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Valsts  

„38. g. Latvijas Republika” 

 

25. 06.2017 Ditta Rietuma īsteno 21.06.17 vispasaules pamatiedzīvotāju Godzemes 
diarku pasludināto valsts -”1938.g. Latvijas Republika” -  iekārtu un tās pavalstnieces 

Dittas Rietumas ģimenes brīvzemi „Godzemes Izumu Izumi”  

Suverenitātes deklarācija 

valsts ”38.g. Latvijas Republika” iekārtai  

Godzemes Izumu Izumos.  

Pamatojoties uz valsts Latvijas Republika Satversmes 2. pantu, kurā ir teikts, ka 
„Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”, un noteikumu ka „Ikvienam ir 
tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību”, kā arī, 
pamatojoties uz Satversmes tiesas atziņu ka „Atbilstoši tautas suverenitātes principam 
Latvijas tauta ir vienīgais valsts suverēnās varas subjekts. Nevis valsts varas 
konstitucionālās institūcijas vai Latviju okupējušās Zviedrijas u c bankas, bet Latvijas 
Tauta ir valsts varas avots un suverēnās valsts varas nesēja. Tautas suverenitāte ir 
Tautas tiesības pašai lemt par savu likteni, tostarp radot patstāvīgu valsti”,  

deklarēju savu, manas ģimenes, kura sastāv no Ditta Rietuma, Rūta Rietuma, Agnese 
Rietuma, Antons Rietums, Juliāns Rietums un Guntis Rietums, un mums piederošās 
zemes suverenitāti un neatkarību no Ropažu novada administrācijas un no 1991.g. 
proklamētās 4. maija valsts Latvijas Republika, kas nav atjaunojusi 18. gada 18. 
novembra valsts pavalstnieku pārvaldītās bankas un pieļauj finansiālu genocīdu, 
kamdēļ mēs esam spiesti izveidot atsevišķu valsti „1938. g. Latvijas Republika” kas ir 
administratīvi teritoriāla vienība 4,63 ha zemē „Godzemes Izumu Izumi” ar savu 
karogu un ģerboni.    

Pamatojoties uz mums piemītošo suverenitāti, mūsu ģimene, balstoties uz patieso 
1938.g. darbojošos Latvijas Republikas Satversmi, slēdz sadraudzības un sadarbības 
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līgumus ar citām administratīvi teritoriālām vienībām Latvijā, kā arī izdod pati savus 
iekšējās dzīves  saistošos noteikumus.   

Mēs turpmāk vairs neesam Ropažu novada deputātu un administrācijas pakļautie, bet 
brīvcilvēki – brīvģimene ar savu brīvzemi „Godzemes Izumu Izumi”. valstī  „1938. g. 
Latvijas Republika”. 

Visa veida attiecības ar apkārtesošo valsti Latvijas Republika, kurā mēs arī esam 
pilsoņi, un ar kuru robežojas mūsu „1938. g. Latvijas Republika”, risināmas 
miermīlīgā, sarunu ceļā, slēdzot atbilstošus savstarpējus līgumus, ja pēc tādiem rodas 
nepieciešamība.  

Dotā Deklarācija pieņemta pēc vienprātības principa un stājas spēkā 2017.gada 25. 
jūnijā.  

 

 

                      ................. (paraksts)                        Ditta Rietuma 
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