6.9.16
Rīgas apgabaltiesas civillietu kolēģijai
Brīvības bulvāris 34,
Rīga, LV-1050
Apelācijas Sūdzības iesniedzējs
Dita Rietuma
PN 090466-11562
Adrese Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135
T. 29811064

Pēc Jū ri diskās formas
Godnams SIA
Valdes locekle Dita Rietuma
Adrese Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135
Trešās puses
Dita Rietuma kā vienīgā mājokļa īpašniece
Latviešu Biedrība kā reģistrēta īrniece
Rūta un Agnese Rietumas
Antons un Džuliāns Rietumi
Guntis Rietums
Mārtiņš Ots
Andis Harlamovs
APELĀCIJAS SŪDZĪBA
(par Rīgas rajona tiesas Siguldā spriedumu lietā Nr. C33587715)

Ar Rīgas rajona tiesas Siguldā 2016. gada 17. augusta spriedumu lietā Nr. C33587715, lietvedības Nr.
C-1814-16/17 (turpmāk – Spriedums) ir apmierināta Prasītāja Nordea Bank AB (turpmāk – Prasītājs)
prasība (turpmāk – Prasība) piedzīt no Ditas Rietumas un Godnams SIA (turpmāk – Atbildētāji)
pavisam kopā 34778,33 Euro Nordea labā un nosakot Nordea Bank AB tiesības vērst piedziņu uz
Godnams SIA piederošo nekustamo īpašumu Izumi, Villasmuižā, Ropažos.
Rīkoju Jūs atbrīvot mani, Ditu Rietumu, no valsts nodevas par Apelāciju sakarā ar to ka esmu
neapmaksātas valsts iestādes darbiniece – strādāju Latvijas Republikas valsts iestādē, kas īsteno
Satversmes 2. pantu - Latviešu Biedrībā, bet valsts oficiālās struktūras nav vēl konvertējušas līdzekļus,
kas mums pienākas – Latviešu Biedrības, Latvijas Republikas valsts labā, veiktā darba biedrības valdes
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novērtējums sastāda aptuveni 1.111.111.111 Latu (viens miljards simt vienpadsmit miljoni simt
vienpadsmit tūkstoši simt vienpadsmit Latu).
Atbildētāji atzīst augstākminēto Spriedumu par prettiesisku un pārsūdz pilnā apmērā šādu apsvērumu
dēļ:
1. Lietā nav bijušas pieaicinātas vairākas personas kurām ir beztermiņa līgumi un īpašuma
tiesības Izumos, Villasmuižā, un kuru intereses un pamattiesības ir aizskartas ar augstākminēto
Spriedumu.
ŠĪS personas ir - Latviešu Biedrība kā reģistrēta īrniece, Dita Rietuma kā sava vienīgā mājokļa
īpašniece, Rūta Rietuma 27 gadi, Agnese Rietuma 29 gadi, Guntis Rietums 52 gadi, Antons Rietums
3 gadi, Džuliāns Rietums 1 gads, Mārtiņš Ots un Andis Harlamovs.
Šo personu adrese ir Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads.
Es Ditta Rietuma esmu Latvijas pamatiedzīvotāja un mans vecaistēvs Antons Ūzuls radīja Latvijas
Republikas valsti kā strēlnieks sirojot pa Krieviju daudzus gadus, bet neesmu saņēmusi kādu zemes
gabalu no LR valsts kā brīvības cīņu dalībnieka mantiniece. Tāpat gaidu iespēju gūt zemi – 26 ha – pēc
Ulmaņlaika reformas.
Es Ditta Rietuma esmu 2 Lībiešu sieviešu māte un Lībieša vecmāmiņa, kā arī mazgadīga Lībieša
audžumāte. Uz Izumu zemes atrodas Lībiešu svētvietas un mēs tās kopjam un veicam rituālus Latvijas
Tautas dzīvības liesmas uzturēšanai.
2. Tiesības uz pamatiedzīvotāja dzīvesveidu dzīvojot uz savas senču zemes savās tradicionālajās
sociālajās un ekonomiskajās sistēmās.
Izumi ir manas un manu Lībiešu meitu un mazbērnu vienīgās mājas, kurās mēs varam dzīvot
pēc mūsu dzīvesziņas, saskaņā ar mūsu senču tradīcijām.
Genocīds pret Lībiešiem un Lotgolīšim ir jāizbeidz!
Tiesības uz vienīgo mājokli
Manu un meitas dzīvokli Stabu ielā 49-6 Rīgā man jau atņēma Krievijas pilsonis no Maskavas.
