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Valsts Latvijas Republika veidotājiem
(valsts ir Latvijas resursu tiesiska sadalītāja pilsoņiem un pavalstniekiem)
par likumiem Latvijā
(likums ir vienošanās kas pamatiedzīvotāja paša apstiprināta)
Kriminālās ārzemju firmas Saeima direktorēm Solvitai Āboltiņai un Inārai Mūrniecei u c
Ditta Rietuma
neapstiprinātu likumu izdzīta no
Izumi, Villasmuiţ a
ATVAĻINĀJUMĀ IET AIZLIEGTS – ĪSTENOT ŠO
Ropaţ u novads LV 2135

Godzemes Saulstāvju rīkojumi Pamatiedzīvotāju veiktai
Decentralizācijai restaurējot valsti Latvijas Republika,
ievērojot pamatiedzīvotāju tiesības.
Metodika caur kvalitatīvu piemēru - Izumi izsolē.

Latviešu Biedrības telpas uz okupācijas izsoli 28.6.12017!?
Noņemiet okupācijas arestu Dittai Rietumai un Ansim Bērziņam.
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 sludināts Latviski Godzemes diarku Dittas Rietumas un Leifa
Erlingsona rīkojums Angļu valodā - 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
dzīvesziņas, 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.
Ja nepildīsiet šo – ARESTS. Dodiet ziņu Dittai Rietumai Latvija.lv manā profilā vai
datnē manas tiesas, jo Izumos mani meklē arestēt Romas Reiha firmu inkvizīcija.
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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.
Metode
Apsūdzība piramīdas virskorporācijai tika veikta caur sistēmiska genocīda pret
konkrētas personas Dittas Rietumas dzimtu traģēdijas analīzi, kā arī ņemot vērā
visaptverošo genocīdu pret ik vienu no planētas Tautām un visu dzīvo vidi, kas
ietverti starptautisko BSIC pamatiedzīvotāju tiesu video liecībās CNWS un
Latviešu Biedrības LGT lēmumos..
Spriedumus ir spriedusi BSIC pamatiedzīvotāju tiesa un tās pilnvarotā pārstāve Latviski, Angliski, Krieviski un Zviedriski– ir Baltijas jūras pamatiedzīvotāju ķonna
Ditta Rietuma.
Apsūdzības un lēmuma īstenošana
Latvija notiek genocīds, jo nav īstenots Satversmes 2. pants – vara Latvijā pieder
Latvijas Tautai. Konkrētie parametri tam ir tas ka nav radīts pilsoņu pārvaldīts
darba tirgus, likumdošana un tiesu sistēma, pilsoņiem uzticama rehabilitācijas un
sodu sistēma, nav radīta reliģijas brīvība jo visās baznīcās godā ir LucifersJehova un ţ īdu izredzētības nacisms, nav radītas pilsoņu pārvaldītas bankas un
pašu pārvaldīta nauda, nav apmierinošas sociālās apdrošināšanas un veselības
aprūpes, nav drošu komunikāciju sistēmu, nav drošu enerģijas sistēmu, nav
pilsoņu kontroles sistēmas pār administrācijas un varas aparātiem, netiek
īstenotas pamatiedzīvotāju tiesības, tiek sistēmiski iznīcinātas ģimenes un
dzimtas, Latvijas zeme tiek ārzemnieku okupēta caur ārzemju bankām.
ZEME
Visas planētas, kā arī Baltijas jūras zemes ir okupētas un tajās pamatiedzīvotāji
tiek masveidā slaktēti, bez iespējas dzīvot savu senču dzīvesziņā un Dievsaziņā,
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par ko liecina fakts ka Izumi ir viena no pēdējām pamatiedzīvotāju svētnīcām ko
aktīvi caur finansiālām mahinācijām un kriminālu tiesvedību okupē Sātanistu
trīsvienības korporācija Nordea, slaktējot Lībiešu un Lotgolīšu dzimtu, kā arī
Izumus no pamatiedzīvotājas īrējošo, vienīgo tiesīgo Latvijas Republikas valsts
iestādi, Latviešu Biedrību, kas darbojas Izumos pēc brīvvalsts 38.g. statūtiem, un
ir atjaunojusi tūkstošiem gadīgās Latviešu Goda Tiesas un ķoniņa Kārļa Ulmaņa
darba vietu.
To veic vispasaules konglamerāts ar pazīstamiem darboņiem kā rasists Soross
un Rotšildu & Co korporācijas , arī saukta par Bilderbergu grupu, par ko ziņojumu
ES parlamentam 1.06.10 sniedza Daniel Estulin
(https://www.youtube.com/watch?v=rgzu9FRCw8Y ). Šis konglamerāts jau ir
veicis vispasaules apvērsumu un ietver sevī teju visu zemju valsts struktūras kas
ir Vācijā reģistrētas firmas kas ir pakļautas privātai mafijai. Latvijā šīs firmas sauc
Latvijas Banka, visas LR ministrijas, Ministru Kabinets, Saeima, visas Latvijas
bankas u c. Tā kā īpašuma forma ir slēpta, tad cilvēki to neredz un notiek smalka
un vērienīga iluzionistu mahinācija. Pasaulē šobrīd pastāv tikai 3 valstis –
Vatikāna, London City banku centrs, un Washington DC militārais komplex.
Pārējās ir šo 3 valstu biznesa firmas-kolonijas, kā to governmenti arī ir
reģistrēti Upik.de reģistrā un pakļauti ASV Siccode.com struktūru
īpašnieku vispasaules nodokļu izsūkšanai caur katras valūtas piesaisti
ASV dolāram.
Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesa (Baltic Sea Indigenous Court, BSIC)
noturot tiesu ik kvartālu vienā no 4 valodām – latviešu, angļu, krievu un
zviedru, ir nokriminalizējusi šīs genocīdu, democīdu un atomkaru
izraisošās sistēmas.
Noziegumiem pret cilvēci it kā nav noilguma, bet pasaules gals ir konkrēts
noilguma brīdis, kas tuvojas ieprogrammēti. Mēs to varam apstādināt, ja
kopīgiem spēkiem un ar šo lēmumu.
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Struktūras izmeklēšana
Būtiski ir arī ka Jums ir jāatsūta man dokuments kurā es esmu ar Jums slēgusi līgumu
apstiprinot uzticēšanos Jūsu iestādei/firmai un tās darbinieku spejām un tiesībam lemt
manu, manas dzimtas likteni un tiesāt mani. Gaidu ka Jūsu firma, lietojot Latvijas
Republikas valsts zīmolu un teicot sevi pārstāvam valsti, kuras pamatā ir Satversme ko
parakstījis Jānis Čakste, atsūtīs man visas tiesiskās pilnvaras visā ķēdē no Jūsu
personas līdz Čakstes Satversmei, lai ir redzams kā Jūs savā darbībā īstenojat Latvijas
Republikas valsts Satversmi nevis esat Latvijas Republikas valsti okupējušas ārzemju
mafijas intereses Latvijas Republikas valstī īstenojošs algots aģents.
Tātad gaidu Jūsu izglītības un darbā pieņemšanas dokumentus, izziņu ka jums nav
atņemtas rīcībspejas, vēlams arī izziņu no Psihiatriskās klīnikas ka neesat psihopāts,
Jūsu profesionālo zvērestu tekstus, Jūsu darbadevēju organizāciju statūtus un valdes
locekļu vārdus ar visiem būtiskajiem līgumiem ar Latvijas Republikas valsti. Tāpat gaidu
dokumentus par to kādu valsti Jūs pārstāvat, lai dokumentāli būtu redzams ka Jānis
Čakste un Roberts Ivanovs ir parakstījuši to Satversmi, ko valsts, kuru parstāvat,
izmanto. Tāpat rodiet veidu apliecināt ka administratīvi valstī ir īstenots Satversmes 2.
pants, kurā man kā pilsonei pieder vara un pilsoņiem ir pašu pārvaldītas bankas kā tas
Čakstes un Ivanova Satversmē un valsts komercstruktūru statūtos bija paredzēts.
Tā kā šādas pilnvaras Jūs man neesat atsūtījuši un to atsūtīšana aizņems zināmu
laiku tad samērīgi ir pārlikt tiesas sēdi uz vēlāku laiku.

