Ja balsis sadalās 50% pret 50%,
tad izšķirošā ir sēdes līdzpriekšsēdētāja – tā deputāta balss, kura rajonā notiek izbraukuma sēde.
Valsts Prezidents, vai «Valsts Pārvaldes» vadītājs, kurš vada izbraukuma sēdi Valsts Prezidenta prombūtnes laikā, balsošanā nepiedalās.
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Jebkāda novirziena interešu grupu, koalīciju, u.t.t. veidošana «Pārstāvju Palātā» ir kategoriski aizliegta. Par šādu ārkārtīgi smagu «Likuma» pārkāpumu visi vainīgie nekavējoties tiek izslēgti no «Pārstāvju Palātas». Nākamo reizi kandidēt jebkura līmeņa vēlēšanās viņiem atļauts
tikai pēc 10 gadiem.
Katru deputāta vai viņa palīga neierašanos darbā «Rajona Valdē» vai uz izbraukuma sēdi
(vienīgais attaisnojums ir slimība, ko konstatē rajona Galvenais ārsts), kvalificē kā neattaisnotu
darba kavējumu. Vainīgajam pirmajā reizē samazina mēneša darba samaksu par 1,0 Kvanto,
bet otrajā reizē par 2,0 Kvanto.
Pēc trešā neattaisnotā darba kavējuma deputātu vai viņa palīgu 48 stundu laikā automātiski
izslēdz no «Pārstāvju Palātas», neizmaksājot izstāšanās pabalstu. Deputāta pienākumus nekavējoties sāk pildīt deputāta palīgs. Ja izslēdz deputāta palīgu, tad viņa vietā nāk nākošais, vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.
«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, «Pārstāvju Palātas» deputāts un
viņa palīgs reizi gadā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu grafiku, dodas 30 kalendāra
dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā. Deputāta atvaļinājuma laikā
viņa pienākumus pilda deputāta palīgs.
Atvaļinājuma laikā deputātam ir tiesības ierasties uz jebkuru «Pārstāvju Palātas» sēdi (nesaņemot samaksu vai atvaļinājuma pagarinājumu) un piedalīties jebkuru jautājumu izlemšanā.

36. Valsts Prezidents
Valsts Prezidenta darbavieta un rezidence atrodas «Valsts Kancelejā», bet dzīves vieta (kopā ar ģimeni) – Valsts īpašumā esošā, vienkāršā divstāvu namā Galvaspilsētā, kurā visu telpu
kopējā platība nedrīkst pārsniegt 200 m2. Valsts Prezidenta darba laiks nav normēts.
Valsts Prezidentam, vienīgajam no Valsts dienestā strādājošiem, ir četrvietīga dienesta
vieglā automašīna un personīgais šoferis, kuram jābūt ģimenes cilvēkam. Šoferis kopā ar ģimeni, visu attiecīgā Valsts Prezidenta pilnvaru laiku, dzīvo viņa nama pirmajā stāvā. Valsts Prezidenta pilnvaru laikā ne viņam pašam, ne šoferim, ne viņu ģimenes locekļiem nav atļauta nekāda
veida uzņēmējdarbība.
Valsts Prezidentam noteikta konstanta darba apmaksa – 4,0 Kvanto mēnesī (jebkādas piemaksas, prēmijas u.t.t. aizliegtas). Dienesta vajadzībām plānoto prezentācijas pasākumu un ārzemju braucienu izdevumus apstiprina «Pārstāvju Palāta» un apmaksā Valsts.
«Likums» nosaka, ka Valsts Prezidenta namā strādā sekojoši Valsts dienesta darbinieki:
1. šoferis, kura darba laiks nav normēts – ar konstantu darba apmaksu 3,0 Kvanto mēnesī;
2. trīs «Sardzes» dienesta darbinieki (nepārtraukti – septiņas dienas nedēļā, trijās 8 stundu maiņās) ar darba apmaksu 2,5 Kvanto mēnesī un «Likumā» noteiktām piemaksām
par darbu nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās;
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3. trīs pavāri (pa vienam katrā 8 stundu maiņā 7 dienas nedēļā) ar darba apmaksu 2,5
Kvanto mēnesī un «Likumā» noteiktām piemaksām par darbu nakts stundās, brīvdienās
un svētku dienās. Pavāru pienākumos ietilpst:
a) produktu un virtuves inventāra iegāde (par Valsts piešķirtajiem līdzekļiem);
b) brokastu, pusdienu un vakariņu gatavošana Valsts Prezidenta un viņa šofera
ģimenēm;
c) dežūrējošo «Sardzes» dienesta darbinieku ēdināšana (divas reizes katrā maiņā).
4. Valsts Prezidenta namā ir viena virtuve un viena ēdamtelpa. Valsts Prezidents ar ģimeni, viņa šoferis ar ģimeni un dežūrējošie «Sardzes» dienesta darbinieki saņem vienādu
ēdienu un ietur maltītes pie viena galda.
5. «Likums» nosaka, ka Valsts Prezidenta pilnvaru laikā, viņa un viņa šofera dzīvesbiedres
strādā Valsts dienestā, saņemot atalgojumu 2,0 Kvanto mēnesī.
Viņu pienākumos ietilpst nama pagalma un iekštelpu uzturēšana tīrībā un kārtībā. Savus darba pienākumus, uz savstarpējas cieņas un vienlīdzības pamata,
dzīvesbiedres sadala, savstarpēji vienojoties.
Valsts Prezidenta dzīvesbiedrei nav nekādu privilēģiju attiecībā pret šofera sievu vai citiem namā strādājošiem.
Valsts Prezidenta galvenās rūpes ir Valsts drošība, tās politiski ekonomiskā neatkarība, kā
arī stabili augšupejoša iedzīvotāju dzīves līmeņa nodrošināšana. Savu darba laiku Valsts Prezidents, galvenos vilcienos, plāno sekojoši (pēc to svarīguma pakāpes):

70 % darba laika – pilsētu un lauku ražošanas objektu, mācību un veselības aizsardzības iestāžu, «Sardzes» struktūrvienību, «Robežpārejas Punktu», sadzīves pakalpojumu un tirdzniecības punktu, sabiedrisko un kultūras objektu, u.t.t. apmeklējumi, iepazīšanās ar to darbu un strādājošo darba apstākļiem.
Iepazīšanās ar iedzīvotāju (nešķirojot vai tie ir pilsoņi, vai nepilsoņi) reālajiem dzīves apstākļiem viņu ģimeņu dzīvesvietās. Konstatēto problēmu apzināšana, to novēršanas iespēju plānošana, iesaistot šajā darbā «Pārstāvju Palātas» deputātus un, nepieciešamības gadījumā, «Valsts Pārvaldes» speciālistus.
Šajos braucienos Valsts Prezidents dodas ar savu dienesta auto, kuru vada viņa šoferis. Otrā četrvietīgā vieglā automašīnā Valsts Prezidentu pavada divi «Sardzes»
dienesta darbinieki (no viņa nama apsardzes personāla).
Valsts rajonu un objektus, kurus kārtējā inspekcijas braucienā apmeklēt, brīvi izvēlas
un izbraucot no Galvaspilsētas, zina tikai pats Valsts Prezidents. Iebraucot izvēlētajā
rajonā, Valsts Prezidents vispirms iegriežas «Rajona Valdē», lai inspekcijas braucienā paņemtu līdzi «Rajona Valdes» vadītāju, bet tā prombūtnes gadījumā – viņa vietnieku.
Valsts Prezidents tiek laipni uzņemts jebkurā ražošanas objektā vai saimnieciskā
struktūrvienībā. Šajās tikšanās reizēs atklāti tiek apspriestas problēmas, kuras traucē
normāli strādāt, tiek uzklausīti darbinieku priekšlikumi un meklētas iespējas šo problēmu risināšanai. Desmit kalendāra dienu laikā apmeklētā objekta vadītājs un attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs saņem rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu atbildi
uz viņam izteiktajiem priekšlikumiem un reālajām to īstenošanas iespējām.
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Katra sava brauciena laikā Valsts Prezidents, pēc nejaušības principa, izvēlas un
apmeklē vairākas Valsts iedzīvotāju ģimenes to dzīves vietās. Lai uzņemtu Valsts
Prezidentu, ģimenei nav speciāli jāgatavojas – tā ir ikdienišķa garāmbraucoša līdzcilvēka uzņemšana, kurā galdu neklāj. Ģimeņu apmeklējumu laikā Valsts Prezidentam
tiek atklāti pastāstīts par reālajiem dzīves apstākļiem un problēmām, ar kurām šai ģimenei nākas saskarties.
Valsts Prezidents uzklausa viņam izteiktos priekšlikumus, kas var būt aktuāli arī citām
Valsts iedzīvotāju ģimenēm. Desmit kalendāra dienu laikā apmeklētā ģimene un attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs saņem rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu atbildi uz viņam izteiktajiem priekšlikumiem un reālajām to īstenošanas iespējām.

25 % darba laika – sadarbība ar «Valsts Pārvaldi», «Sardzes» struktūrvienībām un «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēžu vadīšana.
5 % darba laika – sakariem ar ārvalstīm (darba vizītēm ārzemēs un ārzemju viesu uzņemšana). Valsts Prezidents ir vienīgais, kurš pilnvarots pārstāvēt Valsti ārzemēs un uzņemt oficiālos ārzemju viesus savā rezidencē «Valsts Kancelejas» telpās. Ja nepieciešams, ārzemju vizītē Valsts Prezidentu pavada kāds no «Valsts Pārvaldes» kompetentiem darbiniekiem.
Pēc katra ārzemju brauciena vai ārzemju viesu uzņemšanas, Valsts Prezidents tuvākajā sestdienā – «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdē, sniedz deputātiem izsmeļošu informāciju par šīs vizītes rezultātiem. Nākamajā dienā (svētdienā), uzstājoties
Valsts televīzijā, Valsts Prezidents atskaitās iedzīvotājiem par aktuālākajiem pagājušās nedēļas notikumiem Valstī.

Azillando vispār pieņemtā kārtībā, reizi gadā Valsts Prezidents (vienlaicīgi ar savu un šofera
ģimeni) dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos
(vienlaicīgi ar savu un šofera ģimeni) – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā veselības
pārbaudes atvaļinājumā. Valsts Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda «Valsts
Pārvaldes» vadītājs.
Valsts Prezidenta pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda veic atkārtotu viņa un viņa ģimenes materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu apstiprināšanu. Tikai pēc
tam viņam izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un viņš var atgriezties savā
iepriekšējā darbavietā, vai atkal pārņemt sava, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodotā, uzņēmumu vadību. Nākamo reizi kandidēt «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanās viņam atļauts
tikai pēc 4 gadiem – izlaižot trīs nākamās vēlēšanu reizes.
Valsts Prezidentu var atsaukt tikai «Likumā» noteiktajā kārtībā – izsludinot vispārēju iedzīvotāju aptauju. Šādu aptauju var ierosināt tikai Valsts «Augstākā Tiesa» pēc tam, kad tā par
Valsts Prezidenta atsaukšanu saņēmusi vairāk kā 75% rakstisku prasību no «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanās par viņu balsojušo skaita.
Ne Valsts Prezidentam ar ģimeni, ne viņa šoferim ar ģimeni nav imunitātes pret «Likuma»
pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji, ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.
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37. Valsts Karogs

Azillando valstiskie simboli ir «Valsts Karogs» un «Valsts Karodziņš». Tos, piemērotus konkrētiem lietošanas apstākļiem (pēc izmēra un izmantotā materiāla), centralizēti izgatavo tikai
vienā Valsts rūpnīcā. Gan «Valsts Karoga», gan «Valsts Karodziņa» garuma un platuma attiecība ir divi pret vienu.
«Valsts Karogs» un «Valsts Karodziņš» sastāv no trim horizontālām krāsu joslām:
1. augšējā josla (35% no platuma) – debeszilā krāsā, kuras centrā spīd balta Saule (dzīvības un enerģijas simbols);
2. vidējā josla (50% no platuma) – sulīgas, tumši zaļas zāles krāsā (auglības simbols);
3. apakšējā josla (15% no platuma) – tumši pelēkā krāsā (augsnes – visa dzīvā barotājas
simbols).
«Valsts Karoga» izmēri ir 2 x 1 metrs. Tas paredzēts uzstādīšanai brīvā dabā un to izgatavo
no atmosfēras apstākļiem noturīga materiāla. Pie dzīvojamām un administratīvajām ēkām
«Valsts Karogu» uzstāda fasādes centrā tā, lai brīvi krītošā auduma zemākais punkts būtu vismaz 2,5 metru augstumā virs zemes. Atsevišķi ierīkotos mastos «Valsts Karogu» parasti neuzstāda, bet «Likums» to darīt neaizliedz. «Valsts Karoga» kāts (divus metrus garš, 50 mm diametrā) ir pagatavots no gaiši lakota koka un augšgalā noapaļots. Karoga auduma augšmala
piestiprināta 5 centimetru attālumā no kāta augšgala.
«Valsts Karodziņa» izmēri ir 20 x 10 centimetri. Tas paredzēts lietošanai telpās un izgatavots no sevišķi kvalitatīva un izskatīga materiāla. «Valsts Karodziņš» tiek piestiprināts pie 30
centimetru augsta lakota koka mastiņa, kurš savukārt ievietots apaļa (diametrs 15 centimetri)
lakota koka paliktņa centrā. Mastiņš ar karodziņu no paliktņa viegli izņemams un, ap mastiņu
aptītā veidā, uzglabājams atsevišķi.
«Valsts Karogu» pastāvīgi lieto:
1. pie Valsts Prezidenta nama, «Valsts Kancelejas» un «Valsts Pārvaldes» ēkām;
2. pie visu Valsts rajonu «Rajona Valdes» ēkām;
3. pie Valsts «Robežpārejas Punktu» administratīvajām ēkām.
Periodiski – svētku, atceres un piemiņas dienās «Valsts Karogs» tiek uzstādīts pie visām
Valsts administratīvajām un dzīvojamām ēkām. Ikdienā pie dzīvojamām ēkām «Valsts Karogu»
parasti neuzstāda, bet «Likums» neaizliedz to darīt ģimenes svinību vai jubileju gadījumos.
Katram Valsts pilsonim un vairumā gadījumu arī nepilsoņiem mājās rūpīgi tiek glabāts un
saudzēts Azillando simbols – «Valsts Karodziņš». Klājot Valsts svētku vai ģimenes locekļu jubileju galdu, tā centrā vienmēr atrodas vieta «Valsts Karodziņam».
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38. Valsts vadība
Azillando 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 tikai divas Valsts mēroga administratīvās ēkas – «Valsts Kanceleja» un
«Valsts Pārvalde».
Valsts centrālā izpildvara ir «Valsts Pārvalde», kuras darba organizācijas pamatprincipi balstās uz sekojošo:
1. «Valsts Pārvaldes» darbinieku pilnvaru laiks nav ierobežots – viņi var strādāt līdz pensijas
vecuma sasniegšanai.
2. «Valsts Pārvalde» pēc tās darbinieku atbildības zonas sadalīta „Kabinetos”. Katrā no tiem,
savu saimniecības nozari vadot, kontrolējot un atbalstot, stādā neliela ļoti augstas kvalifikācijas attiecīgās nozares speciālistu grupa.
3. Visas «Valsts Pārvaldes» struktūrvienības pilnā sastāvā strādā 5 dienas nedēļā. Brīvdienas – sestdiena un svētdiena, kad katrā „Kabinetā” dežūrē divi atbildīgie speciālisti.
4. «Valsts Pārvaldes» vadītāju, saskaņojot savu priekšlikumu ar «Pārstāvju Palātas» deputātiem, ieceļ Valsts Prezidents. Savu vietnieku, saskaņojot tā kandidatūru ar Valsts Prezidentu, izvēlas pats «Valsts Pārvaldes» vadītājs.
5. „Kabinetu” darbinieku kandidatūras (30 līdz 50 gadus vecus Valsts pilsoņus) «Valsts Pārvaldes» vadītājs izvēlas no otrā līmeņa mācību un veselības aizsardzības iestāžu augstākās kvalifikācijas personāla, kā arī visdažādāko Valsts saimniecības nozaru vadošajiem
speciālistiem.
6. „Kabinetu´ sarakstu un darbinieku skaitu katrā no tiem, pēc «Valsts Pārvaldes» vadītāja
priekšlikuma, izskata «Pārstāvju Palātā» un apstiprina Valsts Prezidents.
7. „Kabinetu” darbinieki ir labi apmaksāti Valsts dienestā strādājošie. Viņu alga nav konstanta, un tiek koriģēta reizi gada ceturksnī.
„Kabinetos” strādājošo speciālistu pamata darba alga ir diferencēta pēc viņu kvalifikācijas un atbildības pakāpes. Bet katra „Kabineta” darbinieku pamata darba algai
tiek piemērots koeficients, kas ir tieši atkarīgs no viņu vadītajā saimniecības nozarē
strādājošo minimālās darba algas gada iepriekšējā ceturksnī.
Piemēram, ar «Likumu» noteiktā minimālā darba alga Valstī ir 1,0 Kvanto. Ja
«Rūpniecības un Enerģētikas» „Kabineta” atbildības sfērā strādājošo vidējā darba
samaksa iepriekšējā ceturksnī ir bijusi 2,38 Kvanto, tad šāds koeficients tiek piemērots arī attiecīgā „Kabineta” speciālistu pamata darba algai.
8. Valsts Prezidents, sadarbojoties ar «Pārstāvju Palātu», līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša
10. datumam izskata visu «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu” atskaites par paveikto savā atbildības zonā iepriekšējā ceturksnī. Apkopojot un izvērtējot „Kabinetu” atskaites, «Pārstāvju Palātas» deputāti un Valsts Prezidents gūst pilnu informāciju par reālo stāvokli Valstī.
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9. Ik mēnesi, «Pārstāvu Palātas» pirmajā izbraukuma sēdē, tiek izskatīti un izvērtēti «Valsts
Pārvaldes» „Kabinetu” iesniegtie priekšlikumi Valsts saimnieciskās darbības stabilitātes
tālākā nodrošināšanā un priekšlikumi par iespējām iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai.
Pieņemot lēmumu par kāda «Valsts Pārvaldes» „Kabineta” priekšlikuma ieviešanu
dzīvē, obligāti tiek norādīts attiecīgā „Kabineta” vadītājs un speciālists, kurš šo
priekšlikumu izstrādājis.
Ja, izvērtējot «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu”, atskaites tiek konstatēts, ka agrāk ieviestās izmaiņas radījušas negatīvas sekas, «Pārstāvju Palāta» un Valsts Prezidents var izskatīt konkrēto «Valsts Pārvaldes» darbinieku atbilstību ieņemamam
amatam.
Galvenos vilcienos «Valsts pārvaldes» struktūra ir sekojoša:
1. «Pašpārvaldes» „Kabinets”;
2. «Darba un Sociālo lietu» „Kabinets”;
3. «Veselības aizsardzības» „Kabinets”;
4. «Mācību iestāžu un Zinātnes» „Kabinets”;
5. «Rūpniecības un Enerģētikas» „Kabinets”;
6. «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» „Kabinets”;
7. «Tirdzniecības un Transporta» „Kabinets”;
8. ««Sardzes dienesta» un «Darba Iestāžu»» „Kabinets”;
9. «Tieslietu un Ārlietu» „Kabinets”;
10. «Kultūras un Sporta» „Kabinets”.
«Valsts Pārvaldei» un tās darbiniekiem nedrīkst būt dienesta transporta līdzekļu. Visi darbinieki pārvietojas vai nu ar sabiedrisko transportu, vai saviem personīgajiem transporta līdzekļiem, kuru ekspluatācijas izdevumus Valsts neapmaksā. Personīgie transporta līdzekļi nav speciāli marķēti un nekādas satiksmes priekšrocības nebauda.
Valstī vispār pieņemtā kārtībā reizi gadā, pēc «Valsts Pārvaldes» vadītāja sastādīta grafika,
„Kabinetu” darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6
mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā veselības pārbaudes atvaļinājumā.
«Valsts Pārvaldes» vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda viņa vietnieks.
«Valsts Pārvaldē» strādājošie «Likuma» priekšā nav neaizskarami. Par kaitējumu Valstij vai
iedzīvotājiem, kas radies viņu darbības (bezdarbības) rezultātā, viņi, tāpat kā jebkurš Valsts iedzīvotājs, ir atbildīgi «Likuma» priekšā.
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39. Valsts mācību iestādes
Azillando pastāv divu līmeņu pilnībā Valsts apmaksātu apmācību sistēma un stabili darbojas nepieciešamais skaits attiecīgo mācību iestāžu.
Pirmais (pamata) līmenis – obligātā 10 gadīgā apmācība. Mācību iestādes atrodas katra
Valsts rajona „Administratīvajā centrā”.
Otrais (augstākais) līmenis – mācību iestāžu kompleksi atrodas Galvaspilsētā. Studenti saņem Valsts stipendiju 1,5 Kvanto apmērā. Studiju ilgums atkarīgs no izvēlētās specialitātes:
a) «Sardzes» dienesta ierindas darbinieks – 2 gadi;
b) plaša profila speciālists – 3 gadi;
c) pirmā līmeņa mācību iestādes pasniedzējs – 4 gadi;
d) ārsts (diferencēti pēc specialitātēm) – 5 gadi;
e) otrā līmeņa mācību iestādes pasniedzējs – 6 gadi.