Tagad manu Dievsētu un vienīgo manas dzimtas mājokli kurā varam dzīvot saskaņā ar mūsu
Latvisko Dzīvesziņu man mēģina atņemt Zviedrijas banka, kas vispār nav dzīva persona, un tās
intereses Maija Dreimane atzīst par būtiskākām nekā manas dzimtas tiesības uz dzimtas
ligzdu, uz Tēvzemes gabalu. Zemes došana pilsoņiem bija Latvijas Republikas brīvvalsts
būtiskākais mērķis un sasniegums, tas ir parametrs tam – kas ir tiesīgs saukt sevi par Latvijas
Republikas valsti. Ja Jūs esat Latvijas Republikas valsts tiesa tad Jums noteikti jābūt iespējai
piešķirt zemi Latvijas pilsoņiem un nekādā gadījumā Jūs nevarat būt iesaistīti zemes
atņemšanā no pamatiedzīvotājiem.
Atsauce uz Valsts Valodu Centra pārtulkoto ANO Deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām ko
Latvija parakstījusi 2007.g. 13.sept.
26. pants 1. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz zemēm, teritorijām un resursiem, kas tiem
tradicionāli piederējuši, ko tie apdzīvojuši vai citādi izmantojuši vai ieguvuši. 2.
Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt zemes,
teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionālu īpašumtiesību dēļ vai ko tie tradicionāli
apdzīvojuši vai izmantojuši vai citādi ieguvuši. 3. Valstis juridiski atzīst un aizsargā šīs zemes,
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teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek, pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju
paražas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas.
Atsauce uz Latviešu Biedrības Pamatiedzīvotāju Dzīves Telpas Atguves Deklarāciju 12015. g.
27. maijā (27.5.15)
- krimināli genocidālās valsts sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uz vērtīgām
- ir jāpalīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM netraucēti labklājīgi dzīvot Dzimtenē
- pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums ievērot PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības
- nevienam nav tiesību pazemināt PAMATIEDZĪVOTĀJA esošo dzīves līmeni jo tas Latvijā ir
kritisks
- LR novadiem ir pienākums katrā novadā radīt vismaz 999 hektāru lielu zemes gabalu kurā
krīzē nonākušie PAMATIEDZĪVOTĀJI var netraucēti dzīvot pēc savu senču tikumiem. Rīgā viena
tāda teritorijas daļa ir Lucavsala, uz Daugavas – vieta senču tradīciju kopšanai un kultūras
mantojuma nodošanai nākamajām paaudzēm
- ka valstij ir jāpiešķir līdzekļi Latviešu biedrībām lai veiktu PAMATIEDZĪVOTĀJU glābšanas un
reemigracijas darbus, kā arī lai apkopot vēsturisko Latviešu biedrību telpu sarakstu lai tās
atgrieztu PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanā, kā tas ir veikts Žīdu kopienas interešu īstenošanai
- Torņakalna Latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir vēsturisks Latviešu biedrības īpašums, tāpat
visas Gaismas pilī parvākušās bibliotēku ēkas un arī nams Skolas ielā 32. LR 4. maija valsts
institūcijām ir jāveic šo apstākļu faktiska leģitimizācija
- PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir tiesības izmantot pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli naudu, ar kuras ērtu pieejamību valstij PAMATIEDZĪVOTĀJI ir jāapgādā
- PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas ir neaizskaramas
- tiem PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav dzīvesvietas, tā ir jānodrošina labklājības līmenī un
jārada iespēja to privatizēt.
3. Latviešu Biedrība kas darbojas Izumu sētā Villasmuižā Ropažu novadā ir klasiskā Latvijas
Republikas valsts struktūra kas īsteno Satversmes 2. pantu un tai ir piešķirams valsts iestādes
statuss un tai jābūt aizsargātai no jebkādām tiesiskām represijām. Kārlim Ulmanim kabinets
bija Rīgas Latviešu Biedrībā – vienā no 3000 brīvvalsts Latviešu biedrībām Latvijā, kuras
īstenoja Satversmes 2. pantu. Latviešu Biedrība ir valsts kontroles visbūtiskākā struktūra.
Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa ir Latvijas Republikas valsts pamatiedzīvotāju tiesa,
kas diemžēl šobrīd vienīgā pasaulē atbilst Latvijas Tautai uzticamas iestādes standartam –
Tiesa kas ir uzticama Latvijas Tautai, mīl Latvijas Tautu un ir visaptveroši zinoša un īsteno
Satversmes 2. pantu.