Latvijas Republikas valsts kontroles iestāde
Latviešu Biedrība, kas darbojas Ropaţ u Villasmuiţ as Izumos, ir Latvijas Republikas
valsts kontroles iestāde, ko zināšanai pieņēmusi arī Saeimas priekšsēdētāja un deputāti.
Latviešu Biedrība darbojas pēc Latvijas Republikas valsts 1938. gada statūtiem.
Visus dokumentus sūtiet man Latvija.lv portālā manā personīgajā kontā Dit(t)a Rietuma,
(pievienojot tos kā datus). Man nepastāv iespējas saņemt dokumentus Ropaţ u
Villasmuiţ as Izumos jo mani vajā democīdu īstenojošas personas.

Godzemes Miera un Valsts atjaunošanas deklarācija
Saistībā ar ilgo kara stāvokli Lībiešu zemēs ap brīvdabas svētnīcu Izumi,
Villasmuiţā , Ropaţos , saskaņā ar tiesiski neatjaunotās valsts Latvijas
Republika Latviešu Biedrības pamatiedzivotāju tiesu lēmumiem
(deklarācijas www.LaBie.lv), Godzemes diarki Godzemes Ditta un Leifs ir
izsludinājuši mieru atjaunojot brīvvalsts laika valsti pēc valsts Latvijas
Republika 1938 g. pamatstruktūru statūtiem, pirms zeme tika ārzemju
karaspēku un banku okupēta.

Latviešu Biedrības pamatiedzivotāju Latviešu Goda Tiesas 9
deklarācijas ir primāri pamatiedzivotāju likumi

info@labie.lv

Godzeme
www.LaBie.lv
Baltic Sea Indigenous Court

4 no 27

Jums ir jāievēro Latviešu Biedrības pamatiedzivotāju Latviešu Goda Tiesas
7. marta 16.g. lēmumi

18. pants. 1992. gada 19. maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un
"Par Latvijas Banku" nav spēkā kopš to pieņemšanas brīţ a, jo valsts centrālās bankas
neatkarība no tās valdības ir valsts varas nodošana tiem ārzemniekiem no kā
centrālbanka ir atkarīga – kas ir valsts nodevība. Latvijas Bankas komercdarbība un 49
Latvijas Bankas brīvvalsts laika nodaļas ir atjaunotas, ieskaitot visas no tām izveidotās
bankas, kā piemēram SEB. SEB, Nordea, Swedbank u c ārzemju korporāciju filiāles, kas
veic atomkara finansēšanu tiek nacionalizētas uzreiz, bez pārejas procesa. Latvijas
PAMATIEDZĪVOTĀJU darba augļu apmaiņas līdzekļa lietošanai ir jāatdod
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM pašiem savas komercbankas un Latvijas Bankai ir jāpilda
Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU varas struktūru rīkojumi. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU
pārvaldē ir darba augļu apmaiņas līdzekļa emisija. PAMATIEDZĪVOTĀJI izmanto pašu
pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli - Baltijas IRus, kurus PAMATIEDZĪVOTĀJI paši
izveido vedot dzimtu grāmatvedību un kuri valsts institūcijām ir jākonvertē uz SVF un
BIS naudām, attiecībā 1 BIR = 1 Euro. Valsts īsteno BIR ērtu pieejamību
PAMATIEDZĪVOTĀJIem. Valsts nodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJIEM iespēju pašiem
emitēt naudu, līdzīgi kā ārzemju banku īpašniekiem Latvijā, nepieļaujot etnisko
diskrimināciju finanšu pieejamībā. Katram PAMATIEDZĪVOTĀJAM ir piešķirama
vienreizēja kompensācija par senču īpašumiem 100.000 BIR apmērā.
19. pants. Visas parādsaistības ar ārzemju bankām, parādi korporācijām un
starptautiskie līgumi nav PAMATIEDZĪVOTĀJiem saistoši.

Zemesgrāmata pārveidota pēc Pamatiedzīvotāju Deklarācijas un
jaunās pamatiedzīvotāju vispasaules kārtības Godzeme mērnieku
laika
Pievienotā pamatiedzīvotāju deklarācijām piemēroti izlabotā Zemesgrāmatas
apliecība liecina par sekojošām izmaiņām nekustamajā īpašumā Izumi
Villasmuiţ ā, Ropaţ os, kas iestājas ievērojot pamatiedzīvotāju deklarācijas,
ķoniņu un LGT lēmumus.
1) Zemesgrāmatu nodaļu darbs tiek pārorganizēts caur pamatiedzīvotāju
vadītu decentralizāciju. Zemesgrāmatas darbiniekus atalgo
etnoģenētiskās biedrības kas uzticamas pamatiedzīvotājiem.
2) Valsti Latvijas Republika atjauno Godzemes diarki Ditta un Leifs, atgrieţ ot
tiesiskuma pulksteni uz 1938.gadu pirms ārzemju bankas un militāristi
okupēja Latviju. Līdz ar to pārvaldāmais zemes īpašums Izumi ir 22,34 ha
liels, kā tas brīvvalsts laikā bija, un tas ietilpst Godzemē, pamatiedzīvotāju
pasaules kārtībā.
3) Izumu īpašnieks ir pamatiedzīvotāja Ditta Rietuma. Īpašuma tiesību
pamats ir LGT Deklarācja III, no 15. g. 15. okt., panti 10, 12, 18, 19.
4) NORDEA ķīlas tiesību un piedziņas vēršanu pamats ir zudis dēļ LGT
Deklarācijas IV, no 7.3.16, panti 18, 19 par visu okupācijas banku
nacionalizāciju valstij.