40. Pirmā līmeņa mācību iestādes
Pirmā (pamata) līmeņa desmitgadīgās mācību iestādes atrodas katra Valsts rajona „Administratīvā centra” zaļajā zonā. «Likumā» deklarēts, ka tās pilda ļoti atbildīgu un valstiski svarīgu
uzdevumu – sagatavo vispusīgi attīstītu un patstāvīgai dzīvei (arī ģimenes dzīvei) sagatavotu,
«Likumus» zinošu un par savu rīcību atbildēt spējīgu 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» dienesta darbiniekiem līdzcilvēku un Valsts drošības
garantēšanā;
3. prastu peldēt, glābt slīkstošos, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos cietušajiem,
neapjuktu un prastu aktīvi rīkoties jebkurās citās ārkārtējās dzīves situācijās;
4. prastu veikt mājokļa, apģērba, apavu un sadzīves tehnikas vidējas sarežģītības remontus, prastu pagatavot ikdienas ēdienus;
5. mācību iestādi beidzot, būtu gatavs uzņemties atbildību par pretējā dzimuma personu,
zinātu seksuālās un ģimenes dzīves pamatprincipus, būtu apguvis pamata iemaņas
bērnu audzināšanā;
6. apzinātos atbildību par «Likuma» pārkāpumiem (redzējis soda izciešanas vietas un to
iemītniekus);
7. apzinātos visu veidu narkotiskās indes graujošo ietekmi uz cilvēka organismu (bijis darba praksē ārstniecības iestāžu narkoloģiskajās nodaļās, redzējis un apkalpojis to iemītniekus).
= 50 =

Bērns pirmā līmeņa mācību iestādi sāk apmeklēt 6 gadu vecumā, kad sekmīgi pabeidzis
„Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādi”.
Mācību gads sākas septembra mēneša pirmajā darba dienā un beidzas nākamā gada maija
mēneša pēdējā darba dienā. Visas pirmā līmeņa mācību iestādes strādā piecas dienas nedēļā
(no pirmdienas līdz piektdienai). Mācību laiks – no pulksten 09:00 līdz 15:00. Papildus nodarbības jaunākām grupām (lai sagaidītu vecākus no darba) notiek līdz pulksten 18:00
Visās mācību iestādēs gan audzēkņi, gan pasniedzēji, gan tehniskais personāls saņem
Valsts apmaksātas pusdienas (pulksten 12:00). Papildus nodarbību audzēkņiem izsniedz launagu (pulksten 15:30)
Visās mācību iestādēs valda stingra disciplīna, pasniedzējs ir autoritāte, viņa darba stils un
mācību metodikas nav apspriežamas – tās atrodas pastāvīgā mācību iestādes vadības un
«Valsts Pārvaldes» «Mācību iestāžu un Zinātnes» Kabineta auditoru kontrolē. Katrai pirmā līmeņa mācību iestādei ir konkrēta teritorija. Mācību laikā, bez speciālas mācību iestādes vadītāja rakstiskas atļaujas, no teritorijas iziet nav atļauts.
Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņi sadalīti pēc vecuma grupām, bet zināšanu apguves
process apzīmēts „klasēs”. Nākamajā mācību gadā pāriet uz augstāku klasi iespējams tikai pēc
visu mācību programmā paredzēto zināšanu sekmīgas apguves zemākajā klasē. «Likums» nosaka šādu mācību klašu pieļaujamo noslogojumu:
a) jaunākā grupā (no 1. līdz 3. klasei) – līdz 10 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.
b) vidējā grupā (no 4. līdz 7. klasei) – līdz 15 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.
c) vecākā grupā (no 8. līdz 10. klasei) – līdz 20 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.
Visiem pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņiem noteikts vienota parauga formas tērps,
valkāšanai iekštelpās (siltā laikā – arī ārpus telpām). Meitenēm – tumši svārki, gaiša blūzīte un
tumša (meiteņu fasona) jaciņa. Zēniem – tumšas garās bikses, gaišs krekls un tumša (zēnu fasona) veste. Uz jaciņas un vestes (krūšu daļas kreisajā pusē) ir speciāla uzšuve, kurā norādīta
audzēkņa piederība konkrētai mācību iestādei un vecuma grupai.
Formas tērps šūts no izskatīga, izturīga materiāla, to iegādājas audzēkņa vecāki. Speciālās
uzšuves katrai vecuma grupai izsniedz mācību iestāde.
Visa mācību viela tiek apgūta pašā mācību iestādē – mājas darbu audzēkņiem nav. Mācību
grāmatu un visa pārējā, mācību procesam nepieciešamā, inventāra un piederumu iegādi nodrošina Valsts un tas viss glabājas uz vietas mācību iestādē, katra audzēkņa personīgajā skapītī.
Šajā skapītī glabājas arī audzēkņa sporta apģērbs un apavi.
Visus zināšanu pārbaudījumus audzēkņi kārto mutiskā un rakstiskā formā kā arī praktisko
darbu veidā. Darbu ar elektroniskajām ierīcēm pasniedz atsevišķu mācību priekšmetu veidā,
bet ikdienas mācību procesā un zināšanu pārbaudes testos, «Likums» tās izmantot aizliedz.
Mācību process ir stingri diferencēts:
a) jaunākajās grupās mācības mijas ar atpūtu, spēlēm un fiziskām aktivitātēm telpās un
brīvā dabā (labos laika apstākļos);
b) vidējās grupās mācības mijas ar praktiskajiem darbiem un sporta nodarbībām;
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c) vecākajās grupās mācības mijas ar dažādu novirzienu praktiskajiem darbiem telpās un
brīvā dabā, aktīvām sporta nodarbībām brīvā dabā, stažēšanos lauksaimniecības un
rūpniecības uzņēmumos, praktiskajiem darbiem dažādos Valsts saimnieciskajos objektos, kā arī veselības aizsardzības un «Sardzes» struktūrvienībās.
«Likums» nosaka, ka:
a) jaunāko grupu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc mācībām mājās aizved kāds no vecākiem;
b) vidējo grupu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc mācībām mājās aizved
kāds no vecākiem, vai cits pilngadīgs ģimenes loceklis;
Nepieciešamības gadījumā darba devējs, jaunāko un vidējo vecuma grupu audzēkņu vecākiem, koriģē darba laika sākumu, tā pārtraukumu vai beigas, lai viņi varētu
pildīt šo «Likumā» noteikto valstiski svarīgo pienākumu.
Ja dēļ šāda koriģēta darba grafika, darbinieks mēnesī nenostrādā «Likumā» noteikto
normālo darba laiku, Valsts darba devējam kompensē iztrūkstošo darba stundu apmaksu un darbinieks saņem pilnu mēneša darba algu.
c) vecāko grupu audzēkņi no mājām uz mācību iestādi un no mācību iestādes uz mājām
dodas patstāvīgi – ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai kājām.
Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu (neatkarīgi no vecuma grupas) atrašanās ārpus mājām pēc pulksten 22:00 (bez pilngadīgas personas pavadības) ir smags «Likuma» pārkāpums,
par ko atbild viņa vecāki.
Jebkuri sabiedriskie pasākumi ar bērnu, pusaudžu vai nepilngadīgo piedalīšanos beidzas ne
vēlāk kā pulksten 21:00 un par to personīgi atbild attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs. Šī «Likuma» punkta ievērošanu pastiprināti kontrolē «Sardzes» dienesta darbinieki.
«Likums» visiem 1. līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem nosaka konstantu darba samaksu:
a) mācību iestādes vadītājam – 4,0 Kvanto mēnesī;
b) mācību iestādes vadītāja vietniekam – 3,9 Kvanto mēnesī;
c) pasniedzējiem (neatkarīgi no specialitātes) – 3,7 Kvanto mēnesī;
d) palīgpersonālam un tehniskajiem darbiniekiem – 3,0 Kvanto mēnesī.
«Likums» visam pirmā līmeņa mācību iestāžu personālam nosaka speciālu – 60 kalendāra
dienu ilgu Valsts apmaksātu atvaļinājumu. Papildus tam, reizi pusgadā – 5 darba dienas garu
Valsts apmaksātu atvaļinājumu obligātai profilaktiskajai veselības pārbaudei, pēc mācību iestādes vadītāja sastādīta slīdošā grafika.
Jūnija pirmā dekāde tiek veltīta mācību gada noslēgumam, telpu sagatavošanai slēgšanai.
Augusta otrajā un trešajā dekādē mācību iestāde tiek sagatavota jaunajam mācību gadam. Šajā darbā, sadarbībā ar audzēkņu vecākiem, tiek iesaistīts viss mācību iestādes personāls.
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41. Zināšanu vērtēšanas sistēma
Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu zināšanu pārbaudes kritērijs ir vidējā atzīmju (ballu)
summa (ar precizitāti līdz desmitdaļai) konkrētajā mācību priekšmetā nedēļā, mācību gada ceturksnī un visā mācību gadā.
Katram audzēknim ir vienota parauga Valsts tipogrāfijā izgatavota «Dienasgrāmata» cietos
vākos. Visi pasniedzēji, ik mācību stundu savā priekšmetā, ieraksta audzēkņa zināšanu novērtējumu gan audzēkņa «Dienasgrāmatā», gan „Klases žurnālā”. Abiem audzēkņa vecākiem ik
vakaru šī «Dienasgrāmata» ir jāparaksta.
Audzēkņa zināšanu līmenis tiek vērtēts pēc 6 ballu sistēmas.
1 balle – audzēknis neorientējas konkrētajā mācību vielā un nespēj atbildēt uz pasniedzēja
uzdotajiem jautājumiem.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu ārkārtēju notikumu ir sekojoša:
a) jaunākā un vidējā grupā par šādu gadījumu nekavējoties tiek ziņots abiem vecākiem, lai viņi abi pēc sava bērna ierodas pulksten 18:00, jo viņš tiek atstāts
pagarinātajā grupā, mācību vielas atkārtošanai. Ierodoties audzēkņa vecākiem,
pasniedzējs pārrunā ar viņiem notikušo un iesaka, kādas papildus nodarbības
bērnam nepieciešamas, lai atgūtu nokavēto. Tiek norunāts laiks, kad tiks veikta
atkārtota zināšanu pārbaude;
b) vecākās grupās šāds zināšanu vērtējums ir ārkārtas gadījums. Par to tiek ziņots audzēkņa vecākiem un «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram, kurš 24 stundu laikā apmeklē audzēkņa dzīvesvietu un oficiāli
brīdina vecākus par nepietiekamu uzmanību sava bērna audzināšanā. Audzēknim tiek nozīmēta atkārtota un rūpīga zināšanu pārbaude konkrētajā mācību
priekšmetā.
2 balles – audzēknis ļoti vāji un pavirši iedziļinājies konkrētā mācību vielā, uz uzdotajiem jautājumiem dod nepareizas atbildes.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu zināšanu līmeni ir sekojoša:
a) jaunākā un vidējā grupā par šādu gadījumu nekavējoties tiek ziņots abiem vecākiem, lai viņi abi pēc sava bērna ierodas pulksten 18:00, jo viņš tiek atstāts
pagarinātajā grupā, mācību vielas atkārtošanai. Ierodoties audzēkņa vecākiem,
pasniedzējs pārrunā ar viņiem notikušo un iesaka, kādas papildus nodarbības
bērnam nepieciešamas. Tiek norunāts laiks, kad tiks veikta atkārtota zināšanu
pārbaude;
b) vecākās grupās šāds zināšanu vērtējums ir ārkārtas gadījums. Par to tiek ziņots
audzēkņa vecākiem un «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram, kurš 24 stundu laikā apmeklē audzēkņa dzīvesvietu un oficiāli brīdina vecākus par nepietiekamu uzmanību sava bērna audzināšanā. Audzēknim
tiek nozīmēta atkārtota un rūpīga zināšanu pārbaude konkrētajā mācību
priekšmetā.
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3 balles – zināšanu līmenis vājš, bet, ar pasniedzēja uzvedinošiem jautājumiem, doto vielu sāk
saprast un spēj sniegt pareizas atbildes.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu zināšanu līmeni ir sekojoša:
a) jaunākā un vidējā grupā pasniedzējs veic pārrunas ar audzēkni. Audzēknim
tiek doti papildus identiskas sarežģītības uzdevumi un norunāts laiks, kad notiks
to izvērtēšana. Pēc audzēkņa atnākušajiem vecākiem tiek lūgts pievērst vairāk
uzmanības sava bērna audzināšanai;
b) vecākā grupā pasniedzējs veic pārrunas ar audzēkni. Audzēknim papildus tiek
doti vairāki identiskas sarežģītības uzdevumi un norunāts laiks to izvērtēšanai.
4 balles – zināšanu līmenis par doto mācību vielu pieņemams, bet audzēknis nespēj izskaidrot
jautājuma dziļāko būtību un kādas būtu šo zināšanu izmantošanas iespējas reālajā
dzīvē.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:
a) jaunākā un vidējā grupā šādu zināšanu līmeni novērtē atzinīgi. Audzēknim tiek
dotas pozitīvas emocijas un norādīts uz iespējām paaugstināt savu zināšanu līmeni un to vērtējumu;
b) vecākā grupā šāds zināšanu līmenis tiek atzīts par apmierinošu. Audzēknis tiek
aicināts mācīties nopietnāk, un viņam tiek norādīts uz iespējām patstāvīgai zināšanu papildināšanai.
5 balles – labs zināšanu līmenis. Audzēknis izprot mācību vielu, spēj dot paplašinātas un pareizas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, izprot šo zināšanu nepieciešamību reālajā dzīvē.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:
Visās grupās šāds zināšanu līmenis tiek vērtēts kā pilnīgi pietiekošs, neaizmirstot norādīt uz sīkām niansēm, pie kurām audzēknim vēl ir vērts piestrādāt.
6 balles – izcils zināšanu līmenis! Redzams, ka audzēknis iedziļinājies pašā mācību vielas būtībā un pilnīgi to izprot. Audzēknis patstāvīgi apguvis mācību procesā nepieminētus,
ar uzdoto vielu saistītus, jautājumus un spēj nākt klajā ar interesantiem priekšlikumiem un oriģinālām idejām to pielietošanai reālajā dzīvē.
Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:
Visās grupās šāds zināšanu līmenis tiek darīts zināms audzēkņa vecākiem, lai
viņiem būtu pamats lepoties ar savu bērnu.
Lai audzēknis iegūtu tiesības nākamajā mācību gadā pāriet uz augstāku klasi, viņam katrā
mācību priekšmetā mācību gada vidējai atzīmju (ballu) summai (ar precizitāti līdz desmitdaļai)
jābūt ne zemākai kā 4,0
Pretējā gadījumā viņš nākošajā gadā atkārtoti mācās tajā pašā klasē. Līdz ar to viņa mācību
periods pirmā līmeņa mācību iestādē pagarinās un, iespēja iegūt „pilngadīgas personas” statusu, attālinās.
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42. Otrā līmeņa mācību iestādes
Otrā (augstākā) līmeņa mācību iestādes atrodas Galvaspilsētas „zaļajā zonā”. Šeit atrodas
gan pašas mācību iestādes, gan visi mācību procesam nepieciešamie objekti, kas kopā veido
tā saucamo „studentu pilsētiņu”.
Visi studenti (neatkarīgi no viņu pastāvīgās dzīves vietas), dzīvo studentu pilsētiņas labiekārtotās kopmītnēs – divi studenti vienā istabiņā. Visi studenti saņem Valsts stipendiju 1,5 Kvanto
apmērā.
Katra profila otrā līmeņa mācību iestādei ir izstrādāti sava dizaina, izskatīgi un ērti formas
tērpi gan studentēm, gan studentiem. Formas tērpa krūšu daļas kreisajā pusē ir speciāla uzšuve, kurā norādīta studenta piederība konkrēta profila mācību iestādei.
Studentu formas tērpu no izskatīga materiāla ik gadu šūdina individuāli un tā izmaksas sedz
Valsts. Speciālās formas tērpa uzšuves izsniedz mācību iestāde.
Studentu pilsētiņā ir visa normālai dzīvei nepieciešamā infrastruktūra, sākot no veikaliem un
ēdnīcām līdz veselības aizsardzības un sadzīves pakalpojumu iestādēm.
«Likums» nosaka, ka visiem studentiem, uzrādot «Studenta Apliecību», „studentu pilsētiņas”
robežās ir 50% atlaide visām precēm un pakalpojumiem. Medicīniskā palīdzība, protams, ir bez
maksas.
„Studentu pilsētiņa” nav slēgtā zona, un tur var brīvi ieiet jebkurš Valsts iedzīvotājs. Veikalos, ēdnīcās un visās pakalpojumu iestādēs viņiem gan jāmaksā pilna preces vai pakalpojuma
cena.
«Likums» visiem otrā līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem nosaka konstantu darba apmaksu, kas vairumā gadījumu ir ievērojami augstāka par Valsts Prezidenta darba algu:
a) mācību iestādes vadītājam – 5,0 Kvanto mēnesī;
b) mācību iestādes vadītāja vietniekam – 4,8 Kvanto mēnesī;
c) visiem pasniedzējiem (neatkarīgi no specialitātes) – 4,5 Kvanto mēnesī;
d) palīgpersonālam un tehniskajiem darbiniekiem – 4,0 Kvanto mēnesī.
«Likums» visam otrā līmeņa mācību iestāžu personālam nosaka speciālu – 60 kalendāra
dienu ilgu Valsts apmaksātu atvaļinājumu un reizi pusgadā (pēc mācību iestādes vadītāja sastādīta slīdošā grafika) – 5 darba dienas garu Valsts apmaksātu atvaļinājumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei.
Jūnija pirmā dekāde veltīta mācību gada noslēgumam, telpu un ēku sagatavošanai slēgšanai. Augusta otrajā un trešajā dekādē mācību iestādes tiek sagatavotas jaunajam mācību gadam.
Šajā darbā, sadarbībā ar profesionāliem speciālistiem, tiek iesaistīts viss mācību iestādes
personāls.
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43. Valsts zinātne
Valsts ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem veicina zinātnes attīstību un atbalsta šajā sfērā strādājošos. Tagad, kad cilvēkiem ir pavisam cita vērtību skala, arī jēdzienam „zinātne” ir pavisam cita nozīme un saturs, nekā savulaik „demokrātijas” periodā.
Toreiz neviens iedzīvotājs nezināja, ko šie tā saucamie „zinātnieki” īsti dara – viņu devums ikdienas dzīvē vispār nebija jūtams. Toreiz praktiski visa „zinātne” strādāja militārām vajadzībām – jaunu, vēl iznīcinošāku ieroču radīšanai.
Ja pēc daudziem gadiem kāds mazumiņš no šiem „zinātnes” sasniegumiem tika atslepenots, pielāgots un ieviests ikdienas dzīvē, tad tikai pēc tam, kad kara vajadzībām tas
jau bija novecojis. Bija arī tā saucamie „teorētiķi”, kuri gadiem ilgi pētīja, cik bieži lietus
lāses nokrīt vienā un tajā pašā punktā, vai kāpēc trešdiena labāka par otrdienu.
Toreiz „zinātnieki” varēja radīt atombumbu, bet ne odu atbaidīšanas ierīci. Viņi varēja izraisīt mākslīgu slimību izsauktas epidēmijas, bet nevarēja izgatavot iedarbīgas zāles
pret iesnām...
Azillando zinātnieku darbs veltīts konkrētu, Valstij un tās iedzīvotājiem svarīgu problēmu risināšanai. Kā zināms, Valstij nav noslēpumu pret saviem iedzīvotājiem. Nav noslēpums arī tas,
kurš zinātnieks (zinātnieki) pie kādas problēmas strādā. Nav noslēpums, kāda problēma jau ir
sekmīgi atrisināta un kad šī darba rezultāti tiks ieviesti dzīvē. Nav noslēpums arī tas, ja kāds
darbs pagaidām nav devis gaidītos rezultātus.
Goda nosaukums „zinātnieks” ir augstākais, un prestižākais radoša, ar nestandarta domāšanu apveltīta, Valsts un līdzcilvēku labā fundamentālus atklājumus izdarījuša iedzīvotāja goda
nosaukums un sociālais statuss. Piešķirt kādam no saviem izcilākajiem darbiniekiem goda nosaukumu „zinātnieks” ierosina pretendenta darba kolektīva vadītājs. Ja priekšlikums saņem
vismaz 70% darbinieku atbalstu, darba kolektīva vadītājs nosūta «Valsts Pārvaldes» vadītājam
attiecīgu rekomendāciju ar pretendenta izcilāko darbu aprakstiem.
«Valsts Pārvaldes» vadītājs kopā ar attiecīgā «Kabineta» darbiniekiem (kuru atbildības zonā
ietilpst pretendenta izstrādes), izskata šo rekomendāciju un tai klāt pieliktos materiālus.
Pieņemot pozitīvu lēmumu par „zinātnieka” goda nosaukuma piešķiršanu, tiek izgatavota
speciāla personalizēta krūšu nozīme «Zinātnieks». Pretendenta kolektīva kopsapulcē jaunajam
zinātniekam to pasniedz pats Valsts Prezidents.
Zinātnieki bauda tikai sabiedrības cieņu un atzinību, bet «Likuma» priekšā viņiem nav nekādu speciālu priekšrocību, salīdzinot ar jebkuru citu Valsts iedzīvotāju.
Zinātnieku darba samaksa, ņemot vērā viņu 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 tuvākajā laikā jāatrisina Valsts zinātniekiem, lai kardināli paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, stiprinātu Valsts drošību un tās
prestižu pasaulē ir šādi:
1. izstrādāt tehnoloģijas un metodikas saldūdens rezervju papildināšanai – kvalitatīva,
augu laistīšanai derīga saldūdens iegūšanai no piesārņotām ūdenskrātuvēm;
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2. atrast līdzekļus, izstrādāt metodikas un iekārtas augsnes piesārņojuma pakāpes samazināšanai līdz cilvēka veselībai nekaitīgam līmenim;
3. pilnveidot jau esošos un atrast jaunus, mobilus, maza izmēra alternatīvās enerģijas avotus un mobilus sakaru līdzekļus, kā arī izstrādāt to izgatavošanas tehnoloģijas un praktiskas pielietošanas metodes;
4. izstrādāt praktiski pielietojamas metodes planētas dzīļu siltumenerģijas izmantošanai;
5. izstrādāt slimību profilakses, agrīnās diagnostikas un efektīvas ārstniecības metodes,
kā arī organisma imūnsistēmu saudzējošus un stiprinošus (galvenokārt – dabīgas izcelsmes) ārstniecības līdzekļus;
6. izzināt bijušo pasaules tautu netradicionālās ārstēšanas metodes, izstrādāt rekomendācijas un metodikas to pielietošanai Valsts ārstniecības iestādēs;
7. izstrādāt jaunus, apkārtējai videi draudzīgus augsnes mēslojumus, veselībai nekaitīgu
pārtikas produktu audzēšanas tehnoloģijas un rekomendācijas to ražības palielināšanai;
8. pilnveidot esošās, kā arī izstrādāt jaunas rūpniecisko un sadzīves atkritumu pārstrādes
un otrreizējās izmantošanas tehnoloģijas;
9. izstrādāt jauna principa sevišķi drošus un modernizēt esošos Valsts sakaru tīklus;
10. izstrādāt principāli jaunus un pilnveidot esošos speclīdzekļus, iekārtas un aparatūru
«Sardzes» struktūrvienību un Valsts aizsardzības vajadzībām;
11. pilnveidot un paātrināt «Likuma» pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas, noziedznieku
identifikācijas un nevainīgo personu aizsardzības metodes.
Neliela atkāpe.
Globālo katastrofu pārdzīvojušo cilvēku domāšana, dzīvesveids un pasaules uzskati ir radikāli mainījušies. Nav vairs mūžīgās steigas un „demokrātijā” kultivētās mānijas – iegūt
vairāk naudas, pirkt visu vajadzīgo un nevajadzīgo. Ka tik vairāk naudas – kam tūkstotis,
tam gribējās miljonu, kam miljons – tam gribējās miljardu... Vienmēr tikai vairāk un vairāk
– pat ejot pāri līķiem...
Šodien zinātnieki, kuru ienākumi ir lielākie Valstī, reāli izvērtē, cik naudas viņiem nepieciešams normālas dzīves nodrošināšanai gan sev, gan savai ģimenei. Vispār zināms, ka katram
cilvēkam taču ir tikai viens vēders, viņam vajadzīgs viens jumts virs galvas un nepieciešami tikai
dažādu gadalaiku apģērbi. Viss pārējais – tikai pēc tam...
Zinātnieku reālie „naudas” uzkrājumi «Valsts Bankā» daudzkārt pārsniedz šīs vajadzības un
nodrošina augstu labklājības līmeni gan viņiem pašiem, gan viņu ģimenēm. Tādēļ izvērtējot reālās iespējas, daudzi zinātnieki daļu savu ietaupījumu ziedo kāda konkrēta, līdzcilvēkiem vajadzīga objekta celtniecībai, kāda izgudrojuma ātrākai ieviešanai dzīvē, kāda mākslas, kultūras un
sporta pasākumu atbalstīšanai, vai citam visai sabiedrībai vajadzīgam mērķim.
Katrs no šiem objektiem, ja zinātnieks to vēlas, var tikt nosaukts viņa vārdā. Aktīvam cilvēkam taču radīs gandarījumu, ka kādā uzņēmumā sekmīgi strādā viņa vārdā nosaukta tehnoloģija, ka mācību iestādes peldbaseins nosaukts viņa vārdā, ka blakus medikamenta oficiālajam
nosaukumam redzams viņa vārds, u.t.t..
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44. Valsts «Darba Kodekss»
Azillando nav „cienījamu” vai „prastu”, „svarīgu” vai „mazsvarīgu” darbu – jebkurš darbs sevis, savas ģimenes, līdzcilvēku un Valsts labā tiek cienīts un godāts.
Azillando ar «Likuma» spēku tiek aizsargāta aksioma:
Cilvēks neiet strādāt algotu darbu tāpēc, ka viņam mājās nav ko darīt!
Cilvēks iet strādāt, lai saņemtu padarītā darba apjomam un tā kvalitātei adekvātu atalgojumu, kas nodrošinātu normālus dzīves apstākļus sev un savai ģimenei.
Cilvēks iet strādāt, lai pielietojot savas zināšanas, fizisko un garīgo spēku, paveiktu Valstij un līdzcilvēkiem vajadzīgu darbu.
Valsts «Darba Kodekss» nosaka sekojošas pastāvīgā darba kategorijas:
1. individuālais darbs un darbs ģimenes uzņēmumos (bez algotajiem darbiniekiem);
2. darbs mazā kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem);
3. darbs vidējā kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algoti darbinieki);
4. darbs lielā kooperatīvā uzņēmumā (51 un vairāk algoti darbinieki);
5. darbs «Rajona Valdes» uzņēmumā (līdz 200 algotajiem darbiniekiem);
6. darbs Valsts uzņēmumā (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita);
7. darbs Valsts dienestā («Likumā» noteiktais darbinieku skaits reglamentētās sfērās).
Valsts «Darba Kodekss» nosaka sekojošas pagaidu darba kategorijas:
1. „mātes darbs” – no sievietes grūtniecības sestā mēneša līdz jaundzimušais sasniedz 3
gadu vecumu, kad tas sāk apmeklēt «Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādi»;
2. „apgādniecība” – invalīda vai darba nespējīga cilvēka kopšana (kā alternatīva ievietošanai uz dzīvi labiekārtotā Valsts pansionātā);
3. „aizbildniecība” – adoptēta zīdaiņa, bērna vai pusaudža audzināšana līdz „pilngadības
statusa” iegūšanai.
Azillando «Likuma» sadaļa «Darba Kodekss» nosaka darba un uzņēmējdarbības pamatus,
kā arī šo struktūru savstarpējo mijiedarbību, uzdevumus, pienākumus, atbildību un garantijas.
Valsts «Darba Kodekss» sastāv no sekojošām sadaļām:
1. «Darba devējs»;
2. «Darba ņēmējs»;
3. «Darba režīmi»;
4. «Darba līgums»;
5. «Darba apmaksa»;
6. «Valsts nodokļu sistēma»;
7. Valsts pensionāri;
8. Darba nespējīgie iedzīvotāji.
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Lai izslēgtu iespēju kādam indivīdam izmantot līdzcilvēkus, nostādot viņus sev pakļauto statusā un šādi iespaidot viņu pašcieņu, materiālo stāvokli un viņu ģimeņu labklājību, «Likums»
privātpersonām aizliedz jebkādā veidā sarunāt, nolīgt vai citādi nodarbināt algotus darbiniekus;
«Likums» aizliedz Azillando teritorijā veidot jebkādus ārvalstu vai ārzemniekiem piederošus
uzņēmumus, iestādes un jebkurus citus objektus, kuros tiktu nodarbināti algoti darbinieki.
Azillando nav un pat teorētiski nevar būt savulaik „demokrātijā” tik populārā, cilvēku verdziskai pakļaušanai nepieciešamā jēdziena – bezdarbs. Valsts visiem pilngadīgiem iedzīvotājiem garantē darbu, kas atbilst viņu zināšanu līmenim un veselības stāvoklim.
«Likums» nosaka, ka visiem pilngadīgajiem, darba spējīgajiem Valsts iedzīvotājiem, vienīgais legālais iztikas līdzekļu avots ir pašrocīgi paveiktais darbs, tā apjoms un kvalitāte.
«Likums» nosaka, ka «Valsts Banka» sadarbībā ar «Iedzīvotāju Reģistru» kontrolē visu iedzīvotāju ienākumus, izdevumus un «Likumā» noteikto nodokļu nomaksu.