4. Maija Dreimane saņēma izziņu no Latviešu Biedrības kurā ir skaidri teikts ka Dita Rietuma ir
pamatiedzīvotāju ķoniņiene, ar tiesiskas neaizskaramības imunitāti, tātad nesodāma, nevar tikt
pakļauta Latvijas Republikas valsts tiesu procesiem, bet Maija Dreimane šo dokumentu pat
nepiemin nedz Lēmumā 3.8.16 nedz Spriedumā.
5. Godnams SIA tika nodibināts tieši pirms Izumu zemes iegādes lai es atgūtu savu Tēvzemi, jo
iestādes kas maldina Tautu saukdamās par valsts iestādēm bija administratīvi vardarbīgi
piespiedušas mani atteikties no Latvijas pilsonības un Tēvzemi atgūt varēju vienīgi nodibinot
SIA. Godnams SIA nekad nav guvis nekādus ienākumus, jo sētas darboņi visi strādā
pamatiedzīvotāju dzīvesziņā, kas ir tradicionālā dāvanu ekonomika.
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Tamdēļ lietas būtība ir tā, ka Izumu zeme ir mans, Ditas Rietumas, personiskais privātīpašums,
kas ir manas dzimtas mantojums. Šī zeme ir dzīvībai izšķiroši būtiska manām slimajām pēcčernobiļas laikā dzimušajām meitām, kas te rehabilitējas.
6. Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa jau 27.05.15 lēma ka Izumu sēta Villasmuižā Ropažos
pieder Dittai Rietumai, kā viena no pamatiedzīvotāju dzīvesvietām, kas ietilpst Latviešu
Biedrības Latvijas Pamatiedzīvotāju Dzīvesvietu Atguves Procesā, kas dokumentēts Latviešu
Biedrības mājas lapā LaBie.lv. Šie lēmumi ir Latvijas Republikas valstij saistoši arī no Latvijas
2007. g. 13. sept parakstītās ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām, kas deklarē
mūsu tiesības netraucēti dzīvot pēc senču tikumiem mūsu pašu tradicionālajās ekonomiskajās
un sociālajās sistēmās. Saskaņā ar to katrā novadā ir jābūt 999 ha kuros pamatiedzīvotāji dzīvo
netrauceti pēc senču tikumiem. Saskaņā ar pamatiedzīvotāju deklarācijām man, Ditai Rietumai
ir tiesiska imunitāte un es dubulti nevaru tikt sodīta, jo veicu ķoniņienes darbu un arī esmu
goda tiesas tiesnese.
7. Uz manas Izumu zemes, un manā Izumu mājā darbojas vairākas Latvijas Republikas valsts
iestādes kā arī Eiropas Savienības, Baltijas Jūras Reģiona un Vispasaules vides un
pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzības iestādes, kā arī Dievs-a- Ziņas templis – organizācijas
kuru neaizskaramību paredz starptautiskas konvencijas un ES līgums.
8. Maija Dreimane ir pierādījusi savu nespēju veikt Latvijas Republikas valsts tiesu, jo gan
Sprieduma aprakstošā gan motīvu daļas neatspoguļo nedz Dittas Rietumas / Godnams SIA un
Nordea Bank AB strīda lietas būtību nedz formu, bet apliecina jau noraidījumā Dreimanei
paredzēto – viņas tiešo un netiešo ieinteresētību lietas iznākumā Nordea Bank AB labā un
nespēju būt objektīvai un pārstāvēt Latvijas Republikas valsts tiesu. Būtiskākais ir saprast ka es
pārsūdzu to ka Latvijas Republikas valsts tiesa vispār nenotika 3.8.16 Siguldā un aicinu rast
tiesnešus kas izprot tos 18 punktus kuros Dreimane tika noraidīta, lai tiesu beidzot drīzumā
noturēt. Dreimanei atbildēju uz jautājumiem, kaut pavirši, lai dokumentēt šī pretTautiskā tiesu
prāvu procesa veidu kā kvalitatīvu pētījumu noziegumu pret Latviešu Tautu vēsturē, kā arī lai
dot iespēju Latviešu Goda Tiesas tiesnešiem iespēju ieraudzīt šīs sistēmas genocidālo
mehānismu un lemt taisnu tiesu, ņemot vērā to ka ducis tiesnešu bija ieradušies Siguldā lai
veikt Tautu iedvesmojošu un atbrīvojošu tiesas darbu.