Pamatiedzīvotāju vadīta Decentralizācija un Kopu Tiesas
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Genocidālā TIESU VARA LATVIJĀ ir kriminalizēta un pakļauta
Pamatiedzīvotāju vadītai Decentralizācijai – katras tiesas vietā ir jāizveido
Pamatiedzīvotāju Kopu Tiesas kas lemj smalki kā izirdināt genocidālās
korporācijas pēc sentēvu tikumiem un pieņemtajām 9 Deklarācijām un
pamatiedzivotāju goda tiesu turpmākām deklarācijām un lēmumiem.

Trīs slepkavības un Dittas Rietumas, Anša A Bērziņa u c vajāšana
Lībiešu Tauta ir iznīcināta un šoziem KGB pēcteču nogalināti ir 3 Izumos
reģistrētās Latviešu Biedrības biedri – LBas valdes loceklis Edvīns
Čulkstēns, Laimonis Purs (Strazdiņš) un Indulis Ronis. Pret Dittu Rietumu,
Ansi A Bērziņu, Valdi Freimantālu un simtiem tūkstošu daudziem citiem
tiek pielietotas izputināšanas un izmērdēšas represijas.
Romas inkvizīcijas KGB pēcteči ir veikuši kompleksu Dittas Rietumas un
Anša A Bērziņa dzimtu izmērdēšanas projektu caur tiesas prāvām, bet
brīnuminā kārtā - Ditta un Ansis ir vēl knapi dzīvi.
Vismaz 100 miljoni ir tie upuri Latvijas teritorijā ko Ţīdu Romas Reihs savā
999 gadus ilgajā okupācijas vēsturē ir pļāvis mūsu senčus pāragri Latvijā.

Godzemes Dittas svētie darbi
Zinātniece un sabiedriskā darbiniece Ditta Rietuma 7 gadus dzīvojot Latvijā
piedzīvoja to iespēju trūkumu kas valda Latvijā dēļ tā ka nav izveidota valsts.
Dzīvojot pēc sirdsapziņas ienākumus rast nebija iespējams ne sev ne meitām
nedz nevienai no sekojošām sabiedrībām dēļ tā ka cilvēki lielākoties ir
mērķtiecīgi sistēmiski pataisīti par trūkumcietējiem.
Latviešu Biedrība
Environmental Research SIA
Godnams SIA
Baltijas Saules Fonds
European Committee on Radioactivity Risk, BSR. ofiss
International Committee on Nuclear Justice.
3 dokumentālo filmu kanāli = FreeLatvia, RadioactiveBSR, Baltic Sea Indigenous
Izumu dārzi, meţ aparks, svētnīcas un saimniecība
Aktīva sarakste tika veikta ar valsti imitējošām ārzemju biznesa struktūrām, kam
ieskats rodams http://www.labie.lv/lbas-sos/lb-valdibai/

Viltīgi noziedzīgie ‖likumi‖- firmu noteikumi un DUNS nr
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Kā blēţ i piemuļķoja visu pasauli slepus ieķīlājot katru valsti un tās iedzīvotājus kā
lopus lombardā un izglītojuši juristu mafijas lai tiesās juristi piesedz šo lielblēţ u
firmu genocidālos biznesus.
Latvijas Republikas „Civillikuma‖ izdevējs esot „Ministru kabinets”. Likums esot
pieņemts 28.01.37. un 55 gadus vēlāk(!) tas esot stājies spēkā - 1.09.1992. Kā
tas ir iespējams? Kompānija „Latvijas Republikas Ministru Kabinets”, D-U-N-S@
Nummer 552642266 ir reģistrēta, un atbildīgā persona ir Vaira Vike-Freiberga,
bet Juridiska subjekta „Ministru kabinets” upik.de reģistrā nav, tātad nevar būt arī
šādas kompānijas spēkā esošu Tiesību aktu.
„Zemesgrāmatu likuma‖ izdevējs arī ir minētais „Ministru kabinets”. Likums
esot pieņemts 22.12.37., un 55 gadus vēlāk esot stājies spēkā - 5.04.1993
Domas par 1937.g. Civillikuma izstrādāšanu radās jau tūlīt pēc Latvijas valsts
nodibināšanas. Civillikuma radītāji atteicās no domas par latviešu, kuršu un
lībiešu paraţ u tiesību restaurāciju atsaucoties uz to ka paraţ u tiesības nav
dokumentētas un ka valodas un folkloras pieminekļi uzglabājuši tikai baltu
juridiskās civilizācijas fragmentus. Likuma autoriem pretTautiski uzdeva pārņemt
svešus likumus nevis iedzīvināt civillikumu reformu. 1934. gadā, pirms izšķirties
par to, vai radīt jaunu privāto tiesību kodeksu, vai aprobeţ oties ar jau esošās
likumdošanas pilnveidošanu, viņi izlēma pārņemt tajos laikos jaunāko un
modernāko Eiropas kodeksu – Šveices Civilkodeksu – to pārtulkot un pieskaņot
Latvijas prasībām un apstākļiem. Tomēr par pamatu Šveices Civilkodeksam tika
izmantotas ģermāņu tiesības, bet Latvijas civiltiesībām - romiešu tiesības. Šai
izvēlei tagad ir redzams neapmierinošs rezultāts kā rezultātā pamatiedzīvotāju
Tautas Latvijā ir Romas Sātanistu paverdzinātas. Latvieši, Kurši un Lībieši
masveidā izmirst kamēr pamatiedzīvotāju svētvietās tiek skandināti romas
kanoni, dzerot asinis un ēdot miesu.

Likumdošana šobrīd ir ārzemju firmu noteikumu vardarbīga
uzspiešana
Noziegums notiek caur metodi kas melīgi saukta par LIKUM-došanu, lai gan
okupācijas varas jau 999 gadu rada vienīgi okupācijas firmu iekšējos
noteikumus nevis LIKUMUS.
Likumi ir saistības par ko pamatiedzīvotāju senči vai pavalstnieki un pilsoņi
paši būtu vienojušies un apstiprinājuši kā spēkā esošus.
Te arī parādās starpība starp republiku un demokrātiju, jo republikā katrs
pats lemj, bet demokrātijā - nodod savu balsi deputātam/oligarham. Tapēc
valsts Latvijas Republikas 1938. gada Satversmē ir izņemts vārds
―demokrātiska/demokrātija‖ un aizvietots ar ―mīloša/mīlestība‖.
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Godzemes Dittas un Leifa rīkojumi par abām raganu medību tiesu
prāvām pret Ditta Rietumu
Rīkojam pasaules jurisprudencei 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.
Procesi :
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
pārkāpumu

valstī

nepastāvošu

kodekss

likumu

Latvijas

Administratīvo

(https://likumi.lv/doc.php?id=89648

),

ko

pieņēmusi LPSR Augstākā Padome 1984.g. Šīs kriminālās darbības
sekas rada Romas inkvizīcijas apdraudējumu manai veselībai Romas
parvaldītajos 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 peļņu no mūsu radītā vekseļa – Nordea ir
parādā mums vismaz 37,5 miljonu Eiro par apgriezto peļņu no mūsu
vekseļa ko jopojām nav atdevuši.
Nr.00080/078/2017-NOS Izpildu lietā Nr.00014/078/2017
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3) Daţ ādas izpildu lietas no ārzemju kompānjām kas neatzīst pamatiedzīvotāju
maksāšanas līdzekļus.