45. «Darba devējs»
Azillando «Likums» nosaka trīs „darba devēju” kategorijas, kurām Valstī atļauta algota darbaspēka izmantošana un atbildīgās personas, kurām ir tiesības noslēgt «Darba Līgumus».
1. kategorijas darba devējs – kooperatīvs (mazais, vidējais, lielais).
«Likuma» priekšā atbildīgā persona – kooperatīva kopsapulcē ievēlēts, «Rajona Valdes»
«Nodarbinātības un Uzņēmējdarbības» inspektora apstiprināts pārvaldnieks.
Viņš, pārstāvot kooperatīva biedru intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem, personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.
2. kategorijas darba devējs – «Rajona Valdes» uzņēmums.
«Likuma» priekšā atbildīgā persona – «Rajona Valdes» vadītāja apstiprināts uzņēmuma
direktors.
Viņš, pārstāvot uzņēmuma intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem,
personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.
3. kategorijas darba devējs – Valsts uzņēmums.
«Likuma» priekšā atbildīgā persona – Valsts uzņēmuma direktors.
Viņš, pārstāvot uzņēmuma intereses, slēdz «Darba Līgumus» ar darba ņēmējiem,
personīgi garantējot viņiem darba algas izmaksu «Darba Līgumā» noteiktajā datumā.
ZINĀŠANAI
Lai nodotu ekspluatācijā jaunizveidotu uzņēmumu un varētu sākt pieņemt darbā algotus
darbiniekus, īpašniekam savs uzņēmums jāreģistrē Valsts «Uzņēmumu reģistrā» un jāsaņem atļauja konkrēta skaita algota darbaspēka izmantošanai.
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46. «Darba devēja» atbildība
«Likums» nosaka, ka „darba devējiem” jāuzņemas pilna atbildība par saviem algotajiem
darbiniekiem un viņu ģimeņu labklājību.
Pirms jauno darbinieku pielaist patstāvīgā darbā, „darba devēja” pienākums ir:
1. ierādīt viņam darbavietu, tai pieguļošo teritoriju, apgādāt ar darba apģērbu, apaviem, darba rīkiem, instrumentiem un visu citu, kas nepieciešams kvalitatīvai darba izpildei;
2. „darba devēja” pilnvarotai personai jaunais darbinieks jāapmāca „Darba drošības noteikumos”, „Darba izpildes tehnoloģijā” un praktiskajā darba izpildē.
Apmācību ilgums nav reglamentēts – tas ilgst līdz instruktors ir pilnīgi pārliecināts un
var uzņemties atbildību par jaunā darbinieka darba prasmi. Apmācību perioda beigās, jaunajam darbiniekam tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība.
Apmācību periods tiek ieskaitīts jaunā darbinieka reālajā darba laikā un apmaksāts
saskaņā ar «Darba Līguma» noteikumiem.
Darbinieka īslaicīgas saslimšanas gadījumā (līdz 7 kalendāra dienām ieskaitot):
1. ja darbinieka saslimšanu nav izraisījuši darba apstākļi, „darba devējam” jāizmaksā slimības pabalsts 1/30 daļas Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu;
2. ja darbinieka saslimšanu ir izraisījuši darba apstākļi – „darba devējam” jāizmaksā slimības
pabalsts 2/30 daļu Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu.
Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka
veselībai kaitīgo apstākļu novēršanas, saņemot «Rajona Valdes» «Nodarbinātības
un uzņēmējdarbības» inspektora atļauju.
Darbinieka ilgstošas slimības gadījumā (8 un vairāk kalendāra dienas):
1. ja darbinieka ilgstošo slimošanu nav izraisījuši darba apstākļi – sākot ar 8 slimošanas kalendāra dienu Valsts izmaksā „darba ņēmējam” slimības pabalstu 2/30 daļu Kvanto apmērā par katru kalendāra dienu;
2. ja darbinieka ilgstošo slimošanu ir izraisījuši darba apstākļi – sākot ar 8 slimošanas kalendāra dienu „darba devējam” jāizmaksā darbiniekam slimības pabalsts 3/30 daļu Kvanto
apmērā par katru kalendāra dienu.
Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka
veselībai kaitīgo apstākļu novēršanas, saņemot «Rajona Valdes» «Nodarbinātības
un uzņēmējdarbības» inspektora atļauju.
Ja algotais darbinieks darbā cietis nelaimes gadījumā.
1. Ja nelaimes gadījums noticis darbinieka vainas dēļ (neievērojot «Darba Drošības» noteikumus):
a) līdz darba nespējas 10 kalendāra dienai ieskaitot, „darba devējs” izmaksā darbiniekam slimības pabalstu 2/30 Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu;
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b) ja darba nespējas periods ir ilgāks – sākot ar 11 kalendāra dienu darbiniekam tiek
piešķirta „pagaidu invaliditātes” statuss un Valsts izmaksā viņam ikmēneša pabalstu
2,0 Kvanto apmērā;
c) darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei (līdz jaunākā bērna pilngadībai) Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad otram laulātajam, līdz viņa nāvei, Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 1,0 Kvanto apmērā.
2. Ja nelaimes gadījums noticis darba devēja vainas dēļ:
a) līdz darba nespējas 10 kalendāra dienai ieskaitot, „darba devējs” izmaksā darbiniekam slimības pabalstu 3/30 Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu;
b) ja darba nespējas periods ir ilgāks – sākot ar 11. kalendāra dienu, darbiniekam tiek
piešķirts „pagaidu invaliditātes” statuss;
Invaliditātes periodā Valsts izmaksā cietušajam ikmēneša pabalstu 3,0 Kvanto
apmērā. Minēto summu Valsts piedzen no „darba devēja”.
c) darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei (līdz jaunākā bērna pilngadībai) Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 3,0 Kvanto apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad Valsts otram laulātajam, līdz viņa nāvei, izmaksā ikmēneša pabalstu 1,5 Kvanto apmērā. Minēto summu Valsts piedzen no „darba devēja”.
Par nelaimes gadījumu, kurš noticis darba dēvēja vainas dēļ, tiek ziņots «Rajona
Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektoram, kurš par to informē
«Valsts Pārvaldes» «Darba un Sociālo lietu» „Kabineta” pilnvaroto pārstāvi.
Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka veselībai bīstamo apstākļu novēršanas, saņemot «Valsts Pārvaldes» «Darba
un Sociālo lietu» „Kabineta” pilnvarotā pārstāvja speciālu atļauju.
Konkrētajam darba iecirknim tiek nomainīts vadītājs. «Rajona Tiesa» izskata iepriekšējā darba iecirkņa vadītāja vainas pakāpi notikušajā nelaimes gadījumā.
Strīdus gadījumā, cēloni, kas izraisījis darbinieka saslimšanu, vai, kas vainojams notikušajā
nelaimes gadījumā, izšķir «Rajona Tiesa».
Ja «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors kādā uzņēmumā,
kurš izmanto algotus darbiniekus, konstatē darba drošības noteikumu pārkāpumus, tiek sastādīts «Akts» un uzņēmuma vadībai dots konkrēts termiņš, līdz kuram jānovērš atklātie trūkumi.
Ja pēc dotā termiņa «Aktā» fiksētie pārkāpumi nav novērsti, tad:
a) darbs iecirknī, kurā bija darba drošības pārkāpumi, tiek apturēts;
b) tikai pēc atkārtotas pārbaudes, konstatējot, ka «Aktā» minētie trūkumi novērsti, inspektors dod atļauju iecirknim atsākt darbu.
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47. «Darba ņēmējs»
Darba ņēmējs ir cilvēks, kas stājoties algotā darbā uztic „darba devējam” savu veselību un
pat dzīvību, kā arī rēķinās ar atalgojumu, kas ļaus uzturēt sevi un savu ģimeni.
Izejot no reālā stāvokļa, ka Azillando nav bezdarba, «Likums» nosaka, ka attiecībās starp
„darba ņēmēju” un „darba devēju” vienmēr valda savstarpējas cieņas un sapratnes attiecības.
Slēdzot «Darba Līgumu», potenciālais „darba ņēmējs” savas vēlmes nekad neuzstāda ultimatīvā formā – sarunu ceļā vienmēr tiek meklēts kompromiss starp „darba ņēmēja” vēlmēm un
„darba devēja” reālajām iespējām.
„Darba ņēmējs” vienmēr ļoti rūpīgi izvēlas „darba devēju” kuram „pārdot” savu darbu, turklāt
galvenie izvēles kritēriji ir sekojoši:
1. piedāvāta darba atbilstība savām zināšanām un veselības stāvoklim;
2. darba apstākļi un to iespējamā ietekme uz cilvēka veselību;
3. piedāvātā darba grafiks, amata pienākumi un darba alga;
4. iespējamie papildus darba uzdevumi un to apmaksas kārtība;
5. atvaļinājuma grafika sastādīšanas princips un tā apmaksas noteikumi;
6. darbavietas attālums no dzīves vietas un sabiedriskā transporta pieejamība.
„Darba ņēmējam” jāsaprot, ka «Likuma» priekšā visu atbildību par viņa drošību un veselību
uzņemas „darba devējs”, kura pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai darbiniekam būtu droši
un veselībai nekaitīgi darba apstākļi.
Savukārt „darba ņēmējam” «Likums» uzliek par pienākumu obligāti ievērot visus „Darba drošības” noteikumus, darba izpildes tehnoloģijas un citus „darba devēja” izstrādātos normatīvos
noteikumus, lai sekmīgi izpildītu uzticētos darba pienākumus, vienlaicīgi saglabājot savu veselību un dzīvību.

48. Darba režīmi
«Likums» nosaka, ka abi jēdzieni „normāls darba režīms”, vai „normāls darba laiks” nozīmē
8 stundu ilgu tīrā darba laiku pirmajā maiņā – no 07:00 līdz 16:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu
ēdienreizei un atpūtai – no 11:00 līdz 12:00). „Normālajā darba laikā” darba dienas ir pirmdiena,
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena un piektdiena. Brīvdienas – sestdiena un svētdiena.
Darbavietās ar specifisku ražošanas procesu, «Likums» pieļauj sekojošus darba režīmus:
a) darbs otrajā (pēcpusdienas) maiņā – 7 stundu ilgs tīrā darba laiks no 16:00 līdz 24:00
(ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no 20:00 līdz 21:00).
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b) darbs trešajā (nakts) maiņā – 6 stundu ilgs tīrā darba laiks no 00:00 līdz 07:00 (ar stundu ilgu pārtraukumu ēdienreizei un atpūtai – no 03:00 līdz 04:00).
«Likums» paredz, ka darba devējam ir tiesības savā uzņēmumā noteikt sekojošas nodarbināto slodzes un darba grafikus:
1. darbs uz pusslodzi darba dienu 1. maiņā – 4 darba stundas (no 07:00 līdz 11:00) bez
pusdienas pārtraukuma (darbā jāpavada 20 stundas nedēļā);
2. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 1. maiņā – 8 darba stundas (no 07:00 līdz 16:00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 45 stundas nedēļā);
3. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 2. maiņā – 7 darba stundas (no 16:00 līdz 24:00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 40 stundas nedēļā. Šāds darba režīms
pieļaujams tikai tad, ja tas jau ir bijis paredzēts «Darba Līgumā»;
4. darbs uz pilnu slodzi darba dienu 3. maiņā – 6 darba stundas (no 00.00 līdz 07.00). Kopā ar pusdienas pārtraukumu darbā jāpavada 35 stundas nedēļā. Šāds darba režīms
pieļaujams tikai tad, ja tas jau ir bijis paredzēts «Darba Līgumā»;
5. darbs sestdienās, svētdienās un svētku dienās pieļaujams tikai tad, ja tāda nepieciešamība jau bija paredzēta «Darba Līgumā», turklāt:
a) darba stundas 1. maiņā apmaksājamas divkāršā apmērā.
b) darba stundas 2. maiņā apmaksājamas trīskāršā apmērā.
c) darba stundas 3. maiņā apmaksājamas četrkāršā apmērā.
Uzņēmumos ar nepārtrauktu ražošanas ciklu, pilns tīrā darba laiks jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 40 darba stundas nedēļā.
Virsstundu darbs nav pieļaujams!
Iepriekš minēto noteikumu dēļ, darba devējs ļoti rūpīgi apdomās, vai vispār nodarbināt algotos darbiniekus ārpus „normālā darba laika”.
«Darba Kodekss» nosaka, ka pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi, ar atalgojumu, kurš nav mazāks par 1,0 Kvanto mēnesī, pieņem tikai pilngadīgas personas.
Pagaidu un sezonas darbs uz pusslodzi (4 stundas dienā = 20 stundas nedēļā) ar atalgojumu, kurš nav mazāks par 0,5 Kvanto mēnesī pusaudžiem no 14 gadu vecuma un nepilngadīgajiem, pieļaujams tikai 1. maiņā un ar viņu vecāku (aizbildņu) rakstisku piekrišanu.
Pilnu atbildību par pusaudžu un nepilngadīgo darba režīmu, viņu drošību un citiem ar darbu
saistītiem apstākļiem uzņemas „darba devējs”.
Pagaidu darbā strādājošo pusaudžu un nepilngadīgo darba alga tiek pārskaitīta viņu vecākiem (aizbildņiem).

= 63 =

49. «Darba Līgums»
Algota darbaspēka izmantošana, kā arī „darba ņēmēju” un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzība, atrodas pastāvīgā Valsts iestāžu kontrolē.
„Darba devējam” ar katru jauno „darba ņēmēju” individuāli jāsaskaņo un rakstiskā veidā jānoslēdz trīspusējs «Darba Līgums»:
1. darba ņēmējs;
2. darba devējs;
3. «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors.
«Darba Līgums» nedrīkst būt iepriekš tipogrāfiski vai kā citādi sagatavots drukātā standarta
formā, lai visus jaunos „darba ņēmējus” nostādītu vienādu, vispārinātu, neskaidri formulētu un
nekonkrētu (bieži vien – viņiem nepieņemamu) noteikumu priekšā.
Šādus iepriekš sagatavotus „darba līgumus” plaši izmantoja t.s. „demokrātijā”, kad tos
ar sīkiem burtiņiem drukāja uz daudzām lapām, lai, konflikta situāciju gadījumos, darba
devējs vai pakalpojuma sniedzējs vienmēr varētu atsaukties uz kādu izplūdušu un nekonkrētu „līguma” punktu.
«Darba Līgumā» jābūt precīzi norādītam:
1. darbavietai, amata nosaukumam, darba grafikam un amata pienākumiem (atsevišķā
pielikumā);
2. pamata darba algai, iespējamiem papildus pienākumiem un to apmaksas kārtībai;
3. ikgadējā atvaļinājumu grafika veidošanas principam un ilgumam (ne mazāk kā «Likumā» noteiktās 30 „darba devēja” apmaksātās kalendāra dienas gadā un 5 Valsts apmaksātās darba dienas ik pēc 6 mēnešiem – obligātajām profilaktiskajām veselības pārbaudēm);
4. atvaļinājuma naudas apmēram un tā izmaksas kārtībai;
5. papildus sociālajām garantijām;
6. citiem noteikumiem, pēc abu pušu vienošanās.
«Darba Līgums» tiek izdrukāts tikai pēc tam, kad „darba devējs” un „darba ņēmējs” ir vienojušies visos savstarpēji interesējošos jautājumos un līguma melnrakstu vīzējis «Rajona Valdes»
«Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors.
Pēc tam izdrukāto «Darba Līgumu» vispirms paraksta „darba ņēmējs”, pēc tam „darba devējs” un tikai tad to apstiprina «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors. Šajā brīdi «Darba Līgums» stājas spēkā.
Turpmāk, bez algotā darbinieka rakstiskas piekrišanas (kas apstiprināta pie «Rajona Valdes» „Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektora, „darba devējam” nav tiesību mainīt
«Darba Līguma» noteikumus.
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50. Darba apmaksa
Valstī noteiktā minimālā darba alga „Kvanto” ir Valsts “naudas” vienībās „Monero” un „Cento” izteikta un reāli «Bankas Kartē» ieskaitāmā summa, par normālā darba laikā kvalitatīvi paveiktu darbu.
«Likums» nosaka, ka normālā darba laika apmaksa nevienā nozarē (arī sabiedriskajos darbos), nedrīkst būt mazāka par 1,0 Kvanto mēnesī. Šis normatīvs neattiecas uz notiesātām personām «Darba Iestādēs».
Gadījumā, ja nepieciešams aprēķināt minimālās darba algas dienas vai stundas likmi,
tad:
a) vienas darba dienas minimālā darba alga – 1/20 Kvanto;
b) vienas darba stundas minimālā darba alga – 1/160 Kvanto.
Viens „Kvanto” vienam atsevišķi dzīvojošam cilvēkam nodrošina:
1. iespēju pašvaldības namā īrēt, iekārtot un uzturēt vienistabas dzīvokli ar visām ērtībām;
2. pilnībā nodrošināt sevi ar pirmās nepieciešamības saimniecības un rūpniecības precēm;
3. pilnīgi nodrošināt sevi ar Valstī ražotu (audzētu un pārstrādātu) pārtiku;
4. atvaļinājuma laikā, ar pilna komforta ceļazīmi, doties 15 kalendāra dienu ilgā tūrisma un
atpūtas ceļojumā Valsts robežās.
Katra gada ceturkšņa pēdējā mēneša 25. datumā, minimālā darba alga tiek koriģēta pēc faktiskās dzīves dārdzības Azillando. Šis jautājums tiek izskatīts «Pārstāvju Palātā» un, Valsts
Prezidenta apstiprināts, ar nākamā 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
Kvanto teorētiski būtu varēts samazināt (bet to nekādā gadījumā nedara), gan negatīvos, kuru
dēļ Kvanto bija jāpalielina, pieprasot sīkus paskaidrojumus no «Valsts Pārvaldes» attiecīgās
nozares Kabineta speciālistiem, desmit dienu laikā izskata «Pārstāvju Palātā» un, Valsts Prezidenta parakstītus, publicē presē, izziņo radio un televīzijā.
Nepieciešamības gadījumā «Pārstāvju Palāta» pieņem lēmumu par attiecīgā «Valsts Pārvaldes» darbinieka, kas nav izpildījis savu galveno uzdevumu – nodrošināt iedzīvotāju dzīves
līmeņa stabilitāti, atbrīvošanu no ieņemamā amata.
Atlaistajam darbiniekam desmit gadus liegta iespēja kandidēt uz amatu «Valsts Pārvaldē».

= 65 =

51. Darbs „Valsts dienestā”
„Valsts dienestā” strādājošā statuss ar «Likumu» noteikts augsti kvalificētiem Valsts nozīmes institūciju darbiniekiem, kuru darbs tieši saistīts ar Valsts un sabiedrisko drošību, Valsts
un tās rajonu saimniecisko darbību, iedzīvotāju veselības aizsardzības un apmācību sfēru, vai
kā citādi tieši iespaido iedzīvotāju dzīves apstākļus.
Ar «Likumu» „Valsts dienestā” strādājošā statuss noteikts:
1. Valsts Prezidentam ar dzīvesbiedri un Valsts Prezidenta šoferim ar dzīvesbiedri;
2. Visiem «Valsts Pārvaldes» darbiniekiem;
3. Visiem «Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem;
4. Visiem «Augstākās Tiesas» un «Rajonu Tiesu» tiesnešiem;
5. Visiem «Rajonu Valžu» vadītājiem, viņu vietniekiem un inspektoriem;
6. Visiem «Valsts Bankas» un tās rajonu nodaļu darbiniekiem;
7. Visiem „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestāžu” darbiniekiem;
8. Visiem 1. un 2. līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem;
9. Visiem 1. un 2. līmeņa veselības aizsardzības iestāžu darbiniekiem;
10. Visiem «Sardzes» un «Darba Iestāžu» darbiniekiem.
Pēc savu struktūrvienību vadītāju sastādīta grafika, visi „Valsts dienestā” strādājošie dodas
30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā
Valsts apmaksātā obligātā veselības pārbaudes atvaļinājumā.
Izņēmums ir 1. un 2. līmeņa mācību iestāžu darbinieki, kuriem, ņemot vērā viņu darba ārkārtīgo svarīgumu un milzīgo atbildību Valsts jaunās paaudzes iedzīvotāju audzināšanā un pilnvērtīgā ievadīšanā dzīvē, «Likums» nosaka pagarinātu pamata atvaļinājumu – 60 kalendāra
dienas.
„Valsts dienestā” strādājošie «Likuma» priekšā nav neaizskarami. Par kaitējumu Valstij vai
iedzīvotājiem, kas radies viņu darbības (bezdarbības) rezultātā, viņi, tāpat kā jebkurš Valsts iedzīvotājs, ir atbildīgi «Likuma» priekšā.

52. Valsts nodokļu sistēma
Azillando ar «Likumu» noteikta viena un laika gaitā nemainīga nodokļu sistēma. Katrs darba spējīgais iedzīvotājs daļu savu ienākumu pārskaita Valstij savas un līdzcilvēku drošības, veselības aizsardzības, apmācības, Valsts aizsardzības un citu vajadzību nodrošināšanai.
Valsts reizi gada ceturksnī apkopo nodokļu ieņēmumus, izdevumus un centrālajā presē dod
detalizētu atskaiti par atskaites periodā Valsts budžetā ienākušajām un izlietotajām summām.
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«Likums» nosaka šādas nodokļu likmes:
1. līmenis: ienākumi līdz 1,0 Kvanto (ieskaitot) – nodoklis nav jāmaksā;
2. līmenis: ienākumi lielāki par 1,0 līdz 2,0 Kvanto (ieskaitot) – 5 %;
3. līmenis: ienākumi lielāki par 2,0 līdz 3,0 Kvanto (ieskaitot) – 10 %;
4. līmenis: ienākumi lielāki par 3,0 līdz 4,0 Kvanto (ieskaitot) – 15 %;
5. līmenis: ienākumi lielāki par 4,0 līdz 5,0 Kvanto (ieskaitot) – 20 %;
6. līmenis: ienākumi lielāki par 5,0 līdz 6,0 Kvanto (ieskaitot) – 25 %;
7. līmenis: ienākumi lielāki par 6,0 līdz 7,0 Kvanto (ieskaitot) – 30 %;
8. līmenis: ienākumi lielāki par 7,0 līdz 8,0 Kvanto (ieskaitot) – 35 %;
9. līmenis: ienākumi lielāki par 8,0 līdz 9,0 Kvanto (ieskaitot) – 40 %;
10. līmenis: ienākumi lielāki par 9,0 līdz 10,0 Kvanto (ieskaitot) – 45 %;
11. līmenis: ienākumi lielāki par 10,0 Kvanto ............................ – 50 %.
Nekādu citu nodokļu, atvilkumu, atskaitījumu utt. no strādājošo darba algas Azillando nav
un saskaņā ar «Likumu» nedrīkst būt.
„Darba devējs”, no kopējā darba algas fonda, ik mēnesi maksā Valstij 10% lielu algotā darbaspēka izmantošanas nodokli.
«Likums» nosaka, ka «Valsts Banka» sadarbībā ar «Uzņēmumu Reģistru» kontrolē visu kooperatīvo, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumu (kas izmanto algotus darbiniekus) finansiālo
darbību, to ienākumus, izdevumus un «Likumā» noteikto nodokļu nomaksu.