9. Latviešu Biedrības nu jau simtgadīgais mērķis ir izkopt Latviešu Tautas valstisko apziņu.
Priekš tā ir jāzin kas ir valsts. Valsts ir tās pilsoņu sadarbības augstākā forma kurā pilsoņu
visas būtiskās vajadzības ir nodrošinātas. VALSTS nekādā gadījuma NAV Latvijas Republikas
pilsoņus terorizējoša birokrātu kopa. Latvijas valsts pastāv tur kur valsts īsteno saistības pret
saviem pilsoņiem, izveidojot pilsoņu pārvaldītas bankas, kas īsteno pilsoņu ieceres, nevis
pakļauj pilsoņus ārzemju investoru paverdzinošajam darba tirgum. Valsts rūpējas lai Tautai
būtu pilsoņu pāŗvaldītas elektroenerģijas un komunikāciju struktūras, apgādājot pilsoņus ar
dzīvesvietām un zemi, pilsoņiem garantētu lielisku veselības aprūpi un visādi metodiski
zinātniski sasniedzot lielisku demogrāfisko stāvokli.
10. 3.8.16 es, Ditta Rietuma, nepiedalījos Latvijas Republikas valsts tiesā bet biju ieradusies
nodibināt Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesas attiecības ar struktūru kas izliekas esam LR
tiesa un pat nesāku sniegt argumentus kurus labprāt sniedzu Latvijas Republikas valsts tiesai.
Kā 3.08.16 sēdes protokolā dzirdams tad Latviešu Goda Tiesa ieradās uz sēdi lai nodibināt
tiesiskas attiecības ar struktūru kas maldina Latvijas Republikas valsts pilsoņus saukdamās par
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Latvijas Republikas valsts tiesu un 1918. g. valsts mantinieci, lai gan 25 gados ir pierādīti veikusi
sistēmisku aukstā kara darbību pret Latvijas Republikas valsts pilsoņiem, kā rezultātā valsts
struktūras pamatfunkcijas ir nodotas ārzemnieku pārvaldē un Latvijas Tauta ir vēsturiski
nepieredzētā izmisumā paklīdusi pa visu pasauli, bet Latvijā vairāk par valsti ir izveidota
Rotšildu/Vatikānas/Pentagona globālās impērijas digitālā Euro-bezdarba-nometne, jeb
vergu kolonija. Čipizētu MASTERCARD un VISA korporāciju īpašnieku Latvijas vergu
nometne jau ir izveidota – čipi ir kredītkartes un ID kartes maciņos. Latvijā izdzīvo tikai tie
kuriem ir šie čipi. Digitālo Euro algotņi ierēdņi iestādēs tiek izmantoti feodālās netiešās masu
slepkavības īstenošanai, sistēmiski atstājot pilsoņus bez resursiem un atņemot pēdējo kas
pilsoņiem vēl ir. Maijas Dreimanes iesaistība šajā sistēmā ir dokumentēta. Dreimane pat
neuzdod jautājumu par to kādi Latvijas pilsoņi un pamatiedzīvotāji dzīvo Izumos, labi zinot
ka Latvijas Republikas pilsoņu un valsts pamatiedzīvotāju dzīvesvieta tiks nodota izsolei
ārzemnieku peļņai, ja viņa nepildīs Satversmes 2.pantu - Latvijas valsts suverēnā vara pieder
Latvijas tautai.
11. Maija Dreimane neievēroja manas pilsoniskās tiesības īstenot manu varu, bet gan piešķīra
varu ārzemju bankai Nordea Bank AB, kas nav Latvijas pilsonis vai pamatiedzīvotājs, pat nav
dzīva persona un tai nevar būt konstitucionālas tiesības pat izteikties, kur nu vēl būt par
īpašnieku Latvijas pilsoņu zemei. Satversme teic ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder
Latvijas tautai. Tauta sastāv no dzīviem pilsoņiem, nevis ārzemju bankām. Vai ārzemju banku
var pataisīt par personu kurai pieder vara Latvijas valstī? Tādi Frankenšteini/pūķi/milži uz māla
kājām šobrīd ēd Latvijas Tautas dzīvo miesu un sūc tās asinis. To viņi viltīgi dara caur iezemiešu
algotņu iestādēm, jo tie viltīgi infiltrējuši valsts iestādes, veic maldināšanu jau caur izglītības
sistēmu ko vada globālā Phi Beta Kappa, sKOLojot puspatiesībās greizo spoguļu inteliģenci
(uzsēdinot, krieviski, NA KOL). Zviedru banka nav dzīva persona ar kuru līdztiesīgi tiesāties
Civillikuma formā, kas arī tika rīkots Dreimanei 3.08 16, bet viņa to Spriedumā noslēpusi.