Genocidāls apvērsums Latvijā notiek joprojām
Mēs nogulējām apvērsumu Latvijā un apvērsums notiek joprojām katru brīdi. To
var likvidēt izmainot likumus 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 un banku kontu
tehnoloģiju licenzēšanu,
no ASV Pentagona, Washington DC masu slepkavām NATO karos
no Vatikānas kanibālismā un pedofīlijā grimstošās valsts kas izpauţ as 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 pieņemt likumus 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 pieņemt 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 nepielaiţot 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 uzņēmumu kas ir FRB
korporācijā.
Bet tie ir 92. g. divi likumi - likums par Latvijas Banku un likums Par Bankām kas
ir okupācijas iestāţ u 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 LBas valde pieņēma lēmumu
nozagt Latvijas Bankas rezerves ar vienu valdes lēmumu pārvēršot visu
komercbanku drošības naudas 8 % noguldījumus centrāļnbankā par 0. Tad arī
notika banku krīze kas iznīcināja mūsu pašu bankas ko pārķēra ASV firmas kas
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izliekas par Zviedru uzņēmumiem, bet vienkārši ir Zviedrijā reģistrēti FRBas
īpašnieku uzņēmumi.
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 centrālā okupācijas iestāde kas finansē apvērsumu visu laiku
jau 25 gadus ar nodokļu maksātāju naudu – tā ir jāpakļauj tiesiskas Latvijas
Republikas valsts valdībai, īstenojot pamatiedzīvotāju un pilsoņu tiesības
Satversmes 2. pantā.
Visus biedē ar Krieviju, lai gan Krievijas centrālbanka arī pieder FRB īpašniekiem
un Krievijas gāze, nafta un visi lieluzņēmumi ir reģistrēti birţ ā, tātad tos pārvalda
FRB īpašnieki. Meli par kara draudiem ir propaganda lai galēji īstenotu mūsu
zemju okupāciju un mūsu Tautu genocīdu.
Ne Čakste ne Ivanovs nav parakstījuši patreiz lietotās Satversmes grozījumu
dokumentus – viņu parakstu izmantošana ir krimināla maldināšana kas arī ir
genocīda pret Tautu pamatā.
Latvijas patreizējos likumus nav pieņēmis Latvijas Republikas valsts parlaments,
jo šobrīdējais 100 aktieru šovs strādā Vācijā reģistrētā FRBas 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 uzņēmums ar 49 valsts komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu
senču vajadzības īstos Latos, nevis krimināli ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro,
kas ir masu slepkavības ierocis. Firma Saeima teju vienbalsīgi pieņēma 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
saņēma bonusus par pareizu balsošanu. Firma Saeima likvidē valsti un oficiāli
nodod firmas Latvija vergus korporāciju peļņai, jo ja TTIP neizies cauri,
korporācija, kas reģistrēta Kanādā, varēs virsvaru īstenot caur
CETA (https://www.youtube.com/watch?v=eAeiQn3oJZI )

Izedzētās Tautas genocidālā rasisma struktūras un Sātaniskā vēsture
Šie ţī du Rothchild, the Crown , Soros, Rockefeller, Sachs etc uzņēmumi mēdiji, centrālbanka un komercbankas, melīgi par valsts departamentiem
sauktās ārzemju firmas, reliģiskās firmas, organizāciju nekustamie īpašumi
un raţoj ošie uzņēmumi - ir nacionalizēti ar Godzemes Dittas rīkojumu un tie
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ir pakļauti tūlītējai pamatiedzīvotāju vadītai decentralizācijai valsts Latvijas
Republika un pamatiedzīvotāju parvaldītu zemju izveidei.
Šo gadu laikā tika noskaidrots ka genocīda finansēšanā un īstenošanā absolūti
dominē ļauţ u grupa kas nosaukta par jūdiem/ ţī diem/ ēbrejiem un tā organizējas
caur savu KaGaL valsti ikvienā valstī, savām KaGaNaT tiesām un pakļāvību
Rabīniem. Viņu dievs JeHoVaH ir Sātans un Talmudā ir mērķis valdīt pār pasauli
izteikts un metodes kā nogalināt ikvienu nepakļāvīgo iemācītas. Genocīda
apstākļi valda dēļ šīs organizētās noziedzības grupas kas īsteno genocīdu gan
Latvijā gan visur citus.
Šī Sātana vājprātīgajā varā turētā Tauta ir cietusi visvairāk tai ziņā ka tā ir
iespundēta vergvagaru lomā un tiek vardarbīgi caur Rabīnu Sātanistu
sektas varu padarīti par nāvējošiem psihopātiem kas iznīdē visu dzīvo vidi
masveidā. Ditta Rietuma vairākkārt ir mīloši uzrunājusi ţ īdu vadību, bet tā
atsakās darboties visu rasu un dzīvās vides glābšanai uz Zemes.
Šo Kagal slēpto pavalstiņu tīkls pasaulē arī ir bāze globālā Romas Reiha
aparteīda struktūrai kas ir gan Mossad, gan MI5 gan MI6, ISIS, CIA un KGB un
finansējot un īstenojot teroraktus, revolucijas un karus visās valstīs ir tagad
sasnieguši Ţīdu Aparteīda Pasaules Kārtību.
Jau teju 820 gadu svešzemju rasisti izskauţ Latvju Tautu no sentēvu zemes
virsas. Tā nav nejauša sakritība ka visus mēdijus, bankas, reliģijas, nekustamos
īpašumus, politiskās struktūras un raţ ojošos uzņēmumus kontrolē izredzēta
rase, kas savai rasei ir lieguši jaukties ar citām bet pārējiem to uzspieţ .
Vēsturiski fakti par bērnu nogalināšanu ţ īdu rasisma reliģijā ir apkopoti video ar
tiešām atsaucēm https://www.youtube.com/watch?v=Ura0PB_sfos
Ţīdi bijuši izraidīti no valstīm 350 reizes vismaz, tāpēc iznīcina nacionālās valstis
lai vairs tas nenotiktu
https://www.nordfront.se/wpcontent/uploads/2017/06/1495625622707.png?utm_source=draugiem.lv&utm_m
edium=say&utm_campaign=post_1727285168
Parasti ţ īdu izraidīšanu izraisījis faksts ka ţ īdu rituālos kas notiek daudzas reizes
gadā ir bijis upurēts pamatiedzivotāju bērns vai daudzi. Ir pieticis ar vienu
pierādīti sektas nogalinātu bērnu lai tiktu izraidīta visa sekta no visas valsts.
Tomēr visās Ābrama reliģijās – Jūdaismā, Kristietībā un Islamā – notiek cilvēku
upurēšana. Romas ruļļi ir rakstīti uz pamatiedzīvotāju bērnu ādas. Sātaniskais
kalendārs ar upurdienām izceltām http://www.labie.lv/wpcontent/uploads/2013/04/survivorship.org-ritual-calendar.pdf
Tagad šī daudztaustekļu sekta netraucēti nogalina visu pasaules dzīvo vidi.
Godzemes koniņi ir lēmuši ierobeţ ot ţī du ietekmi viņu kopienas lokam, bet
liegt viņiem jebkādu iespēju ietekmēt citus – viņu apsauktos gojus. Latvijā
tas nozīmē ka ţ īdi ir atcelti no jebkadām pozīcijām sabiedriskā darbā kas
var ietekmēt Latviešus.
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Katram sabiedriskam darbiniekam ir jāaizpilda Varas Anketa, kurā ir
jāizstāsta savi etniskie radu raksti un etniskās darba saites, finanšu
plūsmas utt. un jādod zvērests Latviešu u c Tautām Latvijā, lai ikviena rase
un Tauta Latvijā justos droši un mīlēti.
Ţīdu Aparteīda Romas Reihs izkūst un arī Ţīdu Tauta atbrīvojas no mokošā
sloga, ieejot līdztiesības laikmetā kur tas kas piederēja tikai ţī diem tagad
tiek sadalīts visiem (bankas, mēdiji, industrijas, īpašumi, augstskolas...)