53. Valsts pensionāri
Visi Azillando 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 vienādu vecuma pensiju – 2,0 Kvanto mēnesī.
Sievietēm, kuras dzemdējušas un līdz „pilngadības” statusa iegūšanai uzaudzinājušas bērnu
(bērnus), pensionēšanās vecums un pensijas lielums tiek diferencēts sekojoši:
Viens bērns ......................... 58 gadi, pensija 2,1 Kvanto;
Divi bērni ............................. 56 gadi, pensija 2,3 Kvanto;
Trīs bērni ............................. 54 gadi, pensija 2,5 Kvanto;
Četri bērni ............................ 52 gadi, pensija 2,7 Kvanto;
Pieci un vairāk bērni ............ 50 gadi, pensija 3,0 Kvanto.
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Šo sieviešu vīriem – bērnu tēviem, kuri no bērna (bērnu) dzimšanas brīža līdz laikam, kad
bērns (bērni) ieguva „pilngadības” statusu, dzīvoja vienā ģimenē kopā ar sievu un bērniem,
pensionēšanās vecums un pensijas lielums, tiek diferencēts sekojoši:
Viens bērns ........................ 59 gadi, pensija 2,1 Kvanto;
Divi bērni ............................ 58 gadi, pensija 2,2 Kvanto;
Trīs bērni ............................ 57 gadi, pensija 2,3 Kvanto;
Četri bērni ........................... 56 gadi, pensija 2,4 Kvanto;
Pieci un vairāk bērnu .......... 55 gadi, pensija 2,5 Kvanto.
Laika gaitā pierādījies, ka Valstī ģimenes plāno un uzaudzina vidēji divus vai trīs bērnus.

54. Darba nespējīgie iedzīvotāji
Azillando uzņemas pilnu atbildību, kontrolē un nodrošina normālus dzīves apstākļus visiem
saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem. «Likums» darba nespējīgos Valsts iedzīvotājus iedala
sekojošās grupās:
1. grupa – iedzīvotājs ir nepilngadīgs un:
1.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;
1.2. dzīvo Valsts pansionātā.
2. grupa – iedzīvotājs ir pilngadīgs un:
2.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;
2.2. dzīvo viens pats un var sevi apkopt;
2.3. dzīvo viens pats un nevar sevi apkopt;
2.4. dzīvo Valsts pansionātā.
Jebkurā gadījumā Valsts nodrošina visiem darba nespējīgajam iedzīvotājiem normālus dzīves apstākļus, iztiku, nepieciešamo sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzību.
Azillando atbildība un pienākumi pret saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem noteikti attiecīgajā «Likuma» sadaļā tā, lai nekādā gadījumā darba nespējīgais vai invalīds nesaņemtu mēneša pabalstu mazāku par 1,5 Kvanto.
Papildus tam Valsts pilnībā apmaksā visus izdevumus, kuri saistīti ar darba nespējīgo iedzīvotāju speciālo vajadzību apmierināšanu (speciālas gultas, jebkuras konstrukcijas ratiņkrēsli,
speciālais inventārs, palīgierīces u.t.t), kā arī (pēc viņu vēlēšanās) – uzturēšanos, iztiku, aprūpi
un medicīnisko palīdzību labiekārtotos Valsts pansionātos.
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55. Dzimumu līdztiesība un izņēmumi
Azillando 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, ja kāds no vecākiem (sieva vai
vīrs) saka: „Tas ir mans bērns” – vienmēr un visur abi vecāki uzsver, ka: „Tas ir mūsu bērns”. Ir
taču absolūti saprotami, ka sieviete viena pati, vai vīrietis viens pats, bērnu nevar radīt!
Valstī nav „vīriešu darbu” un „sieviešu darbu” – ieņemot vienādu amatu un vienādā laika
posmā vienādi kvalitatīvi paveicot vienāda darba apjomu, darba alga vīrietim un sievietei vienmēr ir vienāda. Par šī principa pārkāpumu, uzņēmuma vadītājs zaudē darbu un tiesības 5 gadus ieņemt vadošus amatus.
Vecākiem, kuri lietojuši (vai lieto) narkotiskās indes, praktizējuši „demokrātiski” izlaidīgu dzīvesveidu, pārkāpuši dabas rakstītos telegonijas likumus, var piedzimt psihiski nepilnvērtīgs un
garīgi slims bērns.
Papildus iepriekš minētiem faktoriem, arī nepilnvērtīgas audzināšanas dēļ tā saucamajās
„nepilnajās” ģimenēs, bērnam var attīstīties psihoemocionālas novirzes, kas izpaužas kā seksuālās orientācijas traucējumi (pederasti, lesbietes u.t.t.).
Arī šai 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 «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;
3. šādu personu aizbildniecībā, aprūpē, audzināšanā un jebkurā citā saskarsmē ar viņiem
nedrīkst būt zīdaiņi, bērni, pusaudži un nepilngadīgie;
4. šādas personas netiek pieņemtas darbā bērnu „Uzturēšanās un audzināšanas iestādēs”
un abu līmeņu mācību iestādēs;
5. šāds dzīvesveids nav publiskojams un apspriežams iedzīvotāju informācijas līdzekļos;
6. Azillando aizliegtas jebkura veida aktivitātes, kas reklamē vai jebkādā citā veidā popularizē šādas personas un viņu amorāli perverso dzīvesveidu.
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56. Laulības un ģimene
«Likums» nosaka, ka ģimene ir Azillando stabilitātes pamats un nākotnes garants. Valsts,
ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, atbalsta un aizsargā iedzīvotāju izveidotās normālās
ģimenes – vīrietis, sieviete un bērni.
Nepieciešamās pamatzināšanas par pienākumiem un atbildību, kas līgavainim un līgavai jāuzņemas dibinot ģimeni, tiek apgūtas 1. līmeņa mācību iestāžu 10. klasēs, atsevišķa mācību
priekšmeta veidā.
Lai novērstu jebkuru subjektīvismu, šo mācību priekšmetu pasniedz divi pedagogi – vīrietis
un sieviete, kuriem pašiem jābūt ģimenes cilvēkiem.
Izveidot ģimeni un radīt bērnus ir valstiski svarīgs lēmums, kuru atļauts pieņemt tikai pilngadīgām personām, kuras nav jaunākas par 20 gadiem. Parasti ģimeni dibina 22 līdz 25 gadu vecumā, kad jau uzkrāta zināma dzīves pieredze, iegūta finansiālā neatkarība un nobriedusi vēlēšanās radīt bērnus.
Pirms stāties laulībā, līgava un līgavainis savlaicīgi iziet ļoti rūpīgu medicīnisko apskati un tālāk rīkojas tikai pēc ārsta slēdziena saņemšanas. Nolemjot dibināt ģimeni, viņi savas «Rajona
Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram iesniedz sekojošus dokumentus:
1. abu parakstītu «Laulību pieteikumu»;
2. medicīniskās apskates izziņas, ar kurām abi iepazinušies un parakstījuši;
3. savas mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarācijas», ar kurām abi iepazinušies un parakstījuši;
4. līgavaiņa «Dzīves Vēstures» kopiju, kuru parakstījusi līgava;
5. līgavas «Dzīves Vēstures» kopiju, kuru parakstījis līgavainis;
6. abu parakstīto «Laulību Līguma» projektu.
«Laulību līgumu» līgavainis un līgava sastāda kopīgi pirms «Laulību Pieteikuma»
parakstīšanas. Tas ir ļoti svarīgs dokuments stabilu un savstarpēji saprotošu attiecību veidošanai un saglabāšanai nākotnē gan starp vīru un sievu, gan visā ģimenē, kad tajā jau būs bērni.
«Laulību Līgums» tiek sastādīts ļoti rūpīgi un detalizēti. Tas ir pat svarīgāks dokuments par «Darba Līgumu», jo nepieciešamības gadījumā darbu var nomainīt
bez problēmām. Bet dzīvesbiedru šķiršanās gadījumā jau iejaucas Valsts «Likums» un šī procedūra ir ārkārtīgi smaga un psiholoģiski nospiedoša gan katram
pieaugušajam ģimenes loceklim, gan (un vēl jo vairāk) bērniem. Ar visām no tā izrietošajām sekām katram bijušās ģimenes loceklim.
Tādēļ līgavainis un līgava šajā savas ģimenes veidošanas „darba līgumā” ieraksta
tos „vājos” punktus, kuri, viņaprāt, varētu būt par pamatu kaut mazākajām savstarpējām nesaskaņām jaunajā ģimenē. Sākot no dzīvesvietas līdz dzīvokļa apkopšanai, no ēdiena gatavošanas līdz trauku mazgāšanai, no ģērbšanās stila līdz
ārpus mājas izklaidēm, no tā, cik bieži sievai var „sāpēt galva” līdz tam, cik bieži
un „ļoti noguris” drīkst būt vīrs. Un vēl bezgala daudz kā, kas, viņuprāt, varētu būt
svarīgi ģimenes stabilitātes garantēšanai.
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«Laulību Līguma» punktu sistemātiski pārkāpumi var būt par iemeslu, lai «Rajona
Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors pieņemtu izskatīšanai laulības šķiršanas pieteikumu. Turklāt – vainīgā puse būs «Laulību Līguma» noteikumu pārkāpējs(ja).
7. «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors 48 stundu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus, precizē un apstiprina «Laulību Līguma» noteikumus, saskaņo laulību ceremonijas laiku.
8. Izvēlētajā laikā «Rajona Valdē» notiek laulību ceremonija, kurā klātesot līgavas un līgavaiņa vecākiem un draugiem, jaunā ģimene svinīgi tiek reģistrēta Valsts «Iedzīvotāju
Reģistrā».

57. Bērni un to audzināšana
Azillando garantē visu iedzīvotāju bērnu tiesisko statusu, viņu veselības un dzīvības aizsardzību. Nepārtrauktā «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora un viņa palīgu uzmanības lokā atrodas ikviena rajona teritorijā dzīvojoša ģimene, kurā ir bērns (bērni).
Regulāri tiek kontrolēti bērna (bērnu) sadzīves apstākļi, vecāku nodrošinājums ar attiecīgi apmaksātu darbu, ģimenes nodrošinājums ar iztikas līdzekļiem un veselīgiem pārtikas produktiem.
Ja šajās pārbaudēs tiek konstatēti bērnu audzināšanas noteikumu pārkāpumi un tie dotajā
termiņā netiek novērsti, vecākiem nekavējoties tiek atņemtas vecāku tiesības un bērnu (bērnus)
nodod Valsts „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”.
«Likums» stingri reglamentē bērnu sadzīves, uzturēšanas, audzināšanas un mācību pienākumu sadali starp ģimeni un Valsti.
Bērns nav ģimenes privātīpašums, bet gan potenciāls Azillando pilsonis, kura audzināšanu Valsts uzticējusi abiem vecākiem. Lai vecāki šīs tiesības nezaudētu, viņiem jāievēro virkne noteikumu un par to izpildi, «Likumā» noteiktā kārtībā, jāatskaitās attiecīgām Valsts institūcijām.
Galvenie, bērnu audzināšanu reglamentējošie «Likuma» noteikumi.
1. Zīdainis barojams ar mātes pienu, bet tā trūkuma gadījumā – tikai ar Valstī, speciāli zīdaiņu vajadzībām ražotu, dabīgas izcelsmes pilnvērtīgu barību.
2. Bērnam jādzīvo telpās ar piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem un iekārtojumu, viņam
jābūt nodrošinātam ar kvalitatīvu, dabīgas izcelsmes, pārtiku, nepieciešamajām sanitārihigiēniskajām precēm un piemērotu apģērbu. Bērns jānodrošina ar ikdienas pastaigām
(izbraukumiem) svaigā gaisā.
3. Bērnam jābūt sistemātiskā ģimenes ārsta uzraudzībā (obligātas ģimenes ārsta vizītes
bērna dzīves vietā ne retāk kā reizi nedēļā, bet bērna slimības laikā – ik dienas).
4. Ja vecāku neuzmanības vai nolaidības dēļ, bērna veselībai nodarīts kaitējums, abi vecāki tiek saukti pie atbildības par noziedzīgu savu pienākumu nepildīšanu. Lēmumu par
viņu atbildības pakāpi pieņem «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors.
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5. Ja bērns vecāku nolaidības dēļ zaudējis dzīvību, abi vecāki tiek tiesāti par slepkavību.
Ja trīs gadu laikā pēc soda izciešanas, sievietei piedzimst nākamais bērns, tad tā
audzināšana ģimenē nav atļauta. Līdz trīs gadu vecumam, bērns dzīvo Valsts
„Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”.
Šādā gadījumā sievietei „mātes darbu” nepiešķir un abi vecāki, papildus savam
pamata darbam, strādā obligātajos sabiedriskajos darbos, lai kompensētu Valstij
izdevumus sava bērna audzināšanai.
6. Bērns, kurš sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku darba laikā uzturas „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”, bet no sešu gadu vecuma sāk apmeklēt pirmās pakāpes
(10 gadīgo) mācību iestādi un atrodas tajā visu laiku, kamēr vecāki ir darbā.
7. Pusaudžiem (bērniem, kuri vecāki par 10 gadiem), jābūt savai atsevišķai istabai.
8. Dzīvokļa vai privātmājas istabās, kurās dzīvo zīdaiņi, vai kuras pieejamas bērniem, pusaudžiem un nepilngadīgajiem, jebkurai personai (ieskaitot vecākus) aizliegts lietot jebkuras narkotiskās indes, kā arī skaļi trokšņot pēc pulksten 22:00 vakarā.
Valstī bērna ieņemšana vairs nav narkotisko vielu reibumā izraisītu dažu minūšu baudas un
bezatbildīgas rīcības sekas, kā tas kādreiz bija seksuālās „demokrātijas” plaši reklamētās izvirtības apstākļos, bet gan ārkārtīgi svarīgs, valstiski un sabiedriski nozīmīgs notikums, kas tiek
rūpīgi plānots un gaidīts ne mazāk kā pašas kāzas. Pat vēl vairāk – vecāki pirms tam ļoti nopietni apdomā gan savu atbildību jaunās dzīvības priekšā, gan par savām vecumdienām, gan
par savu bērnu, mazbērnu un pašas Valsts eksistenci nākotnē.
Valstij vienmēr primārie ir bērni, viņu dzīvība, veselība, pārtika, pajumte, dzīves un sadzīves apstākļi, apmācība un, sasniedzot pilngadību, iziešana patstāvīgā dzīvē kā pilntiesīgiem
Azillando pilsoņiem. Šī mērķa īstenošanai Valsts nežēlo nekādus līdzekļus.
Bērnu audzināšana ir ļoti atbildīgs un valstiski svarīgs uzdevums, kuru atļauts veikt tikai apzinīgiem vecākiem. «Likumā» noteiktajos gadījumos, bērna interesēm tiek pakārtotas arī
mātes un tēva intereses.

58. «Mātes darbs»
«Likums» nosaka, ka bērns ir pilntiesīgs Azillando iedzīvotājs no tā ieņemšanas brīža, ko
ārsts, sadarbojoties ar sievieti, konstatē agrīnā grūtniecības stadijā, bet ne vēlāk kā pusgada
obligātajā veselības pārbaudē. Tas ir par pamatu «Likumā» paredzēto atvieglojumu piešķiršanai
topošai māmiņai, vienlaikus uzliekot viņai virkni pienākumu.
Neatkarīgi no tā, kur un kādā amatā topošā māmiņa strādā, sākot ar sesto grūtniecības mēnesi, viņa obligāti tiek noformēta Valsts apmaksātā 1. kategorijas «Mātes darbā» - dzīvot mājas
apstākļos un ārsta uzraudzībā rūpēties par savu nākamo bērnu.
Pēc bērniņa piedzimšanas, līdz viņš sasniedz trīs gadu vecumu, māte atrodas Valsts apmaksātā 2. kategorijas «Mātes darbā», lai dzīvojot mājās, varētu nepārtraukti atrasties līdzās
bērnam (uzraudzīt un audzināt viņu).
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Neatkarīgi no tā kādā amatā sieviete pirms grūtniecības strādājusi un kādu atalgojumu saņēmusi, «Likums» visām «Mātes darbā» strādājošām sievietēm nosaka šādu darba apmaksu:
1. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 1,7 Kvanto mēnesī;
2. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 2,5 Kvanto mēnesī.
Sasniedzot trīs gadu vecumu, bērns sāk apmeklēt „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas” iestādi, lai sešu gadu vecumā būtu sagatavots iestājai pirmā līmeņa mācību iestādē.

59. Laulības šķiršana
Nolemjot šķirt savu 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 «Iedzīvotāju Reģistra»;
3. ģimenes kopējo 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 sadali starp visiem ģimenes locekļiem, naturālā
un naudas izteiksmē.
Ja ģimenē ir bērni, laulības šķiršanas gadījumā automātiski stājas spēkā «Likumā» noteiktie bērnu aizsardzības noteikumi:
1. ja sieva ir stāvoklī, vai tajā jau ir bērni, ģimene tiek šķirta, bet tēvam ik mēnesi jāmaksā
bijušai sievai 1,0 Kvanto par katru līdz trīs gadiem vecu bērnu, līdz jaundzimušais arī
sasniedz trīs gadu vecumu.
Ja tēvs izvairās no šī «Likuma» punkta izpildes, vai nespēj to darīt, rūpes par bērniem uzņemas Valsts, bet tēvs atrodas «Darba Iestādē» līdz laikam, kamēr nav
atlīdzinājis Valstij visus izdevumus savu pamesto bērnu uzturēšanā.
2. Pēc laulības šķiršanas abiem vecākiem ir absolūti vienādas tiesības un pienākums turpināt savu bērnu audzināšanu līdz viņu pilngadībai. Parasti bērni vienu mēnesi dzīvo pie mātes
un vienu mēnesi pie tēva. Vienīgais iemesls, pamatojoties uz kuru kādam no vecākiem var liegt
šo privilēģiju, ir „Sarkanais” «ALKO», vai „Melnais” «NIKO» indekss viņa «Dzīves Vēsturē».
Galīgo lēmumu šajā jautājumā, pēc «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora iesnieguma, pieņem «Rajona Tiesa», kuras spriedums nav pārsūdzams.
3. 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.
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Ģimenes kopējās mantas un finanšu līdzekļu sadale:
1. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā nav bērnu:
Sieva un vīrs katrs no kopējā īpašuma saņem summu, kas tieši proporcionāla viņa
pirmslaulību «Deklarācijā» uzrādītai.
2. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā ir bērni:
Ģimenes kopīpašums tiek sadalīts vienādās daļās starp 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” «ALKO» indekss, tad viņa daļa
tiek samazināta par 60 %, bet ja „Melnais” «NIKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par
30 %, kas tiek pieskaitīti otrās puses (vīra vai sievas) daļai.
Laulības šķiršanas procedūra bieži vien saistīta ar kopējā īpašuma pārvēršanu naudā. Šis
process notiek stingrā «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā. Strīdus gadījumus izšķir «Rajona Tiesa», kuras lēmums nav pārsūdzams.
Bieži vien pēc šķiršanās bijušajam vīram un sievai savas jaunās dzīves jāsāk praktiski no
„nulles” – jāmeklē jauni dzīvokļi un jāiekārto tie atbilstoši kopējo bērnu audzināšanas prasībām.
Bērni šajā periodā dzīvot kopā ar vecākiem, protams, nevar un uz šo periodu viņi tiek nodoti
Valsts aprūpē. Izdevumus bērnu uzturēšanai jāsedz abiem vecākiem, ārpus sava pamata darba laika, strādājot obligātos sabiedriskos darbus.
Nepieciešamības gadījumā, ja ģimenē ir zīdainis vai bērni vecumā līdz 3 gadiem, «Rajona
Valde» uz periodu, līdz jaunākais bērns sasniedz 3 gadu vecumu, bez maksas var ierādīt mātei
ar bērniem labiekārtotu divistabu dzīvokli Valsts namā.
Viss iepriekš minētais ir ļoti smags pārbaudījums visiem šķirties nolēmušās ģimenes locekļiem, un prakse pierāda, ka Azillando šķirto ģimeņu skaits ir niecīgs – kā vīrs tā sieva vispirms
nopietni padomā, pirms sper šādu soli.
Turklāt, prakse rāda, 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.

60. „Nepilnās” ģimenes
Ar terminu „nepilnā” tiek apzīmēta ģimene, kurā bērnu audzina tikai māte vai tikai tēvs. Bērna vecvecāki (vectēvs, vecāmāte) šajā gadījumā netiek uzskatīti par bērna ģimenes locekļiem.
Vairāku paaudžu rūgtā dzīves pieredze rāda, ka „nepilnā” ģimenē augušam bērnam, liegts
iepazīt reālos dzīves apstākļus un gūt pilnīgu priekšstatu par dzīvi pilnvērtīgā ģimenē. Šādos
apstākļos audzis bērns pats nekad nevarēs izveidot savu pilnvērtīgu ģimeni. Vēl ļaunāk – visbiežāk tieši viņš būs galvenais iemesls savas nākamās ģimenes iziršanai.
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„Nepilna” ģimene var izveidoties šādos gadījumos:
1. šķiršanās dēļ no ģimenes aizgājis tēvs vai māte;
2. ģimenē miris tēvs vai māte;
3. ģimenē miruši gan tēvs, gan māte;
4. bērns piedzimis vientuļai (neprecētai) sievietei
Pirmajā un otrajā gadījumā ģimene nonāk «Rajona Valdes» uzskaitē, kas nekavējoties
sniedz nepieciešamo palīdzību, lai bērnam (bērniem) nodrošinātu normālas dzīves, iztikas un
mācību apstākļus.
Pēc gada (365 kalendāra dienām) iespējami divi varianti:
1. ģimenē palikušā bērna (bērnu) māte vai tēvs atrod jaunu dzīves draugu, kurš bērnu
(bērnus) oficiāli adoptē un ņem savā aizbildniecībā. Nodibinot šādu ģimeni bērns (bērni)
paliek jaunajā ģimenē;
2. bērnu māte vai tēvs netur par vajadzīgu dibināt jaunu ģimeni un turpināt savu bērnu
audzināšanu normālos apstākļos. Šajā gadījumā bērns (bērni) tiek nodoti Valsts aprūpē
un audzināšanā. Vēl pēc gada bērns (bērni) var tikt nodots (nodoti) adoptācijā citai pilnai ģimenei.
Trešajā gadījumā iespējami trīs varianti:
1. bērna (bērnu) audzināšanu oficiāli uzņemas tuvākie radinieki, kuriem ir pilna ģimene.
Šādā gadījumā Valsts izmaksā audžuģimenei ikmēneša pabalstu 1,0 Kvanto apmērā
par katru nepilngadīgo bērnu;
2. bērna (bērnu) audzināšanu uzņemas Valsts piemeklēta audžuģimene – tad Valsts
izmaksā audžuģimenei ikmēneša pabalstu 1,5 Kvanto apmērā par katru nepilngadīgo
bērnu;
3. bērns (bērni) tiek nodoti pilnā Valsts aprūpē audzināšanas un mācību iestādē.
Ceturtais 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, šodienas sabiedrībā tiek raksturotas kā izlaidīgas, egoistiskas, nenopietna rakstura un garīgi nelīdzsvarotas, kuras pirmajā vietā stāda personīgās ambīcijas. Viņas nav spējušas pievērst sev līdzcilvēku un sabiedrības uzmanību ar korektiem līdzekļiem, tādēļ vēlas paaugstināt savu sociālo statusu un bieži vien arī materiālo stāvokli
uz bērna rēķina. Būt „vientuļām mātēm” ļoti daudzām sievietēm ir savdabīgs pašapmierināšanās veids. Kā šādā „nepilnā” ģimenē jūtas, garīgi un fiziski attīstās bērns – tas viņas interesē
vismazāk.
Šādas sievietes vairumā gadījumu pašas ir augušas „nepilnās” ģimenēs, un viņu apziņa jau
no agras bērnības ir deformēta. Zemapziņā viņas bieži vien neieredz vīriešus, ir egoistiskas un
nav spējīgas uzņemties atbildību par ģimenes dzīvi un laulātā drauga 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 (par kuru jāmaksā nebūs), 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).
Ja bērns piedzimis nepilngadīgai sievietei, viņš nekavējoties tiek nodots Valsts aprūpē un
audzināšanā. Māte un tēvs tiek nosūtīti uz «Darba Iestādi». Abi vecāki ar savu darbu kompensē
Valstij bērna uzturēšanas un audzināšanas izdevumus. Mātei sasniedzot 20 gadu vecumu, abi
vecāki – māte un tēvs tiek atbrīvoti.
Ja viņi gada laikā nolemj precēties, tad pēc visu bērna audzināšanai nepieciešamo apstākļu
nodrošināšanas, viņiem atļauts bērnu tālāk audzināt savā ģimenē.
Ja viņi gada laikā neapprecas, bērns līdz savai pilngadībai paliek Valsts aprūpē un audzināšanā. Abi vecāki, papildus savam pamata darbam strādājot obligātos sabiedriskos darbus,
atlīdzina Valstij visus izdevumus par sava bērna audzināšanu.
Ja bērna vecāki neapprecas, bet māte gada laikā izveido ģimeni, kurā jaunais vīrs bērnu
oficiāli adoptē un ņem savā aizbildniecībā, tad bērnam atļauts dzīvot savas mātes jaunajā ģimenē (ja tajā viņam nodrošināti visi «Likumā» noteiktie dzīves apstākļi).
Bioloģiskais tēvs līdz sava bērna pilngadībai, papildus savam pamata darbam, strādā obligātos sabiedriskos darbus, lai bērna mātes ģimenei ik mēnesi kompensētu sava bērna audzināšanas izdevumus 1,0 Kvanto apmērā. Tikšanās ar bērnu viņam nav atļauta. Ja tēvs gada laikā pirmais nodibina savu ģimeni ar citu sievieti, tad audzināt bērnu savā ģimenē viņam nav atļauts.
Aborti, jebkurā tā veidā, Azillando ir aizliegti un gan māte, gan abortu veikusī persona tiek
tiesāti par tīšu slepkavību. Ārkārtējos izņēmuma gadījumos, kad, veselības stāvokļa dēļ, dzemdību risks mātei pārsniedz 50% (pēc Valsts Galvenā ārsta parakstīta ārstu konsilija slēdziena),
«Augstākā Tiesa», cenšoties saglabāt mātei dzīvību, var atļaut sievietei izdarīt abortu 2. līmeņa
ārstniecības iestādē.