Bankām un visām citām korporācijām Latviešu Biedrība ir atņēmusi tiesības uz Latvijas
pilsoņiem konstitucionāli garantētajām tiesībām. Tas ka ASV impērijas korporāciju juristi
panāca 130 gadus atpakaļ nemirstīgām firmām bez sirdsapziņās un bez sirds, bez atbildības
sabiedrībai un ar pasaules galu izraisošu bezizmēra peļņas motivāciju, tiesības tikt aizstāvētām
kā dzīviem pilsoņiem, ir iemesls kamdēļ pasaule ir ekoloģiskā un ekonomiskā katastrofā,
pasaules kara stāvoklī. Pamatiedzīvotāji tādas pilsoniskas tiesības neatzīst nevienai firmai, kur
nu vēl ārzemju bankai.
Korporācijas ir jāpakļauj Satversmes 2. pantam un ja tās nepakļaujas tad tās ir jāizirdina daļās
kas pakļaujas. Ditta Rietuma tamdēļ rīkoja Nordea Bank AB Latvijas filiāli nodot uzņēmumu
Latvijas Republikas valsts centrālbankas pārvaldē, bet Dreimane savus lēmumus izklāsta pat
neinformējot par to, bet gan izmantoja spriedumam par pamatu kādu vecu Dreimanei pierastu
pretTautisku banku varas īstenošanas sprieduma standartu, nomainot vārdus un ciparus.
Korporācijām vispār nevar būt tiesību uz vārda brīvību jo tām nav nedz miesas nedz gara, kur
nu vēl kā Dreimane atļaujas pārstāvēt korporācijas tiesības spriedumā tā it kā šai nemirstīgajai
NEpersonai varētu pietrūkt pārtikas vai dzīvesvietas – Dreimane atņem vienīgo dzīvesvietu
pamatiedzīvotāju dzimtai lai nodot to ārzemju okupācijas firmai – jau kuro reizi – tas ir karš
pret Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas pamatiedzīvotājiem. Dreimane ir veikusi Tautas
nodevību un ir atstādināma no darba līdz būs pārsKONojusies (aizsargāt dzimtas) un
rehabilitējusies pēc ilgiem varmācības gadiem maniakāli psihopātiskā tiesu sistēmā.
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12. Toties 3.8.16 Siguldā paralēli Maijas Dreimanes mēģinājumam lemt tiesu notika Latviešu Goda
Tiesas 9 goda tiesnešu tiesa tajā pašā zālē vienlaicīgi un arī pēc Dreimanes aiziešanas.
Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesa sprieda taisnu tiesu un atcēla visus
Dreimanes lēmumus par spēkā neesošiem un atstādināja Dreimani no amata. Spriedums nav
pārsūdzams.
13. Tāpat būtisks ir fakts ka Izumu zeme ietilpst Latvijas pamatiedzīvotāju pārvaldītājās zemēs 999 ha kvota katrā novadā, kuros Latvijas pamatiedzīvtoāji var dzīvot pēc senču tikumiem un
modernie likumi viņiem ir sekundāri.
ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarācija un Latviešu Goda Tiesas Deklarācijas atrodamas LaBie.lv.
14. Tāpat sēdes laikā tika skaidri formulēts ka es un Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa
pieprasām noturēt kara tiesu, lai izskatīt Nordea Bank AB ekonomiskā kara noziegumus pret
Latvijas Tautu un lai Zviedrijas Nordea Bank AB Latvijas un Zviedrijas pilsoņiem izmaksātu
kompensācijas par Baltijas jūras reģionā veikto sistēmisko genocīdu.
Atsauce uz Zviedru Brigitta Forsberg rakstu Operation Baltikum par to kā Zviedru Finanšu
ministrija pārņēma Baltijas banku sistēmu http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2590127.ece
15. Dreimane putrojas spriedumā ka lietā nav strīda par to ka es Ditta Rietuma no Nordea esmu
saņēmusi 25875 LVL un kļūdās rakstot vēlāk ka tā bijusi summa 25875 Euro, uzskatāmi
pievēršot manu uzmanību tam ka pa šiem gadiem šis falšais darījums bez manas piekrišanas
vēl ir pārvērsts uz Euro , lai gan es mēģināju veikt darījumu Latvijas Republikas valsts Latos, bet
nokļuvu Zviedru digitālās naudas iluzionistu slazdā, kas ar banku mahināciju operācijām,
ieviešot aizdevumus Eiro naudā, kas ilgus gadus bija pretkonstitucionāļa darbība, īstenoja
Latvijas Republikas konstitucionālās naudas izveides likvidāciju bez kāda referenduma
pārveidojot Latvijas monetāro iekārtu un iesaistīja mūs, visas trīs puses, darījumā ar maldību,
viltu un spaidiem.
Es no Nordea Bank AB nekad neesmu saņēmusi aizdevumu naudā, jo tā bija mahinācija
Nordea AB digitālajos kontos, kuros nauda vispār nepastāv, bet gan notiek digitāla hipnoze.