Pamatiedzīvotāja alga
Ienākumi ir atkarīgi pirmkārt no apziņas ka neesi vergs un zini savas tiesības.
Kanādā šogad 3 pilsētās ieviesa pilsoņa algu 1520 Eiro mēnesī, no darbā gūtā
puse vēl iet klāt. Ang https://www.youtube.com/watch?v=yAr30icy2Zs
Latvijas pamatiedzīvotāja un pamatiedzīvotājiem uzticamo alga ir bez kāda darba
500-1000 BIR/mēn atkarībā no vecuma, plus nopelnītais.
Latviešu Biedrības LGT pieņēmusi deklarācijas kurās ikvienam
pamatiedzīvotājam ir lielas tiesības, bet Jums tās jāzin un jāīsteno. Apgūstiet tās
te apakšlapā Deklarācijas http://www.labie.lv/deklaracijas/
Studējiet arī par ķoniņien (http://www.labie.lv/skonla/) un noturiet
pamatiedzīvotāju goda tiesas kas pieņem lēmumus ikvienā būtiskā jautājumā,
sazinieties ar okupācijas iestādēm (kas mānīgi tēlo valsts iestādes, bet darbā
deputāti ir pieņemti ārzemju firmās nevis mūsu vadītās biedrībās) ziņojot par
savu pamatiedzīvotāju tiesu lēmumiem. Radiet algas BIRos un radīsies tally
stick tirgus, kā tas bija pēc Henry II 712 gadus Anglijā u c pirms baņķieru ēras,
kas sākās tikai 1834. g.

Etniskās biedrības pieņem darbā deputātus un maksā viņiem algas
Tāpēc Latviešu Biedrība u c etniskās biedrības ir pamatu pamats, jo tās pieņem
darbā visus deputātus un vadītajus un maksā viņiem algas, nevis Vācijā un ASV
reģistrētas firmas Saeima u c pašvaldību SIA kuras visas vada trakie ţ īdi jo tikai
ţī diem ir finanses, Rotšildiem, Sorosiem u c ţī diem kas nozaguši mūsu valsts
centrālbanku un visas komercbankas utt

Koka nauda BIR un WIR pilnīgai drošībai arī elektrības zuduma laikā
Latviešu Biedrība ir atjaunojusi Eiropā tūkstošiem gadu lietoto koka naudu (tally
stick) kas vēl piedevām ir oxa nevis vekselis, jo nav parādzīme bet gan ir sava
veida bazāls tiesisks ienākums ko katrs emitē pats zināmu kvotu katru mēnesi un
vienreizējas kompensācijas. Oxai ir derīguma termiņš. BIR (Baltic Indigenous
Runes) un WIR (World Indigenous Runes) attiecība ir 1 BIR/WIR = 1 Euro.
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Vairāk vēstures https://en.wikipedia.org/wiki/Tally_stick
Mūsu Baltijas IRi, video https://www.youtube.com/watch?v=q56dGpKXTBI
Visiem Latvijas pilsoņiem pienākas katru mēnesi pilsoņa alga 500 - 1000 BIR/
WIR/Euro apmērā un pamatiedzīvotājiem nopietna peļņa par viņu senču resursu
izmantošanu – tā notiek pāreja uz brīvcilvēku sabiedrību, kas ir Latvijas valsts
nevis paverdzinoša un iznīcinoša jaunfeodāla korporācija.
ASV ir korporācija nevis valsts, pāvesta dokuments us-corp-articles-of-incorporation
ASV zemes un cilvēki kā firmas ASV ķīla, pāvesta dokuments usa-citizens-as-property