61. Vardarbība un dzimumnoziegumi
Cilvēku apziņā un vērtību skalā, daudz kas mainījies. Šodien katrs, kurš pārdzīvojis globālo
katastrofu, kurš bieži vien tikai pateicoties līdzcilvēku atsaucībai un palīdzībai izdzīvoja, pavisam savādāk izprot cilvēka pašcieņas, veselības un dzīvības noteicošo lomu gan savā un līdzcilvēku dzīvē, gan visas Valsts nākotnē.
Šodien Valstī dzīvo tās dibinātāju jaunā paaudze. Daudziem no viņiem ir savi bērni – Valsts
dibinātāju mazbērni. Gan vieniem, gan otriem jau no agras bērnības tika mācīta elementārā patiesība – katrs cilvēks ir personība, katrs cilvēks ir jāciena, katrs grūtā brīdī ir jāatbalsta. Nedrīkst palikt par individuālistu, jādzīvo draudzīgā sabiedrībā – tā visiem būs labāk un drošāk.
Būs redzams kopīgi paveiktā darba rezultāts, un nebūs jābaidās, ka kāds to var iznīcināt.
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Azillando tiek darīts viss iespējamais, lai jaunajām paaudzēm nekad nenāktos piedzīvot to, ko viņu vecāki un vecvecāki savulaik pieredzēja, eksistējot „demokrātijas” bandītiskajā vidē. Vidē, kurā cilvēku pašcieņai, veselībai un dzīvībai nebija nekādas vērtības.
Vidē, kurā speciāli tika radīti apstākļi, lai sagrautu cilvēku psihi, veselību un attieksmi
pret līdzcilvēkiem, kultivējot visu veidu narkomāniju un veicinot noziedzību.
Šodien droši var apgalvot, ka radīta pilnīgi jauna sabiedrība, kurā katrs cilvēks ir līdzcilvēku
acīs cienījama personība. Radīta sabiedrība, kurā ar «Likuma» spēku garantēta katra iedzīvotāja drošība gan sabiedrībā, gan ģimenē. Sen nebūtībā aizgājuši laiki, kad ģimenē brīvi un praktiski nesodīti varēja valdīt psiholoģiskā un fiziskā vardarbība pret laulāto draugu, bērniem vai
vecākiem.
Tomēr jāatzīst, ka retu reizi, sevišķi vecākās paaudzes cilvēki, atļaujas lietot pagaidām vēl
brīvi pieejamās narkotiskās indes, un visbiežāk tieši šo vielu iespaidā cenšas parādīt savu pārākumu gan saviem ģimenes locekļiem, gan līdzcilvēkiem.
Šodienas ģimene būtiski atšķiras no kādreizējās „demokrātiskās” ģimenes. Toreiz, vairumā
gadījumu, „ģimeni” veidoja garīgi nenobrieduši un fiziskas „mīlestības” pārņemti pusaudži. Pēc
neilga laika, kad šī „mīlestība” tika izsmelta, palika tikai emocionāli kaitinošs tukšums. Indivīdu
nervozēja un kaitināja it viss – gan līdzcilvēka vienaldzīgā attieksme, gan bērnu raudas, gan
naudas trūkums, gan tūkstošiem citu lietu. Līdz vardarbībai atlika tikai viens mazs solītis un to
spert veicināja apziņa, ka pats gandrīz vienmēr paliksi nesodīts.
Cilvēki gados, kuri jau bija piedzīvojuši pirmo laulību „jaukumus”, pārsvarā gadījumu atkārtoti
veidoja jaunas „ģimenes” tikai tādēļ, lai nebūtu vienatnē, lai vecuma dienās nebūtu viens pats
savās četrās sienās. Veidoja „ģimeni”, kurā sakostiem zobiem piecieta savu dzīvesbiedru. Kāda
gan tur varēja būt savstarpēja sirsnība un cieņa? Nemaz nerunājot par „mīlestību”.
Mūsdienu ģimenē savas dzīves apvieno divi, garīgi un fiziski viens otram līdzvērtīgi, patstāvīgi cilvēki. Viņi noslēdz «Laulību Līgumu», kurā fiksēts ne tikai katra īpašums, bet arī skaidri
formulētas viņu galvenās kopdzīves prasības un noteikumi savam partnerim. Viņi apzinās sava
lēmuma sekas un ar to saistītos riskus. Viņi apņemas pildīt sev dabas atvēlētos ģimenes cilvēka
pienākumus un apzinās atbildību par savas rīcības sekām. Viņi apzinās savu atbildību sabiedrības, Valsts un «Likuma» priekšā, jo ģimene nav privātīpašums – ģimene ir Valsts institūcija!
Viņi apņemas cienīt viens otru, atbalstīt un uzticēties viens otram visās dzīves situācijās. Viņu
starpā nedrīkst būt noslēpumu un atklāti nepateiktu domu, viņi zina, ka mainoties dzīves situācijai, atklāti apspriedīs radušos problēmu un atradīs tai savstarpēji pieņemamu risinājumu. Arī
laulību šķiršanas gadījumā.
Šādā ģimenē psiholoģiski nav pieņemama un praktiski nav iespējama vardarbība ne pret
laulāto draugu, ne bērniem, ne vecākiem. Ārkārtējos izņēmuma gadījumos, kad «Sardzes» personāls atklāj šādu faktu, «Likums» paredz vainīgā nekavējošu izolāciju no ģimenes.
„Demokrātiskajā” sistēmā dzimumnoziegumi (gan pret sievietēm, gan vīriešiem) bija izplatīta parādība. Ļoti bieži noziedznieks netika notverts un turpināja savas aktivitātes. Ja
arī viņu beidzot notvēra, bija vajadzīga ārkārtīgi gara un sarežģīta procedūra, lai vispār
pierādītu viņa vainu šajā noziegumā.
Parasta parādība bija cietušā iebaidīšana, pazemošana un psiholoģiska inkvizīcija izmeklēšanas procesā. Cietušam bija jāpierāda, ka viņš pats nav vainīgs notikušajā vardarbības aktā. Ja arī varmākam „nepaveicās” un viņu, balstoties uz „humānajiem likumiem”, uz neilgu laiku notiesāja, cietušam bija jādzīvo pastāvīgās bailēs, kas ar viņu notiks, kad varmāka atkal būs uz brīvām kājām. Un cietušo bailēm bija pamats – daudzi
nozieguma upuri tika sakropļoti un nogalināti.
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Azillando šāds noziedznieks tiek notverts ļoti ātri un nekavējoties tiesāts Valsts «Augstākajā Tiesā». Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā, viņam operatīvā ceļā tiek amputēts nozieguma izdarīšanas „ierocis”. Atrodoties stingrā režīma «Darba Iestādē» viņam trīskāršā apmērā jākompensē Valstij izdevumi par cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju 2. līmeņa ārstniecības iestādē.
Pēc atbrīvošanas, varmākam visu mūžu ik mēnesi cietušās personas kontā jāpārskaita 1,0
Kvanto liela summa. Nespējot pildīt šo pienākumu – to uzņemas Valsts, bet noziedznieks atgriežas parastā režīma «Darba Iestādē», lai atmaksātu Valstij šo summu. Tikai iekrājot savā
kontā 100 Kvanto lielu summu (lai ilgstošā laika periodā būtu spējīgs pildīt saistības pret savu
upuri), varmāka var iziet brīvībā.
Valstī pēdējais izvarošanas gadījums konstatēts pirms 14 gadiem. Kopš tā laika nevienam
indivīdam vairs nav ienācis prātā šādā veidā šķirties no saviem „vīrestības” atribūtiem.
Saskaņā ar «Likumu», katrā Valsts rajonā funkcionē viena oficiāla intīmpakalpojumu servisa
iestāde, kurā pilngadīgās personas (gan vīrieši, gan sievietes), TO var īstenot legālā ceļā uz
savstarpējas vienošanās pamata.

62. Narkotiskās indes
Neliela atkāpe.
Narkotiskās indes lietošana ir postošākais mantojums no „demokrātiskā” režīma laikiem.
Toreiz narkomānija bija pacelta valsts politikas līmenī, „kulturāla” narkotisko vielu lietošana
tika reklamēta vienmēr un visur. Narkotikas bija brīvi pieejamas jebkurā „pārtikas” veikalā.
Cilvēki bija jāapdullina, jāpadara atkarīgi no narkotikām, lai viņi nesāktu domāt par apkārt
notiekošo...
Tikai aiz cieņas pret vecāko paaudzi, aiz cieņas pret tiem cilvēkiem, kuri neiedomājami
smagos apstākļos, ziedojot savas dzīves labākos gadus, bija cēluši un sargājuši Valsti, «Likums» pagaidām pieļauj dažu narkotisko vielu ierobežotu lietošanu. Daļai vecākās paaudzes
iedzīvotāju, alkohola pudele vēl skaitās neatņemams „atpūtas” pasākumu un „svētku” galda atribūts. Iespējams, ka viņi šo netikumu paņems sev līdzi kapā un tikai tad Valsts varēs slēgt pēdējo narkotiku tirgotavu. Vidējā un jaunākā Valsts iedzīvotāju paaudze ir sapratusi šī netikuma
graujošo iedarbību un narkotiskās indes praktiski nelieto.
Ar katru gadu «Likums» tiek papildināts, nosakot arvien stingrākus un stingrākus ierobežojumus narkotisko vielu ražošanā, tirgošanā un lietošanā. «Likuma» mērķis nav uzreiz aizliegt
narkotisko vielu lietošanu, bet pakāpeniski radīt tādus apstākļus, ka narkomāniem agri vai vēlu
pašiem būs jāizdara izvēle – lietot un paciest neskaitāmos ierobežojumus, vai nelietot un izbaudīt visas Azillando dotās iespējas.
«Likums» nosaka šādu narkotiskās indes klasifikāciju:
1. grupa – nikotīnu saturoši izstrādājumi, kas paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, zelēšanai
vai lietošanai jebkādā citā veidā.
Nikotīnu saturošus augus nelielā daudzumā audzē kāda attāla Valsts rajona nomalē. Valstī ir tikai viena šo augu pārstrādes ražotne. Tajā ražo viena veida cigaretes, kuras tiek fasētas melnas krāsas paciņā (pa 20 gab.).
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Paciņas abās pusēs (visā platībā) redzams „nāves simbols” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Uz galvaskausa pieres ir rūpnīcasizgatavotājas marķējums. Nekādu citu uzrakstu uz paciņas nav.
2. grupa – jebkuri alkoholu (etilspirtu – etanolu: C2H5OH) saturoši šķidrumi, kas paredzēti
iekšējai lietošanai.
Etilspirtu no dabīgām izejvielām ražo tikai vienā Valsts uzņēmumā. Šī produkcija
galvenokārt tiek izmantota medicīniskām vajadzībām un rūpniecībā. Iedzīvotājiem
tirgo tikai viena veida otrās grupas narkotisko indi – 30 % etilspirta šķīdumu ūdenī.
To fasē tumšās 0,3 litru tilpuma pudelēs, kuras grezno etiķete ar „nāves
simbolu” (balts galvaskauss un divi sakrustoti stilba kauli). Uz galvaskausa
pieres ir rūpnīcas izgatavotājas marķējums. Nekādu citu uzlīmju vai uzrakstu
uz pudeles nav un nedrīkst būt.
3. grupa – jebkuras citas psihoaktīvās vielas – gan dabīgas, gan sintētiskās izcelsmes, neatkarīgi no agregātstāvokļa – cieta, šķidra vai gāzveida, lietošanai jebkādā veidā.
Trešās grupas narkotiskās indes Valstī neražo un no ārzemēm neieved.
«Likums» visus iepriekš minētos produktus klasificē kā «narkotiskās indes», bet to lietotājus kā «narkomānus».
Pilngadīgām personām, kuras sasniegušas 20 gadu vecumu pirmās un otrās grupas narkotiskās indes lietot nav aizliegts, bet «Likums» to lietošanu ierobežo.
Azillando iedzīvotājiem jebkuras 1. grupas narkotiskās indes izejvielu audzēšana, jebkuras
koncentrācijas un sastāva 2. grupas narkotiskās indes izgatavošana, ievešana, glabāšana vai
tirdzniecība tiek kvalificēta kā drauds līdzcilvēku veselībai un dzīvībai. Tas ir smags «Likuma»
pārkāpums, par kuru paredzēti ļoti bargi sodi.
Jebkuru 3. grupas narkotiskās indes ievešanu Valstī vai izgatavošanu (sintezēšanu) uz vietas, «Likums» klasificē kā slepkavību ar iepriekšēju nodomu, ar visām no tā izrietošajām sekām.
Katrā Valsts rajonā ir tikai viena narkotiskās indes tirdzniecības vieta - «NARKO» tirgotava.
Tā atrodas „Rajona centra” nomaļā vietā – ne tuvāk par 200 metriem no apdzīvotas teritorijas.
«NARKO» tirgotavas noformējums ir pretīgs un psiholoģiski atbaidošs – pie sienām izgaismotos
stendos redzamas nikotīna saēsto plaušu, cirozes pārņemto aknu un citu, narkotiskās indes sagrauto, cilvēka iekšējo orgānu krāsainas fotogrāfijas.
Narkotiskās indes pārdošana atļauta tikai darba dienās no pulksten no 14:00 līdz 18:00. Katram pircējiem narkotiskās indes iegāde atļauta tikai vienu reizi dienā un limitētā daudzumā –
viena paciņa cigarešu un (vai) viena pudele etilspirta šķīduma. Maksājot par narkotisko indi,
norēķinu iekārtā jāievieto gan sava «Bankas karte», gan «Personas Karte». Apmaksas operācija tiek atļauta tikai tad, ja pēc pirkuma atlikums «Bankas kartē» nebūs mazāks par 1,0 Kvanto.
Vienas cigarešu paciņas cena ir 0,2 Kvanto, bet vienas etilspirta šķīduma pudeles – 0,3 Kvanto.
Pārdevēja darbu «NARKO» tirgotavā «Likums» klasificē kā veselībai kaitīgu un emocionāli
nospiedošu. Tādēļ 4 stundu darba diena «NARKO» tirgotavā tiek pielīdzināta un apmaksāta kā
normāls darba laiks – 8 stundu darba diena. «NARKO» tirgotavas darba laikā pie tās dežurē
«Sardzes» darbinieki un aiztur jebkuru, kurš iedomājas smēķēt vai dzert etilspirta šķīdumu viņu
kontrolētajā zonā.
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Sabiedriskās vietās (par sabiedrisku tiek uzskatīta jebkura vieta ārpus sava dzīvokļa vai privātmājas teritorijas), lietot narkotiskās indes aizliegts un tas ir smags «Likuma» pārkāpums.
Smēķēt atļauts tikai speciālos (ar ventilācijas filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotos)
un, par narkomāna(nu) personīgajiem līdzekļiem iegādātos, tipveida konteineros. Saņemot visu
mājā dzīvojošo pilngadīgo iedzīvotāju rakstveida piekrišanu, šādu konteineru atļauts novietot
daudzdzīvokļu vai privātmāju teritoriju attālākajos nostūros.
Darbavietās smēķēt atļauts tikai tad, ja stājoties darbā, tas ticis paredzēts «Darba Līgumā».
Šāda gadījumā „darba devējs” narkomānu vajadzībām ir izbūvējis speciālu, ar ventilācijas filtrācijas sistēmu un slūžu kameru aprīkotu kameru. Katra ieiešana indes uzņemšanas kamerā ir
maksas pakalpojums, uzturēšanās laiks tajā tiek fiksēts un izskaitīts no attiecīgā darbinieka
darba laika. Ja darbiniekam «Darba Līgumā» noteiktā alga ir 1,0 Kvanto mēnesī, tad izskaitot
„nosmēķēto” laiku, viņa reālā darba alga būs mazāka par 1,0 Kvanto. Šāda smēķēšanas „demotivācija” paredzēta «Likumā».
Etilspirta šķīdumu atļauts lietot dzīvokļa vai privātmājas attālā pilnīgi izolētā istabā, ja visas
pilngadīgās personas tam piekrīt. Ja tam piekrīt arī zīdaiņa māte, tad viņai ar zīdaini jāatrodas
atsevišķā, no narkotiskās indes uzņemšanas vietas attālā telpā. Ja šajā dzīvoklī vai privātmājā
dzīvo (vai atrodas) bērni, pusaudži vai nepilngadīgie, tad speciāli nozīmētai pilngadīgai personai, kura nav lietojusi narkotisko indi, jāliedz iespēja viņiem iekļūt narkotiku uzņemšanas telpā.
Šo noteikumu ievērošanu, vadoties pēc «NARKO» tirgotavā veikto pirkumu uzskaites datiem,
regulāri kontrolē «Sardzes» dienesta darbinieki.
Narkomānu bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo dzīvesvietas regulāri tiek pārbaudītas ar mobilo gaisa sastāva analizatoru. Konstatējot narkotiskās indes izgarojumu klātbūtni, vecākiem jārēķinās, ka:
pirmajā reizē – abi vecāki saņems brīdinājumus ar atzīmi «Iedzīvotāju Reģistrā»;
otrajā reizē – tikai «Rajona Tiesa» izlems, vai iespējams narkomāniem uzticēt tālāku
savu bērnu audzināšanu.
Visos gadījumos, kad bērns, pusaudzis vai nepilngadīgais aizturēts narkotiskās indes reibumā, viņš tiek nekavējoties ievietots slimnīcā novērošanai un, ja nepieciešams, ārstēšanai. Tikai «Rajona Tiesa» izlems, vai iespējams viņu vecākiem turpmāk uzticēt bērnu audzināšanu.
Visus izdevumus par saindēto bērnu ārstēšanu un rehabilitāciju 200% apmērā sedz abi vecāki, strādājot sabiedriskajos darbos, ārpus sava pamata darba laika.
Norēķinoties ar «Bankas Karti» un ievadot nolasīšanas ierīcē «Personas Karti», katrs narkotiskās indes pirkums automātiski tiek fiksēts «Iedzīvotāju Reģistrā» attiecīgās personas «Dzīves
Vēsturē». Vadoties pēc šīs informācijas, ik mēnesi tiek izskaitļoti konkrētās personas «NIKO»
un «ALKO» un indeksi.
Pēc pirmās grupas narkotiskās indes patēriņa, katram iedzīvotājam tiek piešķirts attiecīgs
«NIKO» (nikotīna) indekss:
baltais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā nav iegādājies nevienu cigarešu paciņu;
sarkanais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 1 paciņu;
melnais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 2 un vairāk paciņas.
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Pēc otrās grupas narkotiskās indes patēriņa, katram iedzīvotājam tiek piešķirts attiecīgs
«ALKO» (alkohola) indekss:
zelta indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā nav iegādājies nevienu indes pudeli;
sudraba indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 1 indes pudeli;
sarkanais indekss – pēdējo 30 kalendāra dienu laikā iegādājies 2 vai vairāk indes pudeles.
Jebkurā laikā katrs Valsts iedzīvotājs «Iedzīvotāju Reģistrā» var uzzināt savu «NIKO» un
«ALKO» indeksu. Tāpat iedzīvotājs var dot iespēju citai ieinteresētajai personai (ārstam, darba
devējam, u.c.) uzzināt šos indeksus.

63. Narkomānu „demotivācija”
Pirmā līmeņa mācību iestāžu mācību programmās jau no pirmās klases ir priekšmets «Narkomānija». Tajā audzēkņi (diferencēti pēc vecuma grupām) tiek iepazīstināti ar to, kādu iespaidu uz cilvēka ķermeņa orgāniem atstāj narkotiskās indes. Audzēkņiem pakāpeniski (pēc viņu
vecuma grupām) praktiski tiek parādīts, kā reālajā dzīvē izskatās, kā uzvedas, kā dzīvo narkomāni un viņu kroplie, fiziski un garīgie slimie bērni.
Sasniedzot 14 gadu vecumu, gan meitenēm, gan zēniem notiek speciālas un mērķtiecīgas
ekskursijas. Viņiem parāda „brīvā seksa” rezultātus – narkomānu un „kulturālo dzērāju” kroplos
bērnus. Parāda pusdzīvos, skābekļa trūkuma dēļ nozilējušos jaundzimušos, kuri savas dzīves
pirmos deviņus mēnešus pavadījuši duļķainajā, pēc izsmēķiem smirdošajā mātes smēķētājas
augļūdenī.
Redzējuši kāds skaists, sārti rozā bērniņš piedzimst mātei, kura nav lietojusi narkotiskās indes. Ekskursiju objektu nomenklatūra nepārtraukti tiek papildināta.
Narkomāniem «Likums» nosaka šādus ierobežojumus:
Personām ar «Melno» «NIKO» indeksu:
1. viņiem var atteikt darbu Valsts dienestā;
2. viņi nevar izvirzīt savu kandidatūru «Rajona Valdes» inspektora vai rajona «Pārstāvju
Palātas» deputāta vēlēšanām;
3. viņi nedrīkst vadīt sabiedriskos transporta līdzekļus;
4. iesniedzot „Laulību pieteikumu”, līgava un līgavainis tiek brīdināti par iespējamām traģiskajām sekām, saistot savu dzīvi ar narkomānu.
Personām ar «Sarkano» «ALKO» indeksu:
1. viņiem liegts strādāt Valsts dienestā;
2. viņi nevar izvirzīt savu kandidatūru «Rajona Valdes» inspektora vai rajona «Pārstāvju
Palātas» deputāta vēlēšanām;
3. viņi nevar iegūt mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas Atļauju»;
4. iesniedzot „Laulību pieteikumu”, līgava un līgavainis tiek brīdināti par iespējamām traģiskajām sekām, saistot savu dzīvi ar narkomānu;
5. „Darba devējs” ir tiesīgs viņiem atteikt darbu konkrētā amatā;
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6. viņu ģimenes regulāri apmeklē «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektors. Ja ģimenē ir bērns (bērni), vecāki tiek brīdināti, ka saglabājoties šādam «ALKO» indeksam, viņiem var atņemt tiesības audzināt bērnu (bērnus).