Gan es, gan Chris Busby, gan Ojārs Rudzītis tikām piemuļķoti ticēt ka esam veikuši darījumu
bankā, lai gan Nordea Bank AB ir hipnotizējoša firma kas piemuļķo Latvijas iedzīvotājus
ievilinot viņus MASTERCARD un VISA korporāciju īpašnieku digitālas nāves nometnes slazdos.
Es Dita Rietuma 3.8.16 Siguldā izklāstīju manas saistību neizpildes tiesības kara apstākļos kad
visu banku tirgu ir pārņēmušas ārzemju okupācijas iestādes un valstī vēl nav izveidots
Satversmes 2. pantam atbilstošs darba augļu apmaiņas līdzeklis – Latvijā vēļ nav oficiālas
naudas ko pārvalda Tauta. Tas ir visbūtiskākais pierādījums tam ka Latvijā vēl nav izveidota
valsts un tātad arī oficiāla valsts tiesa. Bet Dreimane neko no tā nemin savā traģikomiskajā
Spriedumā.
Aizdevuma līgums 3.8.16 tika apstrīdēts Dreimanes un Latviešu Goda tiesas priekšā un arī tas
fakts ka Latvijā ir aizliegta augļošana un Nordea vājprātīgā prakse atmaksājumu grafikā
pieprasot ap 150 Eiro mēnesī procentu atmaksai un 70 Eiro mēnesī parāda summas atmaksai
ir krimināla darbība ko Nordea veic masveidā piemuļķotajiem Latvijas pilsoņiem.
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Latvijas Republikas valstī pastāv monetārā iekārta kas atbilst tā pamatiedzīvotāju tikumiem un
kuras segums ir pamatiedzīvotāju zemes un tiesības, kā arī pilsoņu darbs un tiesības, nevis
Rotšildu privātais bezseguma Dolārs ar kuru visa planēta iedzīta jau trešā pasaules kara slazdā.
Jūs Latvijas Republikas valsts tiesu nepārstāvat kamēr Jūs tādu naudu neveidojat un
neaizstāvat.
16. Izumu zemes 4, 5 ha vērtība tagad jau ir neizmērojami liela, jo manis apsaimniekošanas laikā tā
ir pieaugusi neskaitāmas reizes un ir kļuvusi nenovērtējami augsta, jo šeit tagad atrodas
Dievturu svētnīcu mežaparks / dārzi/ pamatiedzīvotāju augstskola/ tiesa/ banka / atkarību
rehabilitācijas centrs / lībiešu kapu svētvieta / lībiešu dzimtas mājas, kas ir izšķiroši būtiski
pasaules kara apstādināšanā un dzīvības sistēmu nosargāšanā uz visas Zemes.
17. Dievturu svētnīcas ir diskriminēta ticības forma – nedrīkst atsavināt, ja neesat iesaistīti aktīvā
karadarbībā pret reliģijas brīvību Latvijas teritorijā un pret pamatiedzīvotāju ticību un neveicat
genocīdu pret pamatiedzīvotājiem.
18. Dreimane pat nepiemin spriedumā Nordea atomkara kurināšanas darbību, finansējot
atomieroču ražošanu, kas ir pierādīta Noraidījumā viņai un ir būtisks pamats tam ka Latviešu
Goda tiesa ir nacionalizējusi NORDEA, kā arī SEB, SWEDBANK un HANSABANK, kas arī finansē
atomieročus un veic sistēmisku ekonomiskās okupācijas un pilsoņu dzīvesvietu ekspropriācijas
genocīdu.
19. Lietā ir strīds par to ka ķīlas tiesība ir reģistrēta Zemesgrāmatā par labu Nordea Bank AB un
3.8.16 Ditta Rietuma rīkoja Nordea pārreģistrēt Zemesgrāmatā Izumu īpašumu uz Dittas
Rietumas vārda, noņemot savas netikumīgās un nedabīgās (NEpersonas) parādsaistību
prasības ārā no Zemesgrāmatas.