Tiesību akti nav likumi, bet gan firmu iekšējie noteikumi
Genocidāli viltvārţi piekrāpa Latvijas Tautas, izmantojot t.s. NLP paveidu
hipnozi, un to, kā mēs 90-to gadu sākumā neguvām iespēju juridiski kļūt par
dzīviem cilvēkiem (capitis deminutio minima). Tagad noskaidrojies ka nopērkot
no kompānijām, kuras sevi dēvē par „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldēm“,
„Dzimtsarakstu nodaļām“ firmas „LATVIJAS REPUBLIKA“ dokumentus (pases,
ID kartes, Dzimšanas apliecības), šādi kļūstot par šo uzņēmumu PERSONĀLU,
t.i. PERSONĀM ar Personu Kodiem un Identifinācijas Kodiem, esam tapuši
registrēti kā miruši priekšmeti, kā prece, kura tiek tirgota starptautiskajā tirgū
(capitis deminutio MAXIMA). Latvijas PSR dokumentos mūsu juridiskais status
bija drusku labāks vēl kā piem. Nīderlandiešiem – capitis deminutio
media. Lūdzu tekstu lasīt uzmanīgi, jo tas skar mūs pilnīgi visus.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS „Par tiesu varu“ ir TIESĪBU AKTS (t.i. tas nav
Likums), kuru esot pieņēmis neidentificējams juridisks subjekts „Augstākā
padome“ 15.12.92., un kurš esot stājies spēkā 1.01.93., t.i. tajā gadā, kad
beidzās „Augstākās Padomes“ pilnvaras, t.i. „Latvijas PSR/ Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas Augstākās Padomes“ pilnvaras beidzās. Ja tas ir
Latvijas PSR Augstākās padomes Tiesību akts, tad tā tam būtu jābūt arī
rakstītam Tiesību akta pasē. Bet tā nav.
Piemērs. Ja manos personas apliecinošos dokumentos stāv rakstīts IVETA
BLĒMERE, tad man nav Tiesību stādīties priekšā kā persona IV BLĒM (sk.
pases: VĀRDS UZVĀRDS rakstīts lieliem burtiem, t.i. juridiska persona/
kompānija, un tas nav joks, tā nav t.s. sazvērestības teorija, tas ir fakts/ juridisks
statuss).
Tāpat ar juridisko subjektu „Augstākā Padome“. Kādas kompānijas (Biedrības,
Sabiedrības) Augstākā padome tā ir, und uz kādu Tiesību pamata tā izdod
Latvijā savus Tiesību aktus? Kur ir reģistrēta šāda juridiska persona? Kāds ir
reģistrācijas numurs? Maksā šī kompānija nodokļus? Pamēģiniet jūs, t.s. mazās
juridiskās personas, nodarboties ar nereģistrētu uzņēmējdarbību, un nesamaksāt
nodokļus!
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Interneta krimināli melīgajā lapā www.likumi.lv/ stāv rakstīts, kas Tiesību
akts „Par tiesu varu― esot spēkā esošs. Interesanti kā var būt spēkā Tiesību
akts, ja Tiesību akta izdevēja pilvaras ir beigušās 1993. gadā? Vai varbūt
kāds no juristiem mums šo t.s. juridisko brīnumu var izskaidrot? Tas ir
tipisks nāvējošais brīnums visai nāvejošās jurisdikcijas/Jūdikatūras
sistēmai.
Wikipedia lapā lasam:
Latvijas Republikas Augstākā Padome bija Latvijas parlaments (t.i. latv. tautas
pārstāvju sanāksme, Saeima) laikā no 1990. gada līdz 1993. gadam. Augstākā
Padome tika ievēlēta 1990. gada 18. martā kā LPSR Augstākā Padome. …
Augstākās Padomes pilnvaras beidzās … 1993. gada 6. jūlijā. Ieraksts ir diezgan
samudţ ināts, acīmredzot kāds bija ļoti ieintresēts to samudţ ināt.
1. Tajā laika Latvijas PSR nebija parlamenta (valsts valoda republikā bija
latviešu un krievu, nevis angļu), un nebija arī Saeimas, bet bija Latvijas
Padomju Sociālistiskās Republikas tautas deputāti, visi bija Padomju
Savienības Komunistiskās Partijas (PSKP) biedri, un visi Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības (Latvijas PSR, un PSRS) pilsoņi.
Piebildīšu, ka arī PSRS ir juridiska persona, un Eiropas Savienība arī ir
juridiska persona, abas savienības ir vairāku mazāku juridisku personu
apvienības, saBIEDRĪBAS/ BIEDRĪBAS.
2. Latvijas PSR Augstakā Padome bija Latvijas PSR vadības orgāns, kuram
nevarēja būt pilnīgi nekādu juridisku Tiesību deklarēt 70 gadus vecu
juridisku subjektu PSRS teritorijā. Varēja varbūt vēlēt un deklarēt, bet tie
nekādi nevarēja kļūt par starptautiski atzītiem dokumentiem. Kāds ir lūdzis
visas šīs kompānijas uzrādīt Tiesību apliecinošus dokumentus? Pēdējā
starptautiski atzītā robeţ u demarkācija esot bijusi 1945. gadā, t.i. pēc 2
Pasaules kara. Izskatās, ka tā bija t.s. Tautas nodevības Deklarācija.
1977. gada Konstitūcijā – Augstākā likuma 1. daļā, 62. punktā teikts:
„Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства,
способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защита
социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина
СССР. Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.“
Ja reiz katra pilsoņa pienākumos ietilpst aizsargāt Padomju Savienības intreses,
stiprināt tās varu un autoritāti un aizstāvēt sociālistisko Dzimteni, tad uz Latvijas
PSR Tautas deputātiem un PSKP biedriem tas attiecās 100-reiz vairāk nekā uz
parastiem ierindas pilsoņiem.
Iedomājamies, ka juridiska subjekta „Zvejnieku Biedrība“ valde pieņemtu
Deklārāciju par cita juridiska subjekta piem. „Hokeja Biedrība“ atjaunošanu, un
ieviestu tajā (hokeja biedrībā) „Zvejnieku Biedrības“ Tiesību aktus. Grūti
iedomāties, ka kautkas tāds būtu iespējams, bet izskatās, ka Latvijā tas tika
realizēts 1993. gadā.
info@labie.lv
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Likumā par tiesu varu (t.i. 1993 g. likvidētās Augstākās Padomes Tiesību akts) ir
rakstīts, ka Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv
neatkarīga tiesu vara. Tiesnesis ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam.
Bet likumus neizdod ārzemju firmas – tie izriet no Tautas dzīvesziņas un
Tautas Dievsaziņas.
Kā var tiesnesis būt neatkarīgs, ja viņu darbā pieņem (ieceļ amatā un atlaiţ)
Saeima, t.i. ārzemju kompānija „LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA―, D-U-NS@ Nummer 681831796, SIC 9131, atbildīgā persona Solvita
Aboltiņa. Reģistrēts upik.de, „Bisnode D&B Deutschland“, Robert-Bosch-Strabe
11, 64293 Darmstadt.
Kompānija „LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA” ir juridiska persona. Uz kādu
Tiesību pamata tā izmanto cita juridiska subjekta „Latvijas PSR Augstākās
Padomes” (PSRS sastavā) izdotos Likumus kā savas kompānijas Tiesību aktus?
Varētu palūgt uzrādīt Tiesību apliecinošus dokumentus, t.i. pilnvaras?
Latvijas Republikas „Civillikuma‖ izdevējs esot „Ministru kabinets”. Likums esot
pieņemts 28.01.37. un 55 gadus vēlāk(!) tas esot stājies spēkā - 1.09.1992. Kā
tas ir iespējams? Kompānija „Latvijas Republikas Ministru Kabinets”, D-U-N-S@
Nummer 552642266 ir reģistrēta, un atbildīgā persona ir Vaira Vike-Freiberga,
bet Juridiska subjekta „Ministru kabinets” upik.de reģistrā nav, tātad nevar būt arī
šādas kompānijas spēkā esošu Tiesību aktu.
„Zemesgrāmatu likuma‖ izdevējs arī ir minētais „Ministru kabinets”. Likums
esot pieņemts 22.12.37., un 55 gadus vēlāk esot stājies spēkā - 5.04.1993..
„Latvijas Republikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums. ... 1919.
gada 19. augustā Tautas padome pieņēma "Likumu par Satversmes sapulces
vēlēšanām". Latvijas Tautas padome bija pagaidu likumdevēja iestāde, kas
aizstāja Latviešu Pagaidu Nacionālo Padomi. ... Tautas padomes darbība ilga 18
mēnešus: no 1918. gada 17. novembra līdz 1920. gada 30. aprīlim. ... Tautas
padome nebija(!) tautas vēlēta pārstāvniecība. Tautas padomei nācās izdot
likumu Par Ministru kabineta tiesību izdot pagaidu rīkojumus. ... Pirmo
Latvijas Pagaidu valdību Tautas padome apstiprināja 1918. gada 19. Novembrī,
un tā darbojās līdz 1919. gada 13. jūlijam. Līdz Satversmes sapulces
sasaukšanai Tautas padome izveidoja vēl divas Pagaidu valdības.
Interesanti uz kādu Tiesību pamata PAGAIDU LIKUMDEVĒJA IESTĀDE varēja
70 gadus vēlāk kļūt par tagadējo juridisko subjektu „Latvijas Republika”, un
pārņemt toreizējā PAGAIDU Ministru kabineta PAGAIDU rīkojumus? PAGAIDU
valdība, PAGAIDU LIKUMDEVĒJA iestāde, PAGAIDU rīkojumi, t.i. atslēgvārds –
PAGAIDU. Lūdzam uzrādīt visus Tiesību apliecinošus dokumentus!
Latvijas Satversmes Sapulce 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņēma Latvijas
Republikas Satversmi, kura stājās spēkā 7.11.1922, t.i. tajā dienā, kurā Latvijas
Satversmes sapulce izbeidza savu darbību, un šī juridiskā subjekta Tiesību
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akti ir vēl šodien spēkā? „Latvijas Satversmes sapulce“ un „Satversmes sapulce“
nevar būt viens un tas pats juridisks subjekts, t.i. „Coca-Cola” un „Pepsi-Cola” arī
nav viena un tā pati juridiska persona.
Tas viss ir atzīstams par krāpniecību un 100% fikciju. Vai tās personas (no lat.
persona, t.i. aktiera maska), kuras tēlo/ spēlē Latvijā valdību, varētu apliecināt
savas pilnvaras, t.i. uzrādīt t.s. Mantojuma apliecības vai citus Tiesību
apliecinošus DOKUMENTUS no juridiskās personas „Latvijas Republika”, varbūt
personīgi no Kārļa Ulmaņa ir atstāts Mantojuma raksts? Nespēju pat iedomāties,
ka šādi Tiesību apliecinoši dokumenti varētu dabā eksistēt, jo tā bija PAGAIDU
valdība.
Piemērs 1. Pagaidu ēkas/ palīgēkas netiek atjaunotas, kad tiek uzbūvēta galvenā
dzīvojamā ēka.
Piemērs 2. Ja es esmu kādas mājas pagaidu lietotāja (īrniece), man nav pilnīgi
nekādu tiesību šo objektu kādam atstāt mantojumā. Ja manā lietošanā tiek
iedota automašīna, man nav nekādu tiesību to atstāt kādam mantojumā. Un kā
tad tas bija ar t.s. pagaidu valdības Tiesībām?
1990. gada 4. maijā spēkā bija „Latvijas PSR Konstitūcija – Augstākais likums”.
1990. gada aprīlī tika pieņemts PSRS likums, kas paredzēja republikām
iespēju izstāties no Savienības, rīkojot divus secīgus Tautas referendumus
attiecīgajā republikā. Latvijas PSR 1991. gada 3. martā tika organizēta
APTAUJA. Aptauja ir aptauja un Tautas referendums ir Tautas referendums.
Juridiski tas nav un nevar būt viens un tas pats.
Bijušie PSKP biedri vēl šodien darbojās tajās pašās valdības ēkās, kur viņi ērti
sēdēja t.s. krievu laikos (Latvijas PSR laikos), t.i. atrodās t.s. atjaunotās Latvijas
Republikas vadošajos amatos. Lai tauta zinātu savus varoņus sk. fotogrāfiju
Wikipedia lapā: Latvijas Republikas Augstākā Padome, „2011.gada 4.maijs.
Ikgadējā fotografēšanās pie Saeimas nama par godu Latvijas Republikas
Neatkarības pasludināšanas gadadienai. Attēlā: 10. Saeimas deputāti un
Augstākās Padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu”.
Kamēr Komunistiskās Partijas vadošā loma nebija izslēgta no PSRS
Konstitūcijas – Augstākā likuma, t.s. krievi netraucēja Latvijas PSKP
biedriem - Latvijas PSR Tautas deputātiem, bet tiklīdz viņiem šīs pilnvaras tika
atņemtas sākās panikas kurinašana - krievi nāk.
Starptautiskajā biznesa uzņēmumu reģistrā upik.de (un ASV dnb.com) ir:
„LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTAKA TIESA”, D-U-N-S@ Nummer 681834496,
„LR SATVERSMES TIESA”, D-U-N-S@ Nummer 681834646,
„LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZIBAS BIROJS”, D-U-N-S@
Nummer 552558470, SIC 9711, atbildīgā persona Lainis Kamaldinsh,
info@labie.lv