64. Transporta līdzekļi
Pirmajos gados pēc Azillando izveidošanas, kad praktiski visur valdīja roku darbs, arī kravas transporta līdzekļi bija visai primitīvi – rokas ratiņi, ķerras, u.t.t. Nedaudz vēlāk, kad savulaik
sagūstītie, brīvā dabā klīstošie zirgi, jau bija devuši pēcnācējus, radās iespēja izmantot zirgu
vilkmes transporta līdzekļus (pajūgus) un zemes apstrādes ierīces (zirgu vilkmes arklus, grābekļus, u.t.t.).
Jauns etaps transporta līdzekļu nozarē sākās pēc tam, kad apguva „aktīvā ūdens” ražošanas tehnoloģiju. Valstī sākās iekšdedzes dzinēju izgatavošana un to izmantošana visai primitīvu mehānisko transporta līdzekļu piedziņā.
Pirmās „automašīnas” bija ar cietajiem riteņiem, jo bija problēmas uzsākt elastīgo riepu ražošanu. Šādu „automobiļu” maksimālais ātrums bija ap 15 kilometriem stundā. Tomēr arī šādi
mehāniskie transporta līdzekļi bija ievērojams atvieglojums ikdienas darbā.
Valsts pastāvēšanas 15 gadadienā svinīgi tika demonstrēts pirmais Valstī izgatavotais un,
priekš tiem laikiem, visai modernais smagais automobilis ar 3 tonnu celtspēju un ātrumu līdz 40
kilometriem stundā.
Valsts pastāvēšanas 20 gadadienā tika demonstrēts pirmais „nulles lauka” elektrodzinējs.
Nekavējoties tika uzsāka šādu elektrodzinēju ražošana un uzstādīšana mehāniskajos transporta līdzekļos, rūpniecības un lauksaimniecības tehnoloģiskajās iekārtās, nomainot „aktīvā ūdens”
iekšdedzes dzinējus.
Valstī pakāpeniski apguva visu nepieciešamo modifikāciju mehānisko transporta līdzekļu
sērijveida ražošanu – sākot no kravas un speciālās nozīmes, līdz pasažieru un vieglajiem automobiļiem.
Azillando neatrodas pie jūras, tādēļ jūras kuģi Valstij nav vajadzīgi. Arī iekšzemes ūdenstransporta līdzekļi Valstij nav vajadzīgi, jo tās teritorijā nav kuģošanai derīgu upju un pietiekoši
lielu ezeru. Valstij (vismaz pārredzamā nākotnē) nav nepieciešamības arī pēc dzelzceļa transporta un gaisa satiksmes. Visi kravas un pasažieru pārvadājumi notiek pa zemes ceļiem.
«Likums» transporta līdzekļus iedala 2 grupās:
1. ar cilvēka muskuļu spēku darbināmos (neatkarīgi no riteņu un sēdvietu skaita, virsbūvju
un piekabju tipa, kā arī cita aprīkojuma);
2. mehāniskās piedziņas (aprīkotus ar „aktīvā ūdens” iekšdedzes dzinēju, vai „nulles lauka” ģeneratora elektrodzinēju).
Mehāniskās piedziņas transporta līdzekļi savukārt tiek sadalīti 5 kategorijās:
1. vieglās automašīnas (4 personām), kuras transformējamas par mazgabarīta kravas automobiļiem (2 personas un līdz 200 kg kravas);
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2. pasažieru mikroautobusi (līdz 10 personām);
3. pasažieru autobusi (līdz 30 personām);
4. kravas automašīnas (dažādas celtspējas);
5. speciālo dienestu auto (ar tiem atbilstošu aprīkojumu);
6. lauksaimniecības tehnika.
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. Vienai personai, nelielu attālumu pārvarēšanai un rokas bagāžas
pārvadāšanai, visērtākais ir velosipēds.
Sasniedzot 10 gadu vecumu, velosipēda «Vadīšanas Atļauju» iegūst visi 1. līmeņa mācību
iestāžu audzēkņi. Nokārtojot zināšanu pārbaudi „Satiksmes Noteikumos” un praktiskās braukšanas eksāmenus, velosipēda «Vadīšanas Atļauju» jebkurā laikā var iegūt katrs, par 10 gadiem
vecāks, Valsts iedzīvotājs. Vadīt sabiedriskā transporta līdzekļus atļauts tikai pilsoņiem ar «Balto» «NIKO» un «Zelta» «ALKO» indeksu.
Valsts «Likums» kategoriski aizliedz narkomānu – potenciālo slepkavu klātbūtni uz Valsts
ceļiem un pilsētu ielās. Nav pieļaujams, ka viņu apzināti noziedzīgas rīcības dēļ, gūst ievainojumus un iet bojā absolūti nevainīgi cilvēki.
«Likumā» skaidri definēts, ka jebkurš mehāniskais transporta līdzeklis (kuru nevirza cilvēka
muskuļu spēks) uzskatāms par sev un līdzcilvēkiem ārkārtīgi bīstamu ieroci.
Piemēram, lietojot šaujamieroci, ar vienu pirksta kustību var ievainot vai nogalināt vienu
vai dažus cilvēkus. Bet viena neuzmanīga vai nekoordinēta kustība, vadot mehānisko
transporta līdzekli, var ievainot, sakropļot un nogalināt daudzus cilvēkus.
Automobilis ir daudzkārt bīstamāks par šaujamieroci!
Personām, kuras mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas Atļauju» saņēmušas laikā, kad
viņām bija atļautais «ALKO» indekss, bet pēdējā mēnesī saņēmušas «Sarkano» indeksu, «Vadīšanas Atļauja» tiek anulēta.
Jaunu mehānisko transporta līdzekļu «Vadīšanas Atļauju» viņi var iegūt ne ātrāk kā pēc 12
mēnešiem, ja pēdējo 6 mēnešu laikā viņiem nepārtraukti bijis atļautais «ALKO» indekss. Viss
apmācību kurss viņiem jāiziet pilnīgi no jauna.
«Likums» nosaka, ka braucot mehāniskajā transporta līdzeklī, lietot 1. grupas narkotisko indi (smēķēt) nav atļauts ne vadītājam, ne pasažieriem. Šī noteikuma pārkāpējiem (gan vadītājam, gan pasažieriem) tiek piemēroti obligātie sabiedriskie darbi
«Sardzes» darbiniekiem dotas tiesības nekavējoties izsēdināt braucējus un konfiscēt transporta līdzekli, ja tā vadītājs atrodas pie stūres 2. grupas narkotiskās indes reibumā.
Transporta līdzeklis bez atlīdzības pāriet Valsts īpašumā un var tikt realizēts «Likumā» noteiktajā kārtībā.
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65. Mehāniskie transporta līdzekļi
Azillando teritorijā aizliegts izmantot tādus potenciālus pašnāvību rīkus un līdzcilvēkiem bīstamus mehānismus kā divu un triju riteņu mehāniskos transporta līdzekļus.
Konkrētās kategorijas mehāniskā transporta līdzekļa «Vadīšanas Atļauju», pēc rūpīgas teorētiskās apmācības un praktiskās braukšanas eksāmenu (manevrēšana atpakaļgaitā, braukšana pa ielām ar dzīvu satiksmi, braukšana ekstremālos apstākļos – migla, lietus, sniegs, ledus)
sekmīgas nokārtošanas, var iegūt tikai pilngadīgs Azillando pilsonis, kurš sasniedzis 20 gadu
vecumu.
Arī lauksaimniecības tehnikas izmantošanai jāsaņem attiecīga «Ekspluatācijas Atļauja». Šai
tehnikai aizliegts pārvietoties pa Valsts nozīmes starprajonu un starppilsētu ceļiem. Nepieciešamības gadījumā lauksaimniecības tehnikas pārvešanai no vienas vietas uz otru, jāizmanto
attiecīgi aprīkotas kravas automašīnas.
Valstī noteikts šāds maksimālais braukšanas ātrums:
1. pilsētu un apdzīvoto vietu robežās (ielās un ceļos, kur atļauta mehānisko transporta līdzekļu kustība):
a) sabiedriskajam transportam – līdz 40 km/h;
b) speciālo dienestu transportam (pildot tiešos pienākumus) – līdz 60 km/h;
c) visiem pārējiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem – līdz 40 km/h.
2. ārpus pilsētu un apdzīvoto vietu robežām:
a) sabiedriskajam transportam – līdz 60 km/h;
b) speciālo dienestu transportam (pildot tiešos pienākumus) – līdz 80 km/h;
c) visiem pārējiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem – līdz 60 km/h.
Saskaņā ar «Likumu», visi mehāniskie transporta līdzekļi tiek aprīkoti ar braukšanas ātruma
kontroles iekārtām. Tai ir trīskrāsu gaismas (zaļš, dzeltens, sarkans) signālierīce, kura stacionāri
nostiprināta uz virsbūves (kabīnes) jumta un tās gaismas signāli redzami 360 grādu leņķī. Ja
braucošam transporta līdzeklim nestrādā gaismas signāli – tas nav tehniskā kārtībā un to ekspluatēt aizliegts.
Gaismas signālu nozīme.
zaļā krāsā – ātrums līdz 40 km/h;
dzeltenā krāsā – ātrums no 41 km/h līdz 60 km/h;
sarkanā krāsā – transporta līdzekļa ātrums ir no 61 līdz 80 km/h;
mirgojošs sarkanās krāsas signāls – transporta līdzekļa ātrums pārsniedzis 80 km/h.
Jebkuram mehāniskajam transporta līdzeklim (izņemot speciālo dienestu transportu), pārsniedzot ātrumu 80 km/h, automātiskā kustības ātruma kontroles iekārta izslēdz dzinēju. Atkārtoti to iedarbināt var ne ātrāk kā 10 sekundes pēc transporta līdzekļa pilnīgas apstāšanās.
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«Likums» nosaka, ka visus privātos, ģimenes saimniecību, kooperatīvu un speciālo dienestu
mehāniskos transporta līdzekļus (izņemot lauksaimniecības tehniku), ik 6 mēnešos jāuzrāda
sava rajona „Remonta un tehnisko apkopju kompleksā”.
Pēc tehnisko kļūmju novēršanas, transporta līdzekļa vadības sistēmā tiek iekodēts datums,
līdz kuram to varēs ekspluatēt. Pēc šī datuma transporta līdzekļa dzinēju vairs nevar iedarbināt.
Par lauksaimniecības tehnikas uzturēšanu tehniskā kārtībā un tās drošu ekspluatāciju «Likuma» priekšā atbildīgs ir attiecīgā lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, kā arī ģimenes saimniecības īpašnieks vai privātpersona, kura strādā individuālo darbu. Valstī izveidotas un strādā
speciālas mobilās lauksaimniecības tehnikas remonta brigādes, kuras operatīvi (pēc attiecīga
izsaukuma saņemšanas), izbrauc uz vietas un novērš radušās problēmas.
Stingrās prasības mehānisko transporta līdzekļu ekspluatācijā, noteiktas ar vienu vienīgu
mērķi – maksimāli izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem un avārijas situācijām, lai saglabātu Valsts iedzīvotāju veselību un dzīvību.
Ar gandarījumu jāatzīmē, ka satiksmes negadījumi, kuros būtu cietuši cilvēki, Azillando ir
ārkārtīgi reta parādība (pagājušajā gadā bija divi gadījumi, kad trīs cilvēki guva nelielus sasitumus). Pēdējos deviņpadsmit gados Azillando nav bijis neviens satiksmes negadījums, kurā
būtu gājis bojā kāds cilvēks.
Pirms sēsties pie stūres, mehāniskā transporta līdzekļa vadītājam pilnībā jāapzinās sava atbildība «Likuma» priekšā. Ja viņa izraisītajā satiksmes negadījumā cietīs cilvēks(ki), vadītājam
nekavējoties tiks anulēta «Vadītāja Apliecība» un viņam būs jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar
cietušās personas ārstēšanos 2. līmeņa ārstniecības iestādē.
Tikai pēc cietušās personas pilnīgas izveseļošanās, satiksmes negadījumā iesaistītā transporta līdzekļa vadītājs var griezties «Rajona Tiesā», lai saņemtu atļauju no jauna kārtot teorētiskos un praktiskās braukšanas eksāmenus, attiecīgā mehāniskā transporta līdzekļa «Vadītāja
Apliecības» atjaunošanai.
Ja satiksmes negadījumā kāds cilvēks ies bojā, vadītājs tiks tiesāts kā par slepkavību bez
iepriekšēja nodoma (tikai gadījumā, ja vadītājs nebūs bijis narkotiskās indes iespaidā).
Ja cilvēka nāvi izraisījušā transporta līdzekļa vadītājs būs bijis narkotiskās indes iespaidā,
satiksmes negadījums tiks kvalificēts kā slepkavība ar iepriekšēju nodomu (ar visām no šī fakta
izrietošajām sekām). Ja arī Valsts «Augstākā Tiesa» viņam saglabās dzīvību, vadīt mehāniskos transporta līdzekļus viņam būs liegts uz mūžu.

66. Satiksmes organizācija
Azillando visa veida transporta līdzekļu kustība notiek pa ielas vai ceļa labo pusi. «Likums»
nosaka, ka transporta līdzekļiem jāievēro sekojoša kustības prioritāšu sistēma:
1. speciālo dienestu transporta līdzekļi;
2. Valsts Prezidenta mašīna;
3. velosipēdisti;
4. sabiedriskais pasažieru transports – pasažieru mikroautobusi un autobusi;
5. vieglās automašīnas;
6. kravas automašīnas.
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Jebkuru pilsētu un apdzīvoto vietu ielās abos virzienos iekārtotas:
ietves – kājām gājēju, bērnu un invalīdu ratiņu kustībai;
josla riteņbraucējiem (ietve riteņbraucēju kustībai ir slēgta).
Jebkura mehāniskā transporta līdzekļa uzbraukšana vai apstāšanās uz ietves vai riteņbraucēju joslas ir ārkārtīgi smags «Likuma» pārkāpums.
Pilsētu un apdzīvoto vietu centri, kā arī tiem pieguļošie rajoni, kuru robežas nosaka attiecīgā
«Rajona Valde», mehānisko transporta līdzekļu kustībai ir slēgti. Šajā teritorijā atļauta tikai speciālo dienestu transporta, Valsts Prezidenta mašīnas, mazā sabiedriskā transporta (pasažieru
mikroautobusu) un velosipēdu kustība. Valsts iedzīvotāji (neatkarīgi no viņu ieņemamā amata)
un ārzemnieki šajās teritorijās pārvietojas kājām, ar velosipēdu, vai ar pasažieru mikroautobusiem.
Kravas automašīnu kustība pilsētu un apdzīvoto vietu centru rajonos (lai piegādātu veikaliem preces, pārvestu lielgabarīta kravas, u.t.t.) pieļaujama tikai stingri noteiktā diennakts periodā, kad satiksmi šajos maršrutos regulē «Sardzes» darbinieki. Šādu atļauju, noteiktam maršrutam un konkrētam laika posmam, izsniedz attiecīgās «Rajona Valdes» «Ceļu un sabiedriskā
transporta» inspektors, Šī atļauja transporta līdzekļa īpašniekam jāsaskaņo ar rajona «Sardzes» struktūrvienības vadītāju.
Ārpus pilsētu un apdzīvoto vietu centru rajoniem, kravas automašīnu kustība atļauta tikai
tad, ja tas netraucē sabiedriskā transporta un velosipēdu kustībai.
Visiem mehāniskajiem transporta līdzekļiem (izņemot speciālo dienestu transportu), pilsētu
un apdzīvoto vietu robežās, apdzīšana ir aizliegta.
Uz pilsētu un apdzīvoto vietu ielām mehānisko transporta līdzekļu stāvēšana nav atļauta.
Apstāšanās pieļaujama tikai uz laiku, kas nepieciešams pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai.
Azillando teritorijā, pirms neregulējamiem ielu un ceļu krustojumiem, visiem transporta līdzekļiem (arī velosipēdiem), obligāti jāapstājas un jāpārliecinās par satiksmes drošību no šķērsojošās ielas (krustojošā ceļa) puses.

67. Sabiedriskais pasažieru transports
Visā Valstī stabili funkcionē lēts un apkārtējo vidi nepiesārņojošs sabiedriskais pasažieru
transports. «Likums» nosaka, ka sabiedriskajā transporta līdzeklī katram pasažierim jābūt savai
sēdvietai. Braukšana, kājās stāvot, ir «Likuma» pārkāpums. Transporta kustības grafiks sastādīts tā, lai potenciālajiem pasažieriem vienmēr paliktu brīvas vairākas sēdvietas.
Sabiedriskā pasažieru transporta veidi.
1. pilsētās un apdzīvotās vietās, mehāniskajiem transporta līdzekļiem slēgtajā zonā, pa
attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi;
2. ārpus šīs zonas, pilsētu un citu apdzīvoto vietu robežās, pa attiecīgiem maršrutiem kursē pasažieru mikroautobusi un pasažieru autobusi;
3. starp Valsts rajonu centriem, kā arī starp rajonu centriem un Galvaspilsētu kursē pasažieru ekspreša autobusi.
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Sabiedriskā pasažieru transporta kustība organizēta sekojoši:
Pirmais līmenis – pilsētu un apdzīvoto vietu robežās strādā visu diennakti pēc dienas un
nakts grafika.
Azillando iedzīvotājiem, jebkurā Valsts rajonā, «Pirmā» līmeņa sabiedriskā pasažieru transporta izmantošana ir bez maksas.
Otrais (rajona) līmenis – starp rajona pilsētām, apdzīvotām vietām un rajona centru kursē
ne retāk kā 10 reizes diennaktī.
Trešais (starprajonu) līmenis – starp rajonu centriem (ne retāk kā 8 reizes diennaktī).
Ceturtais (Valsts) līmenis – no visu rajonu centriem uz galvaspilsētu un atpakaļ (ne retāk
kā 6 reizes diennaktī).
«Otrā», «Trešā» un «Ceturtā» līmeņa sabiedriskā pasažieru transporta pasažieri par braucienu maksā pie šofera, ievadot savu «Bankas Karti» transporta līdzeklī uzstādītā norēķinu iekārtā.

68. Transporta līdzekļu uzglabāšana
Sabiedriskie pasažieru transporta līdzekļi – pasažieru mikroautobusi un autobusi pieder
Valsts uzņēmumiem. Katrā Valsts rajonā izveidota „Mikroautobusu bāze” un „Autobusu bāze”,
kurā, pēc maiņas darba grafika izpildes, atgriežas un tiek uzglabāti konkrētā „bāzē” pierakstītie
transporta līdzekļi. Ja konkrētais transporta līdzeklis tiek noslogots vairākās maiņās, tā vadītāju
maiņa notiek tikai savā „bāzē”. Jaunajam vadītājam caurlaižu punktā jāiziet narkotiku tests.
Katrā no sabiedrisko pasažieru transporta līdzekļu „bāzēm” ir savs „Remonta un tehnisko
apskašu” bloks un, ar «Sardzes» darbiniekiem nokomplektēts, „Caurlaižu punkts”. Katrs sabiedriskā pasažieru transporta līdzeklis reizi pusgadā tiek pakļauts kompleksai tehniskai apskatei,
kura notiek sava „parka” „Remonta un tehnisko apskašu” blokā. Pozitīva slēdziena gadījumā,
transporta līdzeklim piešķir speciālu „braukšanas atļauju”, kura derīga 180 dienas.
Speciālo dienestu, kooperatīvu un Valsts uzņēmumu transporta līdzekļus atļauts uzglabāt
šo uzņēmumu teritorijā speciāli iekārtotās stāvvietās. Šie transporta līdzekļi reizi pusgadā pakļauti kompleksai tehniskai apskatei, kura notiek rajona „Remonta un tehnisko apskašu” punktā.
Pozitīva slēdziena gadījumā, transporta līdzeklim piešķir speciālu „braukšanas atļauju”, kura derīga 180 dienas.
Visām mehānisko transporta līdzekļu stāvvietām jābūt aprīkotām ar speciāliem caurlaides
punktiem, kuros 24 stundas diennaktī dežurē ne mazāk kā trīs «Sardzes» dienesta darbinieki.
Mašīnai izbraucot no stāvvietas, tās vadītājs caurlaides punktā pie «Sardzes» darbinieka iziet narkotiku testu un saņem «Izbraukšanas Atļauju». Ja konstatē, ka vadītājs ir
narkotiskās indes iespaidā, transporta līdzeklis tiek konfiscēts, bet vadītājs tiek aizturēts
un nogādāts «Sardzes» dienesta telpās, lietas tālākai izskatīšanai.
Mašīnai atgriežoties stāvvietā, tās vadītājs caurlaides punktā iziet atkārtotu narkotiku
testu un nodod savu «Izbraukšanas Atļauju». Konstatējot, ka vadītājs ir narkotiskās indes iespaidā, transporta līdzeklis tiek konfiscēts, bet vadītājs tiek aizturēts un nogādāts
«Sardzes» dienesta telpās, lietas tālākai izskatīšanai.
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Privātpersonām un ģimenes uzņēmumiem piederošos mehāniskos transporta līdzekļus uzglabāt atļauts:
1. pilsētās un apdzīvotās vietās – tikai speciāli izbūvētās kolektīvās maksas stāvvietās,
kuras apsargā «Sardzes» personāls. Katra stāvvieta ir aprīkota ar caurlaižu punktu.
2. ārpus apdzīvoto vietu robežām:
a) speciāli izbūvētās kolektīvās maksas stāvvietās, kuras apsargā «Sardzes» personāls. Katra stāvvieta ir aprīkota ar caurlaižu punktu;
b) izņēmuma kārtā (tikai personām ar „balto” «NIKO» un „zelta” «ALKO» indeksu un
rajona «Sardzes» dienesta vadītāja izdotu atļauju) savu mehānisko transporta līdzekli atļauts uzglabāt slēgtā garāžā savas privātmājas teritorijā.
Jebkurās citās vietās (pilsētu vai apdzīvotu vietu ielās, laukumos, namu pagalmos u.t.t.),
mehānisko transporta līdzekļu uzglabāšana nav atļauta.
No iepriekš minētā redzams, ka privātā mehāniskā transporta līdzekļa uzturēšana ir dārga,
pārvietošanās ar to ļoti ierobežota un lēna, tādēļ parasti tos izmanto tikai divos gadījumos:
1. lai ikdienā brauktu no attālākām lauku mājām uz darbu pilsētā un atpakaļ (pilsētas vai
apdzīvotās vietas nomalē novietojot mašīnu apsargātā maksas stāvvietā un pārsēžoties
uz velosipēdu vai turpinot ceļu ar sabiedrisko transportu);
2. atpūtas braucieniem brīvdienās un ekskursijām atvaļinājuma laikā.