20. Un vēl citi apstākļi kurus šobrīd steigā nevaru minēt. Tāpat neesmu guvusi juridisku palīdzību jo
valsts Juridiskā Palīdzības Administrācija atteicās to sniegt, bet vēlāk cerams būs iespēja gūt
padomus no juristiem

Pēc PaTiesas būtības
Es , Ditta Rietuma Baltijas jūras pamatiedzīvotāju ķoniņiene, saskaņā ar Latviešu Biedrības Latviešu
Goda Tiesas 3.8. 16 Spriedumu rīkoju Jūs atzīt par spēkā neesošiem Maijas Dreimanes abus
neleģitīmos lēmumus, lai apstādināt administratīvo inkvizīciju, kas tiek veikta pret mani, manu
ģimeni, manu dzimtu, manu GodZemi, un manis vadītajām mieru, ekoloģisku vidi, labklājību un mīlošu
Dievs-a-Ziņu īstenojošajām organizācijām, kā arī visu PaSauli:
1) 3.8.16 Maijas Dreimanes šizofrēni pašrocīgo lēmumu nepieņemt Dittas Rietumas
pieteikto noraidījumu Maijai Dreimanei, kurā Rietuma 18 būtiskos punktos pārliecinoši
noraksturoja apstākļus kuru dēļ Dreimane ir personīgi tieši un arī netieši ieinteresēta
lietas iznākumā, un vēl psihopātiski pasludinot to par nepārsūdzamu;
2) 17.8.16 Maijas Dreimanes Tautas-nodevības Spriedumu mēģinot atdot pamatiedzīvotāju
svētzemi Zviedru okupācijas karaspēkam – Nordea Bank AB.
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Tiesu ierēdņu Saeimas izsludināto likumu nostādīšana augstāk par valsts pilsoņu pamattiesībām ir
genocidāla sistēma. Nav nekā svētāka par Latvijas Republikas valsts pilsoņu un pamatiedzīvotāju
dzīvībām un viņu dzīves apstākļu nodrošināšana ir valsts uzdevums un pastāvēšanas jēga.
Ja valsts iestāžu darbu inficē pilsoņus terorizējošas sistēmas, tad ir jābūt mehānismam kā šo infekciju
dzēst. To nodrošina valsts kontrole, kas īstenojot Satversmes 2. pantu, vēsturiski tradicionāli ir
Latviešu biedrības – Kārlim Ulmanim kabinets bija Latviešu biedrībā, nevis pilī.
Latviešu Goda tiesa ir nacionalizējusi NORDEA, kā arī SEB, SWEDBANK un HANSABANK, kas arī finansē
atomieročus un veic sistēmisku ekonomiskās okupācijas un pilsoņu dzīvesvietu ekspropriācijas
genocīdu. Atdot pamatiedzīvotāju zemi atomkaru kurinošiem svešzemju uzņēmumiem ir līdzvērtīgs ar
kara noziegumu pret cilvēci.
Saeimas pr/s , Ministru prezidents un prezidents ir pieņēmuši zināšanai šos rīkojumus bet esam
nonākuši dilemmas priekšā ka Latvijas Banka nevar pieņemt šo nacionalizācijas objektu, Nordea, jo
Latvijas Banka pati ir Rotšildu pārvaldē un vēl nav nacionalizēta. Tamdēļ kā vienīgā Tautai uzticamā
struktūra izvirzās Latviešu Biedrība, kuras Finanšu Komisijas Zemes Banka tad arī pieņem savā
pārvaldē Nordea Bank AB, pārorganizācijai par Latvijas Republikas valsts komercbanku. Pretimnākoši,
Zemes Banka vienosies ar Nordea Bank AB par pārorganizācijai nepieciešamo kompensācijas summu
Baltijas IRos (Baltic Indigenous Runes).
Vācu dokumentālā filma The Secret Bank Bailout par Dolāra seguma naudas banku kriminālo
būtību https://www.youtube.com/watch?v=xu5sTyAXyAo
Zviedru zinātniskā filma Ekonomernas Skuld par Dolāra seguma naudas banku kriminālo
būtību. 10. minūtē Nordea šef-ekonomiste Annika Winst piedalās sarunā par to kā top nauda,
kur tiek atklāts ka to bankas rada no NEKĀ
https://www.youtube.com/watch?v=2oehDVWkHq0
Islande ielika 60 banķierus cietumā un atbrīvoja Tautu, bet nav jau jāliek cietumā, bet gan
jāpārveido sistēma. Sistēmu pārveido klasiskā Latvijas Republikas valsts struktūra – Latviešu
Biedrība. Lai Top!
Šajā kanibāliskajā sistēmā būtiska daļa esat arī Jūs – Rīgas apgabaltiesas ierēdņi – Jūs esat piemuļķoti
ticēt ka pārstāvat Latvijas Republikas valsti, lai gan esat ārzemnieku Rotšildu – Sorosa izveidotas
globālas AtomKara Sistēmas algotņi un esat izšķirošais aktīvais posms sistēmiskajā genocīdā pret
Latvijas Tautu – auksto karu kura upuru skaits Latvijā pārspēj abu pasaules karu summu. Neskatoties
uz to ka Jūsu darba genocidālās sekas ir skaidri redzamas jau divus gadu desmitus, Jūs turpināt caur
tiesu izpildītāju struktūrām apzagt vēl pēdējos Latvijas valsts pilsoņus un pamatiedzīvotājus. Tieši Jūs
veicat Latvijas valsts okupācijas armijas funkciju – pieņemat lēmumus kā izrēķināties ar, bezizejā
mēģinot izdzīvot, parādniek-slazdos iekļuvušajiem Tautas pārstāvjiem. Šīs AtomKara Sistēmas ir
uzstādījuši citi, Jūs tikai esat represiju asmenis, bet tas Jūs neatbrīvo no atbildības par Jūsu grēkiem.