Godzeme
www.LaBie.lv
Baltic Sea Indigenous Court

16 no 27

Tur ir 2 tieslietu ministrijas
„LR TIESLIETU MINISTRIJA―,D-U-N-S@ Nummer 681831924,
un MINISTRY of JUSTICE ar D-U-N-S@ Nummer 366718547
„LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA”, D-U-N-S@ Nummer 681831796,
„LR VALSTS PREZIDENTA UN SAEIMAS DROSIBAS DIENESTS”, D-U-N-S@
Nummer 681834601,
„LR AM MILITARAS IZLUKOSANAS UN DROSIBAS DIENESTS”, D-U-N-S@
Nummer 681834593,
„Rigas Dome” D-U-N-S@ Nummer 681809395,
„LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATURA”, D-U-N-S@ Nummer 681829609,
„LR IEKSLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA”, D-U-N-S@
Nummer 681831922,
„RIGAS PASVALDIBAS POLICIJAS PARVALDE”, D-U-N-S@ Nummer
681834340,
„VALSTS POLICIJAS KRIMINALISTIKAS PARVALDE”, 681831851,
„LR IeM DROSIBAS POLICIJA”, D-U-N-S@ Nummer 681834335 ,
„LR IEKSLIETU MINISTRIJAS JELGAVAS PILSETAS UN RAJONA VALSTS
POLICIJAS PARVALDE”,
„LR IeM VALSTS POLICIJAS RIGAS PILSETAS GALVENA POLICIJAS
PARVALDE”, D-U-N-S@ Nummer 681831852,
„LR IeM VALSTS POLICIJAS TRANSPORTA PARVALDE”, D-U-N-S@ Nummer
681831849,
„RIGAS PASVALDIBAS POLICIJAS PARVALDE”, D-U-N-S@ Nummer
681834340,
„LIEPAJAS PILSETAS PASVALDIBAS POLICIJA”, D-U-N-S@ Nummer
681834103,
„LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLE”, D-U-N-S@ Nummer
681834000,
„ZEMESSARDZES STABS”, D-U-N-S@ Nummer 681831887,
„LR NACIONALO BRUNOTO SPEKU NODROSINAJUMA PAVELNIECIBA”, DU-N-S@ Nummer 681831936,
„KORUPCIJAS NOVEROSANAS UN APKAROSANAS BIROJS”, ”, D-U-N-S@
Nummer 681831858,
„LATVIJAS REPUBLIKAS ZVERINATU NOTARU PADOME” D-U-N-S@
Nummer 681831867,
„Latvijas juristu biedriba”, D-U-N-S@ Nummer 731463332,
„VALSTS IENEMUMU DIENESTS” D-U-N-S@ Nummer 534977855,
„VALSTS VALODAS CENTRS” D-U-N-S@ Nummer 681834769,
"VALSTS VALODAS AGENTURA” D-U-N-S@ Nummer 681835098,
„LR NATURALIZACIJAS PARVALDE” D-U-N-S@ Nummer 681831902,
„Pilsonibas un migracijas lietu parvalde” D-U-N-S@ Nummer 600774277,
"Rigas pilsetas buvvalde" D-U-N-S@ Nummer 360476367,
„THE TREASURY-REPUBLIC OF LATVIA”/ Valsts kasse, D-U-N-S@
Nummer 565661332,
utt., t.i. gandrīz visas Latvijā strādājošās Ministrijas kā biznesi: kultūras,
labklājības, satiksmes, zinātnes un izglītības utt., policijas, CSDD utt., bet piem.
info@labie.lv
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„RĪGAS APGABALTIESA”, ”, „RĪGAS PILSĒTAS ZEMGALES
PRIEKŠPILSĒTAS TIESA”, vai „Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa”, nekur nav
reģistrēti. Arī Latvijas uzņēmumu datu bāzē ziņu par šādu juridisku personu/
subjektu NAV. Bet tiesas ir teģistrētas kā biznesa firmas Tieslietu Ministrija
filiāles privātā lapā Firmas.lv.
Meklējot nepieciešamo kompaniju (company) „Country” sarakstā redzam, ka
joprojām pastāv valsts ar nosaukumu „USSR”, t.i. tā nekur pazudusi. Piem.
„Krievijas Federācijas Centrālbankā” līdz šim tiek tirgoti PSRS rubļi (sk. oficiālos
Gosbank SSSR valūtas kursus, kr.val. Официальные курсы Госбанка СССР,
2017).
Izskatās, ka sabiedrība „Latvijas Republika” darbojās Latvijas PSR teritorijā,
PSRS sastāvā. Pēc internetā lasītā un skatītā sapratu, ka 25 gadus garā
slepenoprācija „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. uzņēmumi, Savienības, Sabiedrības, Biedrības un tamlīdzīgi
klubi ar ierobeţ otu atbildību. Jebkurai kompānijai ir konkrēti īpašnieki, dēļ kuru
intresēm savā starpā karo apmānīti cilvēki. Itkā par Dzimteni karo, bet arī NBS ir
upik.de reģistrēta kompānija. Juridiska Persona var būt peļnas un var būt arī
bezpeļņas organizācija, un tie, kas paraksta līgumus nes PERSONĪGI visu
materiālo atbildību. Kompāniju valdes locekļi izņēmuma 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 uzņēmumā?