69. Valsts lauksaimniecība
Lauksaimnieciskā ražošana ir galvenais Azillando eksistences, iedzīvotāju dzīvību un veselību nodrošinošais faktors. Tā ir Valsts „naudas” vienības Monero stabilitātes garants un viens
no galvenajiem ārzemju valūtas ieņēmumu avotiem.
Tādēļ Valsts, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, veicina un atbalsta visu veidu lauksaimniecisko ražošanu. Vienmēr un visur visaugstākās labvēlības statuss tiek piešķirts lauku
iedzīvotāju aktivitātēm, viņu ražotajām pārtikas precēm, kas paredzētas pašu vajadzībām un
Valsts iekšējam tirgum.
Visiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem «Likums» stingri reglamentē ievērot saudzējošu attieksmi pret Valsts dabas resursiem (zemi un laistīšanai derīgu saldūdeni). Lauksaimniekiem rūpīgi jāievēro, augsnes ilgtspējīgas ražošanas nodrošināšanai nepieciešamā agrotehnika, cilvēku veselībai nekaitīgu augsnes mēslošanas vielu nomenklatūra un to pielietošanas tehnoloģija.
Plānveidīgi, vairākas reizes sezonā, katru mājsaimniecību un lauksaimnieciskās ražošanas
uzņēmumu pārbauda «Rajona Valdes» «Rūpniecības un lauksaimniecības» inspektors vai viņa
„biroja” darbinieki.
Konstatējot kādu novirzi no normas, viņi dod kvalificētu padomu kā to novērst. Nepieciešamības gadījumā lauksaimnieks var bez maksas nodot analīzēm augsnes paraugus vai saņemt
konkrēta lauksaimniecības nozares speciālista konsultāciju.
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«Likums» lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus iedala 5 kategorijās:
1. individuālais darbs, kuru konkrētā persona veic viena pati;
2. darbs ģimenes saimniecībās (bez algotiem darbiniekiem), kurās atļauts strādāt:
a) vīram un sievai ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām;
b) ģimenes pusaudžiem un nepilngadīgajiem (vecumam piemērotu darbu);
c) vīra vecākiem (tēvam un mātei);
d) sievas vecākiem (tēvam un mātei).
Citus ģimenes saimniecības (uzņēmuma) īpašnieku radus, draugus vai paziņas nodarbināt aizliegts.
3. kooperatīvās saimniecības (ar algotiem darbiniekiem);
4. «Rajona Valdes» saimniecības (ar algotiem darbiniekiem).
5. Valsts saimniecības (ar algotiem darbiniekiem).
«Rajonu Valdes» ikdienā atbalsta privāto un ģimenes saimniecību saražotās lauksaimniecības produkcijas realizāciju iedzīvotājiem. Rajona centra un visu apdzīvoto vietu tirgos lauksaimniecības produkcijas realizācijai tiek ierādītas tirdzniecības vietas. Tāpat katrs saimnieks
var saņemt «Rajona Valdes» namu pirmajos stāvos telpas, veikaliņu iekārtošanai. Par telpu īri
viņiem nav jāmaksā, bet to iekārtošanu konkrētām vajadzībām un ikgadējo kosmētisko remontu, viņiem jāuzņemas pašiem.
Azillando nav ārzemju kapitālam vai ārzemniekiem piederošu lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanas vai tās pārstrādes uzņēmumu.
Lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumiem, kuros strādā algoti darbinieki, jābūt
«Likumā» noteiktā kārtībā, reģistrētiem Valsts «Uzņēmumu Reģistrā». Katram no tiem jābūt
konkrētam ”saimniekam” (Valsts uzņēmumos – direktoram, kooperatīvajos uzņēmumos – pilnvarotajam pārvaldniekam).
Katrs „saimnieks” drīkst strādāt tikai vienā, konkrētā adresē atrodamā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanas vai tās pārstrādes uzņēmumā. Turklāt viņam personīgi šī struktūrvienība
jāvada, jāatbild par tās darba rezultātiem un jāuzņemas atbildība par algotajiem darbiniekiem.
Par šo darbu „saimnieks” saņem darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz algoto darbinieku
vai saimniecības peļņas rēķina.
Uzņēmuma „saimnieka” darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu viszemāk apmaksātā algotā
darbinieka darba algu.
«Likums» lauksaimniecības produkcijas eksportu atļauj tikai Valsts uzņēmumiem ar «Valsts
Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabineta atļauju. Šādas atļaujas tiek izsniegtas vadoties pēc pārpalikuma principa – tikai tad, ja Valsts iekšējais tirgus ar šo produkcijas veidu ir pārsātināts un tā nav nepieciešama Valsts pārtikas rezervju papildināšanai.
Privātpersonām, ģimenes saimniecībām, kooperatīviem un «Rajonu Valžu» uzņēmumiem
eksportēt lauksaimniecības produkciju aizliegts.
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Ik gadus līdz 10. janvārim «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» Kabinets paziņo jaunās ražas Valsts iepirkuma cenas šajā gadā. Katrs, kurš nevēlas savu saražoto produkciju realizēt pats, var to nodot Valsts iepirkšanas punktos un saņemt tūlītēju samaksu.
Iepirktā produkcija tiek uzglabāta un pakāpeniski realizēta Valsts veikalos ar 10% uzcenojumu
(uzglabāšanas un transporta izdevumi), bet parasti tā ir lētāka par identiskas produkcijas tirgus
cenām.
Valsts nodokļu politika lauksaimnieciskajā ražošanā:
1. pilsoņu individuālās un ģimenes saimniecības (bez algotā darbaspēka) un to ienākumus, no saražoto lauksaimniecības produktu realizācijas, ar nodokļiem neapliek;
2. nepilsoņu individuālās un ģimenes saimniecības (bez algotā darbaspēka), maksā zemes nomas nodokli 30% apmērā. Šo saimniecību ienākumus no saražoto lauksaimniecības produktu realizācijas, ar nodokļiem neapliek;
3. kooperatīvi, «Rajonu Valžu» un Valsts saimniecības, kurās izmanto algotu darbaspēku, maksā:
a) zemes nomas nodokli 50% apmērā;
b) algotā darbaspēka izmantošanas nodokli – 10 % apmērā no visu darbinieku kopējā darba algas fonda.

70. Rūpniecība un amatniecība
Rūpniecība ir Azillando neatkarības un suverenitātes garants, kā arī viens no galvenajiem
iedzīvotāju dzīves līmeni nodrošinošiem faktoriem. Valsts ekonomikas izaugsme nav iedomājama bez iedzīvotāju iniciatīvas visdažādākajās mājamatniecības nozarēs un kooperatīvās uzņēmējdarbības jomās.
«Likums» rūpniecisko ražošanu iedala 4 kategorijās:
1. mājamatniecība, kurā konkrētā persona strādā viena pati;
2. darbs ģimenes uzņēmumos (bez algotiem darbiniekiem), kurās atļauts strādāt:
a) vīram un sievai ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām;
b) ģimenes pusaudžiem un nepilngadīgajiem (vecumam piemērotu darbu);
c) vīra vecākiem (tēvam un mātei);
d) sievas vecākiem (tēvam un mātei).
Citus ģimenes saimniecības (uzņēmuma) īpašnieku radus, draugus vai paziņas nodarbināt aizliegts.
3. kooperatīvie uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);
4. «Rajona Valdes» uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);
5. Valsts uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem).
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Valstī nav ārzemju kapitālam vai ārzemniekiem piederošu
rūpniecības preču ražošanas uzņēmumu.
Rūpniecības uzņēmumiem, kuros strādā algoti darbinieki jābūt «Likumā» noteiktā kārtībā,
reģistrētam Valsts «Uzņēmumu Reģistrā». Katram no tiem jābūt konkrētam ”saimniekam”
(Valsts uzņēmumos – direktoram, kooperatīvajos uzņēmumos – pilnvarotajam pārvaldniekam).
Katrs „saimnieks” drīkst strādāt tikai vienā, konkrētā adresē atrodamā rūpnieciskās produkcijas ražošanas uzņēmumā. Turklāt viņam personīgi šis uzņēmums jāvada, jāatbild par tā darba
rezultātiem un jāuzņemas atbildība par algotajiem darbiniekiem.
Par šo darbu „saimnieks” saņem darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz algoto darbinieku vai uzņēmuma peļņas rēķina.
Uzņēmuma „saimnieka” darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu viszemāk apmaksātā algotā
darbinieka darba algu.
«Likums» rūpniecības produkcijas eksportu pieļauj tikai Valsts uzņēmumiem ar «Valsts Pārvaldes» «Rūpniecības un Enerģētikas» kabineta atļauju, Šādas atļaujas tiek izsniegtas vadoties
pēc pārpalikuma principa – tikai tad, ja Valsts iekšējais tirgus ar konkrēto produkcijas veidu ir
pārsātināts un tā nav nepieciešama Azillando stratēģisko rezervju papildināšanai. Privātpersonām, ģimenes saimniecībām un kooperatīviem un «Rajonu Valžu» uzņēmumiem eksportēt rūpniecisko produkciju aizliegts.
Valsts nodokļu politika mājamatniecībā un rūpnieciskajā ražošanā:
1. pilsoņu individuālie un ģimenes uzņēmumi (bez algotā darbaspēka), kā arī to ienākumi,
ar nodokļiem netiek aplikti;
2. nepilsoņu individuālie un ģimenes uzņēmumi (bez algotā darbaspēka) maksā zemes
nomas nodokli 30% apmērā par zemi, uz kuriem tie atrodas. Šo uzņēmumu ienākumi ar
nodokļiem netiek aplikti;
3. kooperatīvi, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumi, kuros izmanto algotu darbaspēku,
maksā sekojošus nodokļus:
a) zemes nomas nodokli 50% apmērā par teritoriju, uz kuriem tie atrodas;
b) algotā darbaspēka izmantošanas nodokli – 15 % apmērā no visu darbinieku kopējā darba algas fonda.

71. Produktu atbilstības kritēriji
Neliela atkāpe.
Kādreiz tā saucamajā „demokrātiskajā” režīmā, plānveidīgi īstenojot genocīdu pret savu
tautu, plaši tika praktizētas nepārtrauktas, bezjēdzīgas un ierasto dzīves ritmu graujošas
„reformas”, „modernizācijas” un „optimizācijas”.
Tas bija nepieciešams, lai novērstu iedzīvotāju uzmanību no plānveidīgā, valstiskā līmenī
īstenotā valsts infrastruktūras un tautsaimniecības iznīcināšanas procesa, lai cilvēki dzīvotu
nepārtrauktā stresā un neziņā, lai viņiem nebūtu ne mazākā priekšstata par savu rītdienu
un tālāko nākotni.
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Katrs vadošais darbinieks (un jo sevišķi – no jauna ieceltais) turēja par savu goda lietu kaut
ko „reformēt”, „optimizēt” vai „pilnveidot”. Vienmēr un visur notika nebeidzami procesi, kuru
rezultātā tika zaudēts daudz kas, no laika gaitā pārbaudītā un par labu atzītā.
Ar bezpalīdzīgas nolemtības sajūtu iedzīvotāji uzzināja atkal par kārtējo likvidēto uzņēmumu, skolu, slimnīcu utt. Vienmēr viņi tika nostādīti jau notikuša fakta priekšā...
Azillando valda stabilitāte un vienmērīgi nesteidzīgs dzīves ritms visās dzīves jomās. Nevienā Valsts infrastruktūrā vai saimnieciskajā nozarē nav stresa situāciju un nedrošības sajūtas
par nākotni. Viss laika gaitā pārbaudītais un par labu atzītais, tiek sargāts un saglabāts.
Katrā Azillando ražotnē strādā speciāli apmācīti darbinieki, kuri pirms jebkuru izmaiņu ieviešanas ražošanā esošā un par labu atzītajā produkcijā, kā arī lai sāktu ražot jaunu produkciju,
šos pasākumus izvērtē pēc sekojošiem galvenajiem kritērijiem:
1. Kas un kādu motīvu vadīts, šīs izmaiņas vecajā produkcijā, vai sākt ražot jaunu produkciju ieteicis?
2. Kura persona «Likuma» priekšā uzņemas pilnu atbildību par tās ieviešanas radītajām,
iespējams, negatīvajām, sekām?
3. Ar ko jaunā produkcija praktiskā ziņā būs labāka par šobrīd ražoto?
4. Vai uzlabojums ir tik būtisks, ka nepieciešama esošās produkcijas nomaiņa?
5. Vai jaunā produkcija nebūs dārgāka par šobrīd ražoto?
6. Vai jaunā produkcija būs absolūti nekaitīga cilvēka organismam?
7. Vai tā būs praktiska un ērta ikdienas darbā (lietošanā, valkāšanā)?
8. Vai tās ekspluatācijas (lietošanas, valkāšanas) laiks būs garāks nekā vecajai produkcijai?
9. Vai tās utilizācijas procesa atlikumi būs videi nekaitīgāki nekā vecajai produkcijai?
10. Un citus jautājumus, konkrētās produkcijas kvalitātes un tās praktiskās lietošanas atbilstības izpētei. Tikai vispusīgi atbildot uz šiem jautājumiem, tiek pieņemts lēmums par
rekomendēto izmaiņu ieviešanas lietderību, vai jauna produkta ražošanas uzsākšanas
nepieciešamību.
Tādi argumenti kā darbinieku skaita samazināšana vai ražotnes peļņas palielināšana, tiek
uzskatīti par nevēlamiem un nepieņemamiem. Bieži vien kāds no tiem ir galvenais iemesls izmaiņu noraidīšanai esošajā produkcijā vai jaunas produkcijas ražošanas atteikšanai.

72. Tirdzniecības organizācija
«Likums» nosaka šādu Valstī ražotu (arī importa) pārtikas un nepārtikas preču realizācijas
vietu nomenklatūru un tirdzniecības organizāciju:
1. Valsts ekonomiskie pārtikas un nepārtikas preču veikali, kas atrodas speciāli uzbūvētās
ēkās. Šajos veikalos visām precēm ir Valsts noteiktas un ilgā laika posmā (ne mazāk
kā vienu gadu) nemainīgas cenas.
2. privātpersonu un ģimenes saimniecību (uzņēmumu) pārtikas un nepārtikas preču
veikali, kuri atrodas «Rajona Valdei» piederošo ēku pirmajos stāvos.
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No tiem īres maksa netiek iekasēta, bet izīrētājam telpas uz sava rēķina jāuztur
pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic telpu kosmētiskais remonts.
3. kooperatīvo uzņēmumu pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri atrodas «Rajona
Valdei» piederošo ēku pirmajos stāvos.
No tiem tiek iekasēta īres maksa 5% apmērā no mēneša ieņēmumiem. Kooperatīvam uz sava rēķina telpas jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic to kosmētiskais remonts.
4. pārtikas un nepārtikas preču tirgi, privātpersonu, mājražotāju un ģimenes saimniecību
pārtikas un nepārtikas preču realizācijai.
Standarta platības tirdzniecības vietu izīrēšanas pēcmaksa noteikta 0,5 % apmērā
no dienas ieņēmumiem (vadoties pēc «Bankas Kartes» datiem). Izīrētājam sava
tirdzniecības vieta pēc darba dienas rūpīgi jāsakopj.
5. ārzemju pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri iekārtoti atsevišķās, speciāli marķētās un tikai no «Rajona Valdes» īrētās telpās.
Telpu īres maksa noteikta 20 % apmērā no nedēļas ieņēmumiem. Viss tirdzniecībai nepieciešamais inventārs, aprīkojums jāiegādājas un komunikācijas jāievelk
izīrētājam. Viņam telpas uz sava rēķina jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic visu telpu kosmētiskais remonts.

73. Preču imports
Azillando lauksaimniecība un rūpniecība ir pašpietiekoša un pilnībā apmierina visu Valsts
iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Bet pēdējos gados, attīstoties starpvalstu sakariem «Likumā»
izdarīti papildinājumi, kas pieļauj pārtikas un nepārtikas preču importu un eksportu.
«Likums» nosaka, ka jebkuru preču (gan pārtikas, gan nepārtikas) imports atļauts tikai
Valsts uzņēmumiem, saņemot «Valsts Pārvaldes» izsniegtu «Importa Licenci». Pārtikas produktu importam «Importa Licenci» izsniedz «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» Kabinets,
bet nepārtikas produktiem – «Rūpniecības un Enerģētikas» Kabinets.
«Likums» atļauj importēt tikai tādus pārtikas produktus, kuriem nav analogu starp Valstī
audzētiem vai ražotiem, kā arī augļus, kuri klimatisko apstākļu dēļ, neaug Valsts teritorijā. Visi
importējamie pārtikas produkti tiek pakļauti sevišķi rūpīgai, kvalitātes un nekaitīguma cilvēku
veselībai, pārbaudei. Tā ir steidzīga un līdz ar to dārga procedūra, kas produkta importētājam
jāapmaksā avansa veidā.
«Likums» atļauj importēt tikai tādas nepārtikas preces, kurām nav analogu Valstī ražotajām
– ar paplašinātu funkcionalitāti vai augstākas kvalitātes.
Visām importa precēm (gan pārtikas, gan nepārtikas) Valsts «Robežpārejas Punktā» jādeklarē to realizācijas cena Valstī, kura pēc tam tiks stingri kontrolēta. Jebkurām importa precēm
uz vietas tiek piemērots importa nodoklis – 50% no to deklarētās realizācijas cenas. Lai aizstāvētu vietējos ražotājus, jebkurai realizācijā nonākušai importa precei, kura pēc savas būtības ir
tuva Valstī ražotajai, jābūt vismaz divreiz augstākai cenai.
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Uz realizācijai izliktām importa pārtikas precēm, jābūt skaidri salasāmam marķējumam
valsts valodā (ja to atļauj izmēri) vai uzlīmei uz katra iepakojuma (sīkām un beramām precēm):
1. preces nosaukums, eksportētāja valsts, gads un mēnesis, kad noņemta raža vai saražota prece, preces derīguma termiņš;
2. oficiālam Valsts ekspertīzes institūciju atzinumam par tās absolūto nekaitīgumu lietotāja
veselībai;
3. oficiālai, attiecīgo Valsts institūciju dotai informācijai ar ko šī prece ir labāka par Valstī
ražoto, vai arī to, ka Valstī nav attiecīgās preces analogu.
Preces, kuru noformējums neatbilst augstākminētam, bez atlīdzības tiek konfiscētas un iznīcinātas. Importētājam uz 5 gadiem tiek liegta iespēja iegūt jaunu «Importa Licenci».
Uz realizācijai izliktām Importa nepārtikas precēm, jābūt skaidri salasāmam marķējumam
valsts valodā (ja to atļauj gabarīts) vai uzlīmei uz katra iepakojuma (sīkām precēm):
1. preces nosaukums, eksportētāja valsts, izgatavošanas datums un garantijas noteikumi,
par kuriem atbild preces importētājs;
2. oficiālai, attiecīgo Valsts institūciju dotai informācijai ar ko šī prece ir labāka par Valstī
ražoto, vai arī to, ka Valstī nav attiecīgās preces analogu.
Preces, kuru noformējums neatbilst iepriekš minētajam, bez atlīdzības tiek konfiscētas un
iznīcinātas. Importētājam uz 3 gadiem tiek liegta iespēja iegūt jaunu «Importa Licenci».
Visu importa preču tirdzniecības vietu (veikalu) nosaukumiem jābūt valsts valodā. Ārzemju
firmu nosaukumiem jābūt tulkotiem valsts valodā pēc to faktiskās jēgas, bet ja tādas nav, tad
pēc izrunas.
Oriģinālais preces ražotāja (firmas) nosaukums svešvalodā, saņemot katrai tirdzniecības
vietai (veikalam) atsevišķu «Rajona Valdes» atļauju (kas ir visai dārgs maksas pakalpojums),
var tikt norādīts iekavās zem valsts valodā rakstītā ar vismaz piecas reizes mazākiem burtiem
vai simboliem.

74. Valsts dabas resursi
Azillando galvenais dabas resurss ir zeme, kuras piesārņojuma līmenis pieļauj dzīvību –
sākot no augu un dzīvnieku valsts līdz cilvēkam. Zeme, kur raduši patvērumu globālajā katastrofā izdzīvojušie dažādu bijušo valstu un tautību cilvēki. Sevišķā cieņā un godā ir lauksaimnieciskai ražošanai derīgas zemes platības.
Zeme ir visu Valsts iedzīvotāju kopējs īpašums un, saskaņā ar «Likumu» – to neviens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa nevar iegūt privātīpašumā. Bet jebkurš Valsts pilngadīgs iedzīvotājs, savas privātmājas būvei un piemājas dārziņa ierīkošanai, uz noteiktu laiku (parasti līdz izīrētāja nāvei) var zemi no Valsts iznomāt. Pēc izīrētāja nāves, zemes nomas līgumu var pagarināt viņa bērni vai mazbērni. Pilsoņiem zemi iznomā par brīvu, bet nepilsoņiem par to jāmaksā
nomas maksa.
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Arī ģimenes saimniecībām un lauksaimniecības kooperatīviem «Rajona Valde» izīrē konkrētas zemes platības. Tas pats attiecas zemi, kas nepieciešama apbūvei, ražošanas un citu objektu celtniecībai. Visos gadījumos katram zemes gabalam ir konkrēts, «Likuma» priekšā atbildīgs, «Rajona Valdes» attiecīgās nozares inspektora apstiprināts, „saimnieks”.
Pēc globālās katastrofas, mežu uz zemeslodes ir palicis ļoti maz, koksne ir deficīta un ļoti
vērtīga prece. Arī Azillando jebkura koku audze ir stingrā uzskaitē, tiek rūpīgi kopta un pastāvīgi uzraudzīta. Valstī sistemātiski tiek ieguldīts milzīgs darbs koku audžu – jauno mežu stādīšanā un apkopē. Visi meži (kompaktas koku audzes, kuru platība lielāka par 1 hektāru) ir Valsts
īpašums, par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabinets.
Birztalas (brīvā dabā augoši koku puduri) un parki (iekopti ainaviski veidojumi, kas paredzēti cilvēku atpūtai) ir attiecīgās «Rajona Valdes» īpašums. Par tiem atbild «Sabiedrisko darbu,
vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
Pēc globālās katastrofas, dzeršanai un augu laistīšanai derīgs saldūdens ir reti sastopama,
grūti iegūstama, deficīta un ļoti vērtīga prece. Azillando jebkurš saldūdens avots ir stingrā uzskaitē, pastāvīgā «Sardzes» dienesta uzraudzībā un pakļauts plānveidīgi regulārai ūdens kvalitātes kontrolei. Dzeramā ūdens avotu aizsardzības zonā jebkāda apbūve, saimnieciskās vai izklaides darbības ir kategoriski aizliegtas.
Visi ezeri (ūdenskrātuves, kuru platība lielāka par 0.5 hektāriem), kā arī upes un strauti (tekoša saldūdens avoti, kuru platums jebkurā vietā ir lielāks par 10 metriem) ir Valsts īpašums,
par kuriem atbild «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabinets.
Strauti un avoti (tekoša saldūdens avoti, kuru platums mazāks par 10 metriem), kā arī dīķi
(ūdenskrātuves, kuru platība mazāka par 0.5 hektāriem) ir «Rajona Valdes» īpašums, par kuriem atbild «Sabiedrisko darbu, vides un dzīvnieku aizsardzības» inspektors.
Globālo notikumu izraisītais saldūdens tilpņu piesārņojums, kas daļēji skāris arī Azillando, ir
galvenais iemesls kādēļ Valstī peldēšanās brīvā dabā atļauta tikai pārbaudītās, speciāli šim nolūkam ierādītās un aprīkotās vietās. Peldvietās regulāri tiek veiktas ūdens kvalitātes pārbaudes
un peldsezonas laikā pie tām dežurē «Sardzes» darbinieki.
«Likums» nosaka, ka Azillando iedzīvotāju īpašumā nedrīkst būt nekādu šaujamieroču, tajā
skaitā medību ieroču. Tādēļ Valstī mednieku nav un privātpersonām jebkādā veidā nogalināt
savvaļas dzīvniekus aizliegts. Visos gadījumos, kad cilvēku drošības garantēšanai jāizolē kāds
agresīvs vai slims dzīvnieks, tiek pieaicināti «Sardzes» darbinieki.
Makšķerēšana Valstī ir atļauta tikai speciāli ierādītās vietās, kur ūdens piesārņojuma līmenis
nav būtiski iespaidojis zivju derīgumu lietošanai mājdzīvnieku uzturā. Iedzīvotājiem makšķerēšana ir tikai atpūtas un sporta veids.
Noķertās zivis cilvēki pārtikā nelieto!
Visu pārtikai nepieciešamo zivju klāstu audzē speciāli uzbūvētās mākslīgās zivju audzētavās. Tajās ļoti rūpīgi tiek kontrolēta gan ūdens un zivju barības kvalitāte, gan produkcijas nekaitīgums cilvēku veselībai.
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75. Valsts «Sardzes» dienests
Vienīgais Azillando aizsardzības, tās robežu neaizskaramības, «Likuma» ievērošanas, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un iedzīvotāju drošības garants ir Valsts «Sardzes» dienests.
Tā Valstī ir vienīgā ar ieročiem (militāru starpvalstu konfliktu gadījumiem) un speclīdzekļiem (ikdienas dienestam) apgādātā struktūrvienība.
Pēc 1. līmeņa mācību iestādes absolvēšanas, visi abu dzimumu iedzīvotāji, kuriem to atļauj
veselības stāvoklis, tiek iesaukti obligātajos 6 mēnešu pašaizsardzības kursos, kuri organizēti
atsevišķi puišiem un meitenēm. Tiem, kuri pēc 1. līmeņa mācību iestādes beigšanas pieteikušies un tikuši uzņemti 2. līmeņa mācību iestādēs, iesaukšanu atliek līdz tās absolvēšanai. «Sardzes Akadēmijas» absolventi pašaizsardzības kursos netiek iesaukti.
Strādāt «Sardzes» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna Valsts pilsoņa privilēģija. Divdesmit līdz trīsdesmit gadus vecu abu dzimumu pilsoņu pieteikšanās «Sardzes» dienestā notiek
pēc brīvprātības principa.
Galvenās prasības, lai pilsonis tiktu uzņemts «Sardzes» dienestā:
1. laba veselība un sportiskā sagatavotība;
2. gatavība vismaz 10 gadus strādāt «Sardzes» struktūrvienībās;
3. gatavība lielu daļu savas privātās dzīves pakārtot dienesta vajadzībām;
4. gatavība uzupurēties aizstāvot līdzcilvēkus un Valsti.
Valsts iedzīvotāji jebkurā diennakts laikā var griezties pie jebkura «Sardzes» dienesta darbinieka un saņemt viņa palīdzību vai padomu jebkurā dzīves situācijā.
Pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks vienmēr ir sezonai atbilstošā, glītā un ērtā formas tērpā. Ārpus darba laika (esot privātajā apģērbā) «Sardzes» darbiniekam vienmēr
līdzi ir «Dienesta Apliecība», kuru uzrādot viņam ir tiesības un pienākums iejaukties visās sabiedrības dzīves norisēs, kurās draud notikt vai ir jau noticis «Likuma» pārkāpums, vai arī kā
citādi nepieciešama viņa nekavējoša palīdzība.
«Sardzes» dienestā strādājošie, atkarībā no darba stāža, dienesta pakāpes un ieņemamā
amata, saņem Valsts garantētu algu, kas sastāda ar noteiktu koeficientu reizinātu Kvanto.
Jebkuram «Sardzes» dienesta darbiniekam (neatkarīgi no viņa ieņemamā amata un darba
stāža) Azillando «Likums» paredz šādas garantijas:
1. «Sardzes darbinieka saslimšanas gadījumā (neatkarīgi no tās cēloņa un ilguma), viņam tiek
izmaksāta pilna darba alga.
2. Ja, pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks guvis ievainojumu(s), tad:
a) viņš bez maksas tiek ārstēts un iziet rehabilitācijas procesu Valsts otrā līmeņa ārstniecības iestādē;
b) šajā laikā viņam tiek izmaksāta pilna darba alga plus 2,0 Kvanto mēnesī;
c) ja pēc tam, veselības stāvokļa dēļ, viņš vairs nevar turpināt dienestu, Valsts viņam
līdz mūža beigām izmaksā pilnu bijušo darba algu.
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Ja laika gaitā bijušais «Sardzes» dienesta darbinieks atrod savas veselības stāvoklim un spējām piemērotu darbu, tas nekādi neatsaucas uz iepriekš minētā
Valsts pabalsta lielumu.
3. Ja, pildot dienesta pienākumus, «Sardzes» darbinieks gājis bojā, tad:
a) viņa ģimene (līdz jaunākā bērna pilngadībai) saņem pilnu bojā gājušā darba algu, bet
ne mazāku par 2,0 Kvanto mēnesī katram ģimenes loceklim;
b) pēc tam viņa sieva (vīrs), līdz mūža beigām, saņem ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto
apmērā;
c) ja bojā gājušā «Sardzes» darbinieka ģimenē nav bijis bērnu, tad viņa sieva (vīrs) līdz
mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā;
d) ja bojā gājušam «Sardzes» darbiniekam nav bijusi sava ģimene, tad katrs no viņa
vecākiem (tēvs un māte) līdz sava mūža beigām saņem ikmēneša pabalstu 2,0
Kvanto apmērā.

76. Darbs «Sardzes» dienestā
«Sardzes» dienesta darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst universālā impulsu ierīce, kuras
iedarbība uz dzīviem organismiem nav nāvējoša.
Pārējiem Valsts iedzīvotājiem ieroču nav un nedrīkst būt!
Šī noteikuma pārkāpumu «Likums» klasificē kā slepkavības mēģinājumu
ar iepriekšēju nodomu.
Katra «Sardzes» darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst:
1. sezonai un laika apstākļiem atbilstošs formas tērps;
2. «Dienesta Apliecība»;
3. portatīvā speciālo sakaru un personu identifikācijas iekārta;
4. personīgā universālā impulsu ierīce, kura aktivizējas tikai saskarē ar sava „saimnieka”
roku un strādā līdz 500 metru attālumam:
a) pirmajā režīmā – uz dažām minūtēm paralizē jebkuru dzīvu būtni;
b) otrajā režīmā – mehāniskiem transporta līdzekļiem momentāni izslēdz dzinēju.
Katra Valsts rajona «Sardzes» nodaļā ir sekojošas struktūrvienības:
1. Valsts robežsardze (pierobežas rajonos);
2. patruļdienests (kājām patrulē pilsētās un apdzīvotajās vietās visu diennakti);
3. operatīvo dežurantu un ātrās reaģēšanas grupa (uztur sakarus ar patruļdienesta personālu, pieņem izsaukumus no iedzīvotājiem);
4. ugunsdzēsēju un glābšanas grupa;
5. «Darba Iestāžu» apsardze un apcietināto konvojs;
6. Valsts nozīmes stratēģisku objektu apsardze;
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7. mehānisko transporta līdzekļu stāvvietu apsardze;
8. izmeklētāju un ekspertu grupa (izmeklēšanas procedūras un dokumentu sagatavošana
«Rajona Tiesai»);
«Likuma» pārkāpēja aizturēšana.
1. Nekādas garas izskaidrošanās vai pierunāšanas – «Sardzes» darbinieks rīkojas nekavējoties, ātri un enerģiski.
2. Nekādas pakaļdzīšanās (ne kājām, ne braukšus).
3. «Likuma» pārkāpēja pretošanās gadījumā, «Sardzes» darbinieks pielieto impulsu ierīci
un izsauc ātrās reaģēšanas grupu, lai «Likuma» pārkāpēju nogādātu rajona «Sardzes»
nodaļā.
4. Transporta līdzekli, kurš nepakļaujas apstāšanās signālam, pielietojot impulsu ierīci, apstādina. Ja vadītājs vai pasažieri bēg, tos apstādina, pielietojot impulsu ierīci.
5. Ja notikumam ir liecinieki, tad «Sardzes» darbinieks portatīvajā personu identifikācijas
iekārtā noskenē viņu «Personas Karšu» datus.
«Likuma» pārkāpēja bēgšanas mēģinājums ir viņa vainu pastiprinošs apstāklis,
kas rada draudus gan pašam bēdzējam, gan apkārtējiem. Šo apstākli «Rajona
Tiesa» vienmēr ņem vērā nosakot daudz bargāku sodu.
6. Ja «Likuma» pārkāpējam bēgot, «Sardzes» darbinieks pielietojis impulsa ieroci, tad:
a) ja aizturamā persona krītot vai kā citādi ievaino sevi, tad tā ir viņas problēma (nevajadzēja bēgt);
b) ja aizturamais bēgšanas laikā ievaino kādu personu, tad tas ir slepkavības mēģinājums;
c) ja aizturamais bēgšanas laikā nogalina kādu personu, tad tā ir slepkavība ar iepriekšēju nodomu;
d) ja aizturamais bēgšanas laikā nodara materiālus zaudējumus privātpersonai, kooperatīvam vai Valstij, tad tie «Likumā» noteiktajā kārtībā dubultā apmērā ir jāatlīdzina ar savu darbu «Darba Iestādē»;
Galvenie, iedzīvotājiem ikdienā redzamie, iespaidi
par «Sardzes» personāla darbu ir sekojoši:
1. pilsētās un apdzīvotās vietās jebkurā gadalaikā un diennakts stundā tiešas redzamības
attālumā patrulē stalts, pieklājīgs un vienmēr palīdzēt gatavs «Sardzes» darbinieks;
2. veikalos, kafejnīcās, parkos un citās sabiedriskās vietās valda pieklusināta, pieklājīga
un pret līdzcilvēkam labvēlīga atmosfēra, jo tuvumā vienmēr ir «Sardzes» darbinieks;
3. dzīvokļos valda klusums un miers (dzērāji izolētās istabās dzer sarunājoties pusčukstus,
pīpētāji kvēpina savos konteineros), jo tepat, gandrīz vai zem loga, pastaigājas «Sardzes» darbinieks;
4. pēc jebkura iedzīvotāju uzaicinājuma, dažu minūšu laikā notikuma vietā jau ir ieradies
«Sardzes» darbinieks, lai pārņemtu savā kontrolē radušos situāciju un sniegtu līdzcilvēkiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību.
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77. Valsts «Tiesas» institūcijas
Azillando funkcionē divpakāpju tiesu sistēma:
1. «Rajonu Tiesas» katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā”;
2. «Augstākā Tiesa» Galvaspilsētā.
Tiesvedībai sagatavotu lietu (dokumentu paketi) «Rajona Tiesa» pieņem tikai kopā ar «Sardzes» rajona nodaļas priekšnieka (vai tā pienākumu izpildītāja) parakstītu iesniegumu.
Izmeklēšanas procesā un aizdomās turētās personas nopratināšanā plaši tiek pielietota testēšanas aparatūra (melu detektori u.c.) 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 varētu noskaidrot 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).
Tiesas sēdē 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, klātienē vērot tiesas sēdi atļauts:
a) apsūdzētā tuvākajiem radiniekiem (sievai, vīram, bērniem, mātei, tēvam);
b) cietušā tuvākajiem radiniekiem (sievai, vīram, bērniem, mātei, tēvam);
c) Valsts un rajonu laikrakstu, radio un televīzijas korespondentiem (bez skaņas, foto
vai video ieraksta aparatūras).
Tiesas sēdes norisinās ļoti korekti, ātri, un tās procedūra ir sekojoša:
1. galvenais tiesnesis nolasa «Sardzes» rajona nodaļas priekšnieka parakstīto iesniegumu un izmeklēšanas procesa 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 piemērots koeficients 1,5.
Šāds pastiprināts sods tiek piespriests, jo pastāv reālas briesmas, ka redzot savu
vecāku noziedzīgās darbības, arī bērni var izaugt par «Likuma» pārkāpējiem. Šādu ģimeņu bērni tiek ņemti speciālā uzskaitē, un viņu dzīves apstākļi un uzvedība
tiek pastiprināti kontrolēta.
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5. ja apsūdzētais «Likuma» pārkāpumu izdarījis jebkuras narkotiskās indes iespaidā, tas ir
ļoti smags vainu pastiprinošs apstāklis un piespriestajam sodam automātiski tiek piemērots koeficients 2,0;
6. galvenais tiesnesis un abi viņa palīgi dodas apspriesties;
7. galvenais tiesnesis pasludina spriedumu.
Galvenie tiesneši ir reāli atbildīgi «Likuma» priekšā. Viņu spriedumu atbilstību «Likumam»,
regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) pārbauda Valsts «Augstākās Tiesas» auditori.

78. Valsts «Darba Iestādes»
Azillando un tās iedzīvotāji neuztur «Darba Iestādēs»
ievietotos «Likuma» pārkāpējus!
Valstī ir tikai viena «Darba Iestāde», kas sadalīta vīriešu un sieviešu sektoros. Katrā no
šiem sektoriem ir trīs dažādu režīmu grupas:
parastā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas pirmo reizi;
stingrā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas atkārtoti;
sevišķā režīma grupa – vieninieku kameras uz nāvi notiesātajiem.
Līdzekļus savai eksistencei (pajumtei, ēdienam un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai), sodītās personas nopelna pašas – sešas dienas nedēļā, intensīvi strādājot sabiedrībai derīgu darbu.
Svētdienās tiek veikti sanitāri higiēniskie un ar «Darba Iestādes» uzturēšanu saistītie darbi.
Katram ieslodzītajam ik dienas tiek dots konkrēts «Darba uzdevums», kā arī stingri kontrolēta un uzskaitīta tā izpilde. No nopelnītās summas tiek atskaitīti izdevumi noziedznieka uzturēšanai un, ja nepieciešams, medicīniskai palīdzībai. Pārējā summa liek pārskaitīta viņa noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai.
Katrai režīma grupai dzīves apstākļi, darba veids un tā laiks diferencēts sekojoši:
parastā režīma grupas iemītnieki strādā 8 stundas diennaktī pirmajā maiņā. Viņi veic Azillando teritorijas attīrīšanas, sakopšanas un labiekārtošanas darbus pēc Valsts
«Rajonu Valžu» «Zemes dienesta un celtniecības» inspektora pasūtījuma. Notiesātie dzīvo pa četriem cilvēkiem vienā labiekārtotā istabiņā un trīs reizes dienā
saņem normālu pārtiku. Iestādes administrācija un personāls pret viņiem izturas
pieklājīgi. Viņiem pieejama medicīniskā palīdzība, kas apmaksājama no pašu nopelnītā.
stingrā režīma grupā ievietotie strādā 10 stundas jebkurā nepieciešamā diennakts laikā.
Viņi veic dažādus darbus pēc Valsts «Valsts Pārvaldes» «Rūpniecības un Enerģētikas» kabineta pasūtījuma. Notiesātie dzīvo pa diviem cilvēkiem vienā istabiņā
bez labierīcībām (ir tikai ūdens krāns un tualetes vieta) un trīs reizes dienā saņem
pietiekošu pārtikas devu. Iestādes administrācija un personāls pret viņiem izturas
stingri. Viņiem pieejama medicīniskā palīdzība, kas divkāršā apmērā apmaksājama no pašu nopelnītā.
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Nestrādājot pietiekoši cītīgi un neizpildot dienas «Darba uzdevumus», ieslodzījuma laiks «Darba Iestādē» nav limitēts (piemēram, sods par velosipēda
zādzību var izvērsties mūža ieslodzījumā).
sevišķā režīma grupā vieninieku kamerās, kurās ir tikai lāviņa un klozets, uz nāvi notiesātie gaida sprieduma izpildi, kas notiek ne vēlāk kā 48 stundu laikā. Noziedzniekus
nebaro, un medicīniskā palīdzība viņiem nav pieejama.
Ieslodzītajam pirmās dienas uzturēšanās izdevumi «Darba Iestādē» tiek uzskaitīti kā parāds
un līdz ieslodzījuma beigām ir jāatpelna. Tas pats attiecas arī uz medicīnisko palīdzību.
Jebkuras narkotiskās indes lietošana «Darba Iestādē» ir absolūti izslēgta. Jebkādi sakari ar
„ārpasauli” un jebkādi pienesumi ir kategoriski aizliegti.
Nosūtīt un saņemt vienu vēstuli mēnesī atļauts tikai personām, kuras atrodas parastā režīma grupā, priekšzīmīgi uzvedušās un ikdienā izpildījušas savus «Darba uzdevumus». Šādām
personām reizi gadā uz vienu stundu, «Darba iestādes» teritorijā, var tikt atļauta tikšanās ar
piederīgajiem.
Visu notiesāto personu vārdi, uzvārdi, dzīvesvieta, īss nozieguma sastāvs un piespriestais
sods tiek publicēti Valsts laikrakstā «Ziņas».
Prakse pierāda, ka «Likuma» pārkāpēju skaits Azillando strauji samazinās, jo visi Valsts
iedzīvotāji ir pārliecinājušies par soda neizbēgamību, tā bardzību un negatīvajām sekām uz visu
turpmāko dzīvi.

79. „Paēduša cilvēka” vaļasprieks
«Es zinu, kā tas notiek. Kā cilvēki, kas darbojas modē, kultūrā, mākslā, mūzikā un sportā un nopietni pieejot savai lietai, pazaudē realitātes sajūtu.
Ir ļoti cienījami, ja cilvēks nopietni izturas pret to, ko viņš dara – vai tas būtu treniņš maratonam, vai Omara Haijama vārsmu atdzeja.
Tomēr, kad šim cilvēkam, atvainojiet, sabruks māja vai nomirs visi radinieki, viņam vairs
nebūs izvēles iespēju – pamanīt vai nepamanīt, ka viņa nodarbe ir nesvarīga. Ne tikai
sabiedrībai, bet pat paša kailajai dzīvībai.
Māksla, mode un sports ir otršķirīgi. Tas ir tas, ko cilvēks dara, kad viņš ir paēdis un
laimīgs, un kad viņam ir pietiekami daudz brīva laika, lai „meklētu sevi” un „pierādītu sevi”.»
Agnese Krivade, 2008
-----------------------------------------------Azillando visas kultūras un mākslas iestādes, kā arī tajās strādājošie ietilpst sekundārajā –
tā saucamajā „vaļasprieka” sfērā. No pamatdarba brīvajā laikā, savu vaļasprieku īsteno gan
mākslas un mūzikas entuziasti, gan aktīvā dzīvesveida piekritēji. «Rajona Valdes», savu iespēju
robežās, atbalsta kultūras, mākslas un sporta pasākumus, kā arī bez maksas piešķir telpas
pašdarbnieku nodarbībām.
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Zināšanai.
Azillando netiek kultivēta kultūras un mākslas darbinieku “kasta” kā to savulaik darīja
„demokrātiskajā” sabiedrībā. „Mākslinieki” netiek izcelti un ikdienā slavināti ne plašsaziņas
līdzekļos, ne presē – viņi tikai īsteno savu vaļasprieku, kas jebkurā gadījumā nav tik svarīgs kā darbs ražošanas, mācību, medicīnas un vēl daudzās citās sfērās.
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, šuvēji, kurpnieki un citu visai sabiedrībai vitāli svarīgu profesiju darbinieki. Jebkurā gadījumā, bez gleznas vai teātra izrādes var iztikt, bet bez maizes – nu nekādi.
Valstī nepastāv arī tā saucamais „profesionālais sports”, kad cilvēks, piedaloties „gladiatoru cīņās”, milzīgo fizisko un garīgo pārslodžu dēļ strauji sagrauj savu veselību un jau pēc
nedaudziem gadiem kļūst par invalīdu. Šāda fiziski apdāvinātu indivīdu veselību graujoša
prakse tika kultivēta tā saucamajā „demokrātiskajā” režīmā, kad visu noteica tikai un vienīgi nauda.
Azillando rajonu līmenī pastāv visdažādāko mākslas novirzienu pašdarbības kolektīvi un
sporta veidu biedrības. To dalībnieki uz mēģinājumiem un treniņiem ierodas tikai no darba brīvajā laikā. Jebkuri pašdarbības kolektīvu priekšnesumi un sporta sacensības tiek rīkotas tikai
brīvdienās. Pašdarbnieki un sporta entuziasti samaksu par to nesaņem un skatītājiem uz šiem
pasākumiem ieeja ir brīva. Vienīgais noteikums – uz pasākumiem, kuri notiks telpās ar ierobežotu vietu skaitu, «Rajona Valdē» «Kultūras un sporta» inspektora birojā, savlaicīgi ir jāsaņem
„Ieejas kartes”.
Galvaspilsētā atrodas tikai šādas profesionālas, Valsts uzturētas un ar augstas kvalifikācijas
darbiniekiem nokomplektētas mākslas, kultūras un vispār izzinošas iestādes:
1. Valsts „Teātris” (ar trim aktieru kolektīviem un visu nepieciešamo palīgpersonālu);
2. Valsts „Koncertzāle” (ar diviem orķestriem, vienu kori un nepieciešamajiem tehniskajiem darbiniekiem);
3. Valsts „Galerija” (ar Valsts arhīvu un Valsts bibliotēku);
Šīs Valstī ir vienīgās mākslas un kultūras iestādes, uz kuru apmeklējumiem par maksu savlaicīgi jāiegādājas „Ieejas biļetes”. Tās var iegādāties sava «Rajona Valdē» «Kultūras un sporta» inspektora birojā. Visām Valsts daudzbērnu ģimenēm (kurās ir trīs un vairāk bērnu). šo iestāžu apmeklējumi ir bez maksas. Brīvbiļetes var saņemt savas «Rajona Valdes» «Kultūras un
sporta» inspektora birojā.

80. Laika skaitīšanas sistēma
Lai pilnībā sarautu saites ar mežonīgo pagātni, Azillando dibināšanas gads tika pieņemts
par jauno laiku atskaites sākumu – 1. gadu. Vienlaicīgi Valstī tika ieviesta universāla laika skaitīšanas sistēma – «Mūžīgais kalendārs»:
1) gada sākums – 1. janvāris ir nākamā diena pēc ziemas saulgriežiem. Pēc kādreizējā
Gregora (Gregoriāņu) kalendāra tas bija 22. decembris;
2) gadā ir 12 mēneši ar vecajiem nosaukumiem;
3) gads nosacīti tiek sadalīts četros ceturkšņos;
4) nedēļā, tāpat kā iepriekš, ir septiņas dienas ar vecajiem nosaukumiem;
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5) katra nedēļa un katrs gada ceturksnis sākas ar pirmdienu;
6) gada ceturkšņa divos pirmajos mēnešos ir 30 dienas, trešajā – 31 diena;
7) katru gadu starp 31. decembri un 1. janvāri ir svētku diena – „Vecgada diena”;
8) reizi četros gados (garajā gadā) starp 30. jūniju un 1. jūliju ir svētku diena – „Garā gada
diena”.
Piezīme:
Šodien, kad beidzu Azillando apraksta 10. redakciju, ir 36. gada 15. oktobris. J

Pēcvārds
Esmu ieskicējis tādas Valsts sabiedrisko iekārtu, kādā es vēlētos piedzimt, dzīvot un strādāt
nākamajā dzīvē (ja tas būs lemts). Protams, šis apraksts ir tikai viens no iespējamiem šādas vai
līdzīgas idejas īstenošanas variantiem, lai šo domu atbalstošiem cilvēkiem būtu ierosme saviem priekšlikumiem, labojumiem un papildinājumiem.
Esmu pārliecināts, ka vairums šodienas vienkāršo ļaužu (izņemot pie varas esošos, pēc tās
tīkojošos vai jau bagātības sagrābušos) vēlētos dzīvot šādā valstī – veselīgā, drošā un sakārtotā vidē. Vēlētos būt pārliecinātiem par savas ģimenes drošību, tās šodienu un rītdienu. Būt pārliecinātiem par savu bērnu un mazbērnu nākotni. Būt pārliecinātiem, ka Valsts radīta viņiem,
nevis viņi ir kāda bandītiski mafioza grupējuma, kas „likumīgi” uzurpējis varu, ķīlnieki.
Zinu, ka par Azillando ideju tūlīt atskanēs daudzi protesti:«Tas taču briesmīgi! Kur palikušas cilvēka tiesības? Tā taču ir diktatūra!» Šādi domājošiem iesaku atkārtoti izlasīt šī apraksta
„Priekšvārdu”.
Tiem, kuri izdzīvos pēc globālās katastrofas, būs pavisam cits pasaules uzskats! Viņi zinās
kādreizējās mafiozās „demokrātijas” būtību. Zinās, kas un kādu mērķu vadīti, savulaik iznīcināja
absolūto vairākumu zemeslodes iedzīvotāju, kā arī lielāko daļu tās dzīvās un nedzīvās dabas!
Tad Cilvēkiem būs pavisam cita vērtību skala un pārliecība par to, kas viņu dzīvē ir primārais,
kas sekundārais, bez kā var pilnīgi iztikt, kas ir kaitīgs un kas iznīdējams.
Tādēļ pirmais, ko viņi izdarīja – radīja «Likumu», kurš pat teorētiski nepieļaus mežonīgās
vēstures nelietību atkārtošanos! Un ieviesa DIKTATŪRU – godīgo cilvēku diktatūru pār ļaunumu, izlaidību, bezatbildību un visatļautību.
Ceru, ka šīs rindas kādreiz nonāks tādu Cilvēku rokās, kuri Azillando idejas skici izlasīs
līdz šai vietai un nopietni to apdomās. Ceru, ka pēc tam viņi nelamās autoru (kur piesieties var
atrast pat Bībelē), bet salīdzinās izlasīto ar sev apkārt redzamo un notiekošo! Un padomās par
savu bērnu iespējamo nākotni...
Esmu pārliecināts – ja atradīsies Cilvēki, kuri papildinās un pilnveidos šo ideju, cerība, ka
kādreiz var izveidoties Azillando, nav nemaz tik utopiska.
Domas taču mēdzot materializēties, vai nē?
Juris Purviņš,
2005. ÷ 2015. gads.
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