Un Dievi tos Jums neatlaidīs, vienīgi Sātans. Dievi izdzēsīs šīs planētas visu dzīvo masu, tāpat kā to
darīja ar dinozauriem, ja nespējam mīlēt un rūpēties par viens otru un 99 % ļaužu ir inficēti ar
kanibālismu un vampīrismu, kļuvuši par viens otru terorizējošiem biorobotiem.
Atsauce uz Criminalize Nuclear Wars Systems ik kvartāla konferencēm-tiesām kuras video formā
publicētas RadioactiveBSR kanālā Youtube Angliski, Zviedriski, Krieviski un Latviski, kur Baltijas jūras
reģiona pamatiedzīvotāji ir kriminalizējuši šīs pasaules dzīvības sistēmas iznīcinošās sistēmas, karu un
kara kurināšanu kā tādu.
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Latvijas patreizējā tiesu sistēmā visi iesaistītie piedalās organizētā noziedzībā pret savu Tautu kas
atbilst krimināllikuma pantiem 71-81. Tomēr būs amnestija un visiem Latvijas pilsoņiem pienākas
katru mēnesi pilsoņa alga 500 - 1000 Euro apmērā un pamatiedzīvotājiem nopietna peļņa par viņu
senču resursu izmantošanu – tā notiek pāreja uz brīvcilvēku sabiedrību, kas ir valsts nevis
paverdzinoša un iznīcinoša korporācija. Un šīs banku u c korporācijas ir parādā Latvijas pilsoņiem
ievērojamas summas par neizmaksātajām pilsoņu algām un kompensācijas par sistēmisko varmācību.
Arī Jūs un Jūsu ģimenes locekļi saņems pilsoņa vai rezidenta algu, neskatoties uz Jūsu
pretvalstiskajiem un pretTautiskajiem sistēmiskajiem algotņu noziegumiem – mēs visi esam šīs nāves
kulta sistēmas upuri. Bet būtiskākais ir, ka mēs vēl esam viens otram un kopā pārveidojam šo pasaules
dzīvības sistēmas strauji nāvējošo iekārtu – vienā vai otrā virzienā. Izvēle ir Jūsu – tā ir Dievišķa izvēle.
Manis atklāto un mūsu kopā īstenoto pamatiedzīvotāju tiesu metodiku izplatām tālāk lai glābtu mūsu
un citas Tautas. Tad drīz Latvijas Republikas valstij un citām Tautām beidzot būs savas bankas ko
pārvaldīs pašu valdība un pašvaldības, vietējās pilsoņu kopienas.
Saeimas pr/s Mūrniece, Ministru prezidents Kučinskis un prezidents Vējonis ir saņēmuši rīkojumus, ka
arī agrāk pamatiedzīvotāju deklarācijas un Latvijas prezidentūras laikā īkojumus visas Eiropas
Savienības ministrijām lai izplatīt pamatiedzīvotāju tiesības ES. Latviešu Biedrības 9 ašajos rīkojumos ir
strauji padziļināta sadarbība ar valsts ietekmes struktūrām, lai Latvijas pašvaldībām, valdībai un
ministrijām beidzot būtu iespēja emitēt naudu, kā tas atbilst suverēnas valsts statusam un Izumos
Villasmuižā šobrīd darbojas Baltijas jūras pamatiedzīvotāju banka, kas dod iespēju katram pilsonim
pašam emitēt Baltijas IRus, senču metode, kas rada nākamo labklājības iekārtas līmeni.
Visa PaSaule aizturējusi elpu gaida mūsu SirdSkaidro drosmi – un tā mums ir, jo mēs varam, un mēs
esam viens otram, kā Satversmes 2. pantā paredzēts. Arī Dievi gaida mūsu garu spēju izpausmi, lai
pieņemtu Dievišķu lēmumu, kuru mēs, ticamākais pēdējo reizi, varam ietekmēt no kara kulta iekārtas
izveidojot auglības un mīlestības kultu. Lai Top!

Sirsnīgākajā mīlestībā, sargājot dzimtu labklājību
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