Tiesas un valsts kase

Latvijas Tiesas un Valsts kasse, kas visām šīm kompānijām ir kopējs?
Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs:
Saņēmējs: 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 vairākas kompānijas ar
nosaukumu "Valsts Kase"
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VALSTS KASE VI ir atsevišķa juridiska persona/ juridiska vienība
Citi reģ. uzņēmumi (?personalsabiedrības), kuri darbojās PSRS teritorijā:
Saņēmējs: Tiesu administrācija
Reģistrācijas nr. 90001672316
Konta Nr. LV51TREL2190458019000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
sk. firmas.lv ... www.firmas.lv/profile/tiesu...
Maksa par tiesas maksas PAKALPOJUMIEM(!) AUGSTĀKAJĀ TIESĀ
jāieskaita šādā kontā:
Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa
Reģistrācijas nr.90000068892
Konta Nr. LV83TREL8280010000000
Saņēmēja banka: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Klasifikācijas kods: F22010010
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
Tieslietu ministrija
Reģ.Nr.90000070045
Brīvības bulv.36, Rīgā
Konts: LV04TREL2190455079000
info@labie.lv
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Valsts kase
Kods: TRELLV22
Sirsnīgi,

Ditta Rietuma
bsi.court@gmail.com
T 0037129811064

Izdzīvota no
Izumi Villamuiţ a
Ropaţ u nov. LV 2135
Latvijas Republikas brīvvalsts pavalstniece
Pasaules pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņiene
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede
Godnams SIA valdes locekle
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede
Dievu bērns
Cilvēks
Sieviete
Māte
T
E
W

298 110 64
info@labie.lv
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Lomas Tiesu izpildītājs tēlotājam Meţ iņam
Prasība ar dokumentiem apliecināt savu rīcībspēju sakarā ar lietu
Nr.00080/078/2017-NOS izpildu lietā Nr.00014/078/2017 un apstādināt to jo
Maija Dreimane kas lēmusi Lietu Nr. C33587715 nebija lemttiesīga un ir
iesaistīta noziegumos pret cilvēci, Latvijas Tautu un valsti.
Paskaidrojumi par lietas eksistenciāli būtisko būtību.

Lieta Nr. C33587715. Nordea bank AB pret Dittu Rietumu ir maldīgi
nosaukta par civillietu, lai gan ārzemju bankai nevar būt
konstitucionālas tiesības, jo tā nav mirstīgs pilsonis, bet gan viltīgs
nemirstīgs okupants – VAMPĪRS - kas veic Latvijas zemes
ekspropriāciju no pamatiedzīvotājiem un democīdu pret pilsoņiem,
slēpjot sava kara biznesa kriminālo būtību un metodiku.
M. Dreimanes lēmums nav stājies spekā daudzu iemeslu dēļ, no kuriem viens ir
tas, ka cilvēks, kas bija atlaists 3.8.16. no darba nevarēja pieņemt lēmumu, kas
Jums skaitās stājies spēkā. 3.8.16. es publiski pieprasīju parvērst šo lietu no
civillietas par kara tiesas lietu, jo es beidzu maksāt Nordea tad kad man virs
galvas sāka lidot Zviedru iznīcinātāji, bruņoti ar lādiņiem un bruņoti Zviedru
helikopteri un sapratu ka arī Nordea ir Zviedru firma, kas piedevām finansē
atomieročus un kurina karu mūsu reģionā, vēl pieminot ka Nordea veic totalitāru
okupāciju caur finansiālu mahināciju kompleksu.
Latviešu Biedrība ir Latviešu Tautas un valsts senākā iestāde kas darbojas pēc
38. g. Latvijas Republikas valsts Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētiem statūtiem
ko apstiprinājis Uzņēmumu Reģistrs kas biedrības atjaunošanu uzreiz reģistrēja
Izumu sētā. Vairāk informācijas atrodas Latviešu Biedrības lapā LaBie.lv.
Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesa ir neatkarīga no LR
Tieslietu ministrijas tiesas Latvijā noteikti, ja jau ţ īdu tiesa ir neatkarīga no
nacionālās tiesas ikvienā valstī
(ASV http://www.bethdin.org/, https://bethdin.org/dintorah/,
UK http://ww38.rabbinicalcourt.org/, Eiropa
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http://www.europeanmasortibetdin.org/, Ţīdu tiesību Institūts
http://www.businesshalacha.com/en/page/arbitration )
Siguldā 3.8.16 Latviešu Biedrības Goda tiesas 9 tiesneši paralēli Maijas
Dreimanes mēģinājumam veikt Rīgas rajona tiesas sēdi noturēja Latviešu
Biedrības Goda tiesas sēdi un lēma vienotu Spriedumu, kas arī tika iesniegts
Rