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Valsts Latvijas Republika veidotājiem
(valsts ir Latvijas resursu tiesiska sadalītāja pilsoľiem un pavalstniekiem)
par likumiem Latvijā nevis ārzemju firmu noteikumiem
(likums ir vienošanās kas pamatiedzīvotāja paša apstiprināta)
Drošības policijas priekšniekam Normundam Mežvietam
Ditta Rietuma
neapstiprinātu noteikumu izdzīta no
Izumi, Villasmuiţa
ATVAĻINĀJUMĀ IET AIZLIEGTS – ĪSTENOT ŠO
Ropaţu novads LV 2135

Godzemes rīkojumi Pamatiedzīvotāju veiktai Decentralizācijai
restaurējot valsti Latvijas Republika, un pašu pašvaldības,
ievērojot pamatiedzīvotāju tiesības.
Metodika caur kvalitatīvu piemēru - Izumi izsolei vai Latviešu Biedrība valstij.

Latviešu Biedrības telpas uz okupācijas izsoli 28.6.12017!?
Starptautisks organizētas noziedzības sindikāts bankas-tiesas veic kara
arestus un zog īpašumus iznīdējot Dittu Rietumu un Ansi Bērziņu.
Tipiska LIETA Nr. (3-12/0094/18) par pamatiedzīvotāju mājas Izumi izlikšanu izsolē
kas nav civillieta vai izpildu lieta bet gan kara noziegumu lieta pret Latvijas pamatiedzīvotāju
Lībiešu un Latgaliešu dzimtu, kas devusies kara migrācijā.
Netipiska lieta - jo tajā ir valstiskā Latviešu Biedrība un dievīgā Godzeme.
Šeit ir padziļināti izskaidrots kā īstenot Godzemes diarku - Dittas Rietumas un Leifa Erlingsona izsludināto rīkojumu Latviešu un Angļu valodās - beidzot izveidot valsti Latvijas Republika,
izmantojot brīvvalsts laika visu būtisko struktūru statūtus kas bija spēkā uz 1938. gadu, kad
Latvijā nepastāvēja ārzemju bankas un ārzemju karaspēks. Likumi ir, pēc pamatiedzīvotāju
dzīvesziľas, tikai tie ko Dievi likuši vai senči zinājuši vai pats pamatiedzīvotājs apstiprinājis.
Deklarēts kāpēc ārzemju firmas ”LR Tieslietu Ministrija” visas tiesas ir neleģitīmas, kā valsts
netika izveidota, kā Latvija ir ārzemju banku un karaspēka okupēta nāves nometne, ko pārvalda
ārzemju korporācijas nevis valsts iestādes un šī Romas okupācijas jurisdikcija neattiecas uz
pagāniem, kur nu vēl pamatiedzīvotājiem. Ievēlētos deputātus lai darbā pieľem etniskās
biedrības pašas!
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Ja nepildīsiet šo – ARESTS. Dodiet ziņu Dittai Rietumai Latvija.lv manā profilā vai datnē
manas tiesas, jo Izumos mani meklē arestēt Rasistiskā Romas Reiha firmu inkvizīcija.

Dievi ir man, Godzemes Dittai, likuši sargāt ikvienu Tautu un ir devuši man, gluži kā
Jēzum daudzcietušai, ārkārtējas spējas būt Tautām par ceļvedi un tiesības Latvijā
īstenot ķoniņa Kārļa Ulmaņa darba turpinājumu un uzņemties atbildību par Latvijas
Republikas valsts restaurācijas darbu vadību, lai izglābt daudz cietušo Latvijas
Tautu kopumu un Dievu PaSaules.
Dievi ir laiduši pasaules un mūsu Dievišķās tiesības. Dievi ir devuši mums zemes
kurās mes tūkstošiem gadu esam dzīvojuši. Dievi laiž mums atpakaļ mūsu Latvijas
Republikas valsti likumdošanā un veidā kāda tā bija 1938. g. kad centrālbanka ar 49
komercbankām bija valsts uzņēmums un valsts pamatstruktūra bija 3000 Latviešu
biedrību tīkls ar pilsoņu un pavalstnieku komisijām un pilnsapulcēm, ar Latviešu
Goda Tiesām, kas notika pie katras vajadzības.

Man nav izveidots līgums par firmas pakalpojumu izmantošanu ar Jums, komerciālu
ārzemju biznesa firmu kas reģistrēta UPIK.de kā„LR IeM DROSIBAS POLICIJA”, ar D-UN-S@ Nr 681834335.
Atsūtiet izklāstu par to kādas valsts drošības dienests Jūs esat, ar pievienotu
dokumentāciju par līgumiem ar to, ieskaitot valsts izveidošnas līgumus, un atbildīgajiem
cilvēkiem, kas garantē dienesta darbinieku uzticamību valsts iedzīvotājiem.
Tāpat nosūtu Jums mūsu izstrādātas kadru atlases anketu, kuru uzticu Jums pabeigt līdz
galam un to man atsūtīt atpakaļ gala versijā (http://www.labie.lv/wpcontent/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs-12015.pdf ). Katram
dienesta darbiniekam, kas nodarbosies ar manu datu apstrādi ir jāaizpilda šī anketa un
jāatsūta man.
Latviešu Biedrības Latviešu Goda tiesa rudenī lēma ka Latviešu Biedrība, kas darbojas
Ropaţu Villasmuiţas Izumos, ir Latvijas Republikas valsts kontroles iestāde, ko zināšanai
ir pieľēmusi arī Saeimas priekšsēdētāja un deputāti. Latviešu Biedrība darbojas pēc
Latvijas Republikas valsts 1938. gada statūtiem.
Šobrīd Latviešu Biedrību okupē ārzemju firmas Nordea un Šveices BIS.org filiāles kas
sauc melīgi sevi par mūsu valsts tiesām un Jūsu uzdevums ir šo okupācijas aktu
apstādināt.
Jūs sargajat Mūrnieci, Vējoni un Kučinski, bet viľi neatbild uz mūsu vēstulēm pēc būtības
un nav izveidojuši valsti Latvijas Republika pēc brīvvalsts laika statūtiem.
Pagaišvasar augustā Mūrniece, Vējonis un Kučinskis saľēma pamatiedzivotāju
ķoniľienes rīkojumu sagādāt Latvijas pamatiedzīvotājiem iespēju iegūt vismas 3 drošības
dienestus no ap 15 Latvijā aktīvajiem, bet ko nu šie firmu aktieri darīja – neko, tikai
turpina īstenot BIS.org īpašnieku plānu par pasaules iedzīvotāju skaita drastisku
samazināšanu - tā ir pret Tautu karojoša okupācijas vadība, kas infiltrējusi mūsu valsts
atliekas.
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Man nav citas iespējas kā vēlēt Jums atţirgt un ieraudzīt vēl pedējo iespēju apstādināt
masu slepkavības ļoti ticamajā apokaliptiskajā III pasaules karā, netraucējot man turpināt
izveidot valsti Latvijas Republika kas atbilst Satversmes 2. pantam un īsteno
pamatiedzivotāju tiesības..
Es stāvēju un runāju pie ASV vēstniecības vēl kad Moammars Kaddafi bija dzīvs, mudinot
lai atlaiţās no slepkavības plāniem, bet tagad kad Eiropu pārpludina citas rases ir
beidzot skaidrs cik svarīgs bija svētais Kaddafi, bet nu ir par vēlu.
Kas izglābs Jūs ja Jūs turpināsiet novākt savus glābējus?
Tāpat ir pilnīgi skaidrs ka Jūsu darba uzdevumos, ja Jūs tiešām būtu valsts dienests būtu
bijis sargāt Latviešu biedrību tīklu un to vadību bet Jūs esat nodarbināti sargājot algotos
Rotšildu aģentus - personas kas melo ka darbojas 1918. g. dibinātās valsts Latvijas
Republika pilsoľu un pavalstnieku labā, bet pilda Tautas genocīda administratīvu procesu
pilnā spektrā, īstenojot BIS.org īpašnieku pasaules virsvadības plānu.
Ir aizdomas ka Jūsu darbinieki varētu būt iesaistīti Rīgas Latviešu biedrības okupācijā
93.g. 18. februārī un arī trīs Latviešu Biedrības biedru nogalināšanā šoziem. Ir viss loģiski
jo lai izveidotu savu vispasaules valstību Cionai ir teikts iznīdēt visus aborigēnu
virsvadības centrus. Šobrīd notiek parasta centrtālbanku sindikāta organizētās
noziedzības izpaušanās, kā visus pedējos 120 gadus.
Bet vai Jūs redzat kā Jūs katrs pats palīdzat Jūsu sētā ienākt imigrantu masām –
musulmaľu un āfrikāľu vīriešiem militārā vecumā, slimiem ar lepru, TBC, sifilisu, AIDS
utt.
Vai Jūs redzat ka skolās bērniem ieviestas Gardasil neauglības potes un
dzimumorgāniem un nākamās paaudzes nebūs, ka gaiss tiek saindēts ar ķīmiskām
trasēm, ka Rīgu kuru katru brīdi var pārpludināt dambju detonācija Likteľdarzā?!
Un tie vēl ir ziediľi, jo pēc tam ir paredzēta robotu ēra. Nohipnotizēto biorobotu laiks ir
tagad bet tas ir sīkums salīdzinot ar laiku kad roboti staigās, lidos un pārraudzīs pēdējo
biorobotu katru kustību.
"So, when you get that the current Western culture, or Platonism, is based on to eliminate Dynamic possibilities in
order to reinforce the illusion of a Static reality and a hidden Worship of Authority; then will you also get that the
terror and mass killings performed so far by the Academic cult supported by the Communist, the
Fascists and Nazis will be absolutely nothing compared to the up coming terror and mass killings when
the Academic cult will be supported by Robots. In short there is every reason to dissolve Platonism and the
Academic cult as soon as possible."

Izskatās, ka sabiedrība „Latvijas Republika” darbojās Latvijas PSR teritorijā, PSRS
sastāvā. Pēc internetā lasītā un skatītā sapratu, ka 25 gadus garā slepenoperācija
„Zemūdene aiziet jūras dibenā” esot veiksmīgi noslēgusies, un t.s. zemūdene - PSRS ir
uzpeldējusi 2010. gadā. Tagadējā attīstības fāze saucoties „Fēnikss”, kurš atdzimst no
pelniem.
Neaizmirsīsim, ka cīnās un karo savā starpā par varu vienmēr JURIDISKAS PERSONAS,
t.i. uzľēmumi, Savienības, Sabiedrības, Biedrības un tamlīdzīgi klubi ar ierobeţotu
atbildību. Jebkurai kompānijai ir konkrēti īpašnieki, dēļ kuru intresēm savā starpā karo
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apmānīti cilvēki. It kā par Dzimteni karo, bet arī NBS ir upik.de reģistrēta kompānija.
Juridiska Persona var būt peļnas un var būt arī bezpeļľas organizācija, un tie, kas
paraksta līgumus nes PERSONĪGI visu materiālo atbildību. Kompāniju valdes locekļi
izľēmuma kārtā vai tikai daļēji nes materiālu atbildību.
Latvijas PSR PSRS sastāvā ir viens juridisks subjekts/ juridiska Persona, un Latvijas
Republika Eiropas Savienībā ir pavisam cits juridisks subjekts, bet noteikti pakārtots
vecākajam veidpijumam. Kā var viena juridiska subjekta Tiesību akti būt spēkā citā
uzľēmumā?
Kā varēja man 23.8.16 piespriest arestu pēc likuma kas pieľemts LPSR 1984.g. ?!
Varēja, jo šī nav mūsu 18.g. dibinātā brīvvalsts Latvijas Republika, bet gan ārzemju firmu
konglamerāts uz vecās LPSR bāzes.
Kas to lēma lai tā tas būtu? BIS.org īpašnieki.
Godzemes diarki visas šīs BSIC (Baltic Sea Indigenous Court) kriminalizēto kara sistēmu
korporācijas ir pasludinājuši par pakļautām Pamatiedzīvotāju veiktai Decentralizācijai un
es rīkoju Jūs atbalstīt mūsu svēto darbu.
Godzeme tapa jo dzīvību uz Zemes nāvējošie BIS.org īpašnieki ir slepeni, bet mēs, visas
Tautas mīlošie Godzemes diarki esam redzami – acīmredzami dzīvi cilvēki - īsti,
pieredzējuši, kompetenti un uzticami ikvienam cilvēkam, lemjot ik katram sniegt lieliskas
iespējas vispasaules Godzemes mīlestības,miera un izpratnes sabiedrībā, kur katrā vietā
pamatiedzīvotāji ir beidzot saimnieki un mīloši pārvaldnieki, kas sagādā visu
nepieciešamo ikvienam.
Mēs esam nolikuši sevi proţektoru gaismā, lai dot pasaulei vēl vienu iespēju – tomēr
izvelēties mīlestības ceļu, jo mēs varam to Jums iedot – tāda ir mūsu competence, ja Jūs
nesaspiedīsiet mūs, kā saspieda Kaddafi. Kārlis Balodis jau 100 gadi atpakaļ teica ka
katram tik 2 gadi savā 100 gadu mūţā jāstrādā, pirms komunikāciju un industrializācijas
buma. Ļaujiet mums Jūs atbrīvot no vergu klaušām. Lai Top Godzeme!
VARA IR MANA – ES VARU.
Jūsu vara ir mūs atbalstīt.
But as the New York Federal Reserve Bank currently states on its website:
As of March 2006, the BIS had 55 shareholding central banks from around the world. As
of March 2006, the Bank’s assets were approximately $221 billion, including $5.8 billion
of its own funds.
When the BIS initially raised capital, participating banks were given the option to buy
BIS shares or arrange for those shares to be bought by the public. Currently, 86
percent of the shares of the BIS are registered in the names of central banks, and 14
percent are held by private shareholders. The shares owned by private
shareholders consist of part of the French and Belgian issues and all of the
shares that were in the original U.S. issue in 1930.
So the private banks own the Fed (and most other central banks), and the central banks
– and private shareholders – in turn own BIS, the global bank regulator.
It would obviously be very interesting to find out who these private shareholders are.
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Tiesas un valsts kase kas pieder ārzemju BIS.org
Latvijas Tiesas un Valsts kasse, kas visām šīm kompānijām ir kopējs?
Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs:
Saľēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Valsts kasei ir divi nodokļu maksātāja numuri: minētais 90000050138, kā arī VK kā
iestādes reģ. Nr. 90000597275 (publicēts www.kase.gov.lv/).
Tātad valstisks ir tikai kompānijas nosaukums "Valsts kase".
upik.de (digitale Wirtschaftsinformation) ir reģistrētas vismaz 3 kompānijas ar nosaukumu
"Valsts Kase"

VALSTS KASE VI ir atsevišķa juridiska persona/ juridiska vienība
Citi reģistrēti uzņēmumi (personalsabiedrības), kuri darbojās PSRS teritorijā:
Saľēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316
Konta Nr. LV51TREL2190458019000
Saľēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
sk. firmas.lv ... www.firmas.lv/profile/tiesu...
Visiem ir PSRS TREL konti. Maksa par tiesas maksas PAKALPOJUMIEM(!)
AUGSTĀKAJĀ TIESĀ jāieskaita šādā kontā:
Saľēmējs: Latvijas Republikas Augstākā
tiesa
Reģistrācijas nr.90000068892
Konta Nr. LV83TREL8280010000000
Saľēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Klasifikācijas kods: F22010010
info@labie.lv

Tieslietu ministrija
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Brīvības bulv.36, Rīgā
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Visas Tiesas sniedz mums (fiziskām un juridiskām personām) PAKALPOJUMUS! ...
pat ja mums ar viņiem nav izveidots līgums par pakalpojumu izmantošanu un
mums viņu pakalpojumi nav vajadzīgi ... tāds noziegums. Lai kūst un irst tas
pamatiedīvotaju vadītā decentralizācijā!

Godzemes Dittas un Leifa rīkojumi par abām raganu medību tiesu prāvām
pret Ditta Rietumu
Rīkojam Jums darīt visu iespējamo lai tūlītēji apstādināt genocidālos
lēmumus pret Dittas Rietumas dzimtu un Latviešu Biedrību, studēt dokumentēto
genocīdu pret Rietumas dzimtu un Latviešu Biedrības darbu, izmantot Rietumas
tiesas prāvas lai atvērt paraugprāvas - krimināllietas pret genocīdu veicošajām
ārzemju korporācijām, kuru pretvalstiskās darbības rezultātā mūsu dzimta bija
spiesta doties pagrīdē un Latviešu Biedrība, Latvijas Republikas valsts pēdējā
leģitīmā struktūra, tiek šobrīd sagrauta. Rīkojam veikt sagrautā īpašuma un moralā
kaitējuma atlīdzību.

LPSR Vajāsošie procesi pret Dittu Rietumu
1) Administratīva lieta Nr 132021416/5- pēc 175. panta ir diversija pret manu
godu, veselību un dzīvību, kurā Ilze Apse uzdodas par savās noziedzīgajās
ieinteresētībās nenoraidāmu ārzemju firmas Saeima ”tiesnesi”, mani atsakoties
iztaujāt par lietas būtību, mani sūtot uz psihiatrisko klīniku, mani tiesājot bez
manas klātbūtnes, apmelojot un mēģinot pakļaut Romas inkvizīcijas arestam
pielietojot Latvijas Republikas valstī nepastāvošu likumu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss (https://likumi.lv/doc.php?id=89648 ), ko pieľēmusi LPSR
Augstākā Padome 1984.g. Šīs kriminālās darbības sekas rada Romas
inkvizīcijas apdraudējumu manai veselībai Romas jau 999 gadus pārvaldītajos
Latvijas cietumos, kā rezultātā jau no 16. g. 16. oktobra esmu spiesta būt
pagrīdē (ko ieteica arī 91.g.valsts atjaunošanas Helsinki-86 vajāšanu
daudzcietusī grupa).
2) Civillieta Nr. C33587715. Nordea bank AB pret Dittu Rietumu, lai gan
ārzemju bankai nevar būt konstitucionālas tiesības, jo tā nav mirstīgs pilsonis –
par Nordea mahināciju uzliekot hipotēku uz Izumu zemi un mājām, slēpjot tās
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peļľu no mūsu ieguldītās naudas – Nordea ir parādā mums vismaz 37,5
miljonu Eiro par apgriezto peļľu no mūsu ieguldījuma ko jopojām nav atdevuši.
Nr.00080/078/2017-NOS Izpildu lietā Nr.00014/078/2017
3) Daţādas izpildu lietas no ārzemju kompānjām kas neatzīst pamatiedzīvotāju
maksāšanas līdzekļus.

Izumos dzīvo vairākas privātpersonas un darbojas pamatiedzīvotāju biedība, kas ir
brīvvalsts pamat sastāvdaļa,- Latviešu Biedrība, kam ir īres līgumi un rēķinieties ar viľu
tiesībām (atrodams apelācijā).
Jūsu ir izvēle vai jūs būsiet aicināts kā liecinieks vai būsiet uz notiesāto sola prāvā
Latviešu Biedrība pret LR Tieslietu Ministriju (kas ir firma nevis valsts iestāde). Tā ir firma
kuras vadītājs Dzintars Rasnačš ir iesaistīts Rīgas Latviešu Biedrības okupācijā 93. g. 18.
februāra naktī, jo viľam pārsūdzētie dokumenti par šo lietu tika likvidēti jau viľa pirmajā
ministra amata periodā 96. g. .
Ja Jūs piedalīsieties šo okupācijas lēmumu izpildē, būsiet iesaistīts noziegumos pret
dzīvās vides bojāeju.

Globāli uzspiestā genocidālā banku sistēma kriminalizēta un juridiski
likvidēta
Globāli uzspiestā genocidālā banku sistēma tika juridiski likvidēta jau 2012 g. 24 atklājot
ka baľķieri ir katram planētas iedzīvotājam nomanipulējuši vismaz 10 miljardus ASV
dolāru. Baľķieru bizness ir cilvēku totāla piemuļķošana iznīcinot lielās vērtības un
paverdzinot cilvēkus, lai likvidēt dzimstību, iznīcinot viľus. Okt. ar Bank Charters
Cancelled Oct 24 2012: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24
2012). https://www.youtube.com/watch?v=Q4fdZkqYzR4

Godzemes diarki ir nullificējuši Romas pāvesta 1302. g. pasludinātās
pasaules īpašuma tiesības Katoļu baznīcai
LAI TOP ZINĀMS ka diarki Godzemes Ditta un Leifs 11 Jūnijā 12017 (plus
10´pamatiedzīvotāju laiks) ir pasludinājuši ka 1302. g. Romas pāvesta UNAM SANCTUM
deklarācija ka “pastarā dienā glābti tiks tikai tie kas ir Romas pāvesta padotie” un ka
Zeme ar visām dvēselēm uz tās pieder pāvestam ir NULIFICĒTA kā noziedzīgs cilvēku
masu paverdzināšanas un piemuļķošanas akts. Viss Visums, un Pasaule, ieskaitot Zemi,
ir atgriezta visām Zemes dzīvajām būtnēm, kā Radītāju radītiem mantiniekiem.
LAI TOP ZINĀMS ka Godland (Godzeme) diarku deklarācijā 11 Jūnijā 12017 deklarācijā
angliski ir pasludināts ka ANO, kas ir Vatikānas mātes uzľēmums, ir LIKVIDĒTA. Vatikan
City pilsēta ir ATGŪTA. Pāvesta ofiss ir SLĒGTS. Vatikāna oficiāli un tiesiski ir atzīta
esam BEZ VARAS ( DIVESTED OF POWER).
LAI TOP TURPMĀK ZINĀMS ka pilnīgi visu veidu dokumenti kā pevēles, rīkojumi,
deklarācijas, manifesti utt kas nāk no Vatican City valsts vai tās pārstāvjiem ir atzīti par
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SPĒKĀ NEESOŠIEM NO TO PIEĽEMŠANAS BRĪŢA (NULL AND VOID UPON
INCEPTION).
Tāpat kā Latvija, ASV ir bijusi tikai korporācija nevis valsts, pāvesta dokuments uscorp-articles-of-incorporation un ASV zemes un cilvēki ir bijuši firmas ASV ķīla, pāvesta
dokuments usa-citizens-as-property

Genocidāls apvērsums Latvijā notiek joprojām
Mēs nogulējām apvērsumu Latvijā un apvērsums notiek joprojām. To diarki
likvidē izmainojot noteikumus mahināciju avotā.
Šis ir praktisks veids kā atbrīvot Latvijas daudzcietušo Tautu, atbrīvojot Latvijas
Republikas valsts iestādes no vispasaules konglamerāta New World Order (NWO)
fundamentu veidojošo korporāciju ietekmes
-

-

no ASV reģistrētās Federal Reserve Bank (FRB) korporācijas kas pasaulei
uzspiedusi Sātaniskās bezseguma Dolāra mahinācijas caure banku kontu
tehnoloģiju licenzēšanu caur BIS.org,
no ASV Pentagona, Washington DC masu slepkavām NATO karos
no Vatikānas kanibālismā un pedofīlijā grimstošās valsts kas izpauţas caur Romas
likumdošanu, Šveici un Briseli
no London City vampīru banku valsts impērijas hidras galvas.

NWO firmas LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU
KABINETS un ir pierādīti atteikusies pieľemt noteikumus kas īsteno Latvijas Republikas
valsts Satversmes 2. pantu un ir pierādīti sniegusi atbildes Latviešu Biedrībai ne pēc
iesniegto jautajumu un rīkojumu būtības.
Bet tos var pieľemt pamatiedzīvotāji kas Latvijā ir taisnu tiesu lēmuši tūkstošiem gadu un
kuriem Dievi šo zemi ir devuši. Tieši tāpēc tiek iznīdēta katra Latviešu biedrība jo Tautai ir
gan pārvaldnieku, gan īpašnieku, gan likumdevēju un gan tiesnešu vara caur komisijām
Latviešu Biedrībā, kur arī Ulmanim bija kabinets.
Apvērsums notika jau dibinot 4. maijā valsti nepielaižot pie varas Pilsoņu Kongresa
pārstāvjus kam bija savākta 800.000 Latvijas Republikas valsts pilsoņu pēcteču
pilnvara. Un sekas tam bija ka starp 3000-4000 Latviešu biedrību, kas bija Latvijas
Republikas brīvvalstī, netika atjaunotas ar likumu, likums atjaunoja baznīcas izveidojot Vatikānas meitas uzľēmumu kas ir FRB korporācijā.
Bet tie ir 92. g. divi noteikumi(nevis likumi) - likums par Latvijas Banku un likums Par
Bankām kas ir okupācijas iestāţu izveides likumi jo ar tiem atdeva Latvijas centrālbanku
ASV Federal Reserve Bank īpašniekiem padarot Latvijas Banku par autonomu iestādi kas
nepakļaujas Latvijas valdībai un viss pārējais ir tikai šī fakta sekas
(https://www.bank.lv/par-mums/2017-latvijas-bankas-vesture )
Protams būtisks datums ir arī 93.g 16. jūlijs kad tēlojot Latvijas Bankas valdi noziedznieki
pieľēma lēmumu nozagt Latvijas Bankas rezerves ar vienu valdes lēmumu pārvēršot visu
komercbanku drošības naudas 8 % noguldījumus centrāļnbankā par 0. Tad arī notika
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banku krīze kas iznīcināja mūsu pašu bankas ko pārķēra ASV firmas kas izliekas par
Zviedru uzľēmumiem, bet vienkārši ir Zviedrijā reģistrēti FRBas īpašnieku uzľēmumi.
Te lejuplādējams ir izšķirošs 93. g LBas valdes lēmums kura slēpšanu piesedza Egīls
Levits gan kā Tieslietu ministrs gan arī Eiropas tiesā kā ET tiesnesis kad Vitāljs M. tur
iesūdzēja notikumu
Latvijas Banka radīja banku krīzi 95. g Izsmeļošs izmeklējums divi video
https://youtu.be/DTe1Hhf2iAU
https://youtu.be/sCDk-su_e5k
Latvijas Banka ir bijusi centrālā okupācijas iestāde kas finansējusi apvērsumu visu laiku
jau 25 gadus ar nodokļu maksātāju naudu un finansu mahinācijām – tā ir jāpakļauj
tiesiskas Latvijas Republikas valsts valdībai, īstenojot pamatiedzīvotāju un pilsoľu
tiesības Satversmes 2. pantā.

Gan Austrumi gan Rietumi ir vienas Rotšildu kara spēles puses
Visus biedē ar Krieviju, lai gan Krievijas centrālbanka arī pieder FRB īpašniekiem un
Krievijas gāze, nafta un visi lieluzľēmumi ir reģistrēti birţā, tātad tos pārvalda FRB
īpašnieki. Meli par kara draudiem ir propaganda lai galēji īstenotu mūsu zemju okupāciju
un mūsu Tautu genocīdu.

Falsificētā Satversme
Ne Čakste ne Ivanovs nav parakstījuši patreiz lietotās Satversmes grozījumu dokumentus
– viľu parakstu izmantošana ir krimināla maldināšana kas arī ir genocīda pret Tautu
pamatā.
Latvijas patreizējos likumus nav pieľēmis Latvijas Republikas valsts parlaments, jo
šobrīdējais 100 aktieru šovs strādā Vācijā reģistrētā BIS.org biznesā ar nosaukumu
LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA ar D-U-N-S nr 681831796 (atrodiet paši UPIK.de).
Tiesiskās Latvijas Republikas valsts laikā pretTautisku likumu nemaz nebija, nebija
Latvijā arī ārvalstu banku, jo Latvijas Banka bija valsts uzľēmums ar 49 valsts
komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu senču vajadzības īstos Latos, nevis krimināli
ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro, kas ir masu slepkavības ierocis.

Tautas nodevības noziegumi Saeimā
Firma Saeima teju vienbalsīgi pieľēma CETA ratifikācijas līgumu Latvijā ( CETA
corporate court agreement for TTIP ) un ar to arī pilnīgi atmaskoja sevi jo CETA ir nebijis
līmenis kas nodod Latviju korporāciju tiesām, straptautisku konglamerātu peļņas
intereses kļūst oficiāli atzītas pārākas par nacionālo valstu interesēm, tajā tie 100
aktieri pat neiedziļinājās, tikai saľēma bonusus par pareizu balsošanu. Firma Saeima
likvidē valsti un oficiāli nodod firmas Latvija vergus korporāciju peļľai, jo ja TTIP neizies
cauri, korporācija, kas reģistrēta Kanādā, varēs virsvaru īstenot caur
CETA (https://www.youtube.com/watch?v=eAeiQn3oJZI )
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Visus dokumentus sūtiet man Latvija.lv portālā manā personīgajā kontā Dit(t)a Rietuma,
(pievienojot tos kā datus). Man nepastāv iespējas saľemt dokumentus Ropaţu
Villasmuiţas Izumos jo mani vajā democīdu īstenojošas personas
Sirsnīgi un ciešā sadarbībā,

Ditta Rietuma
bsi.court@gmail.com
T 0037129811064
Izdzīvota no
Izumi Villamuiţa
Ropaţu nov. LV 2135
Latvijas Republika brīvvalsts pavalstniece
Pasaules pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniľiene
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede
Godnams SIA valdes locekle
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede
Dievu bērns
Cilvēks
Sieviete
Māte
Ome

T
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W

298 110 64
info@labie.lv
www.LaBie.lv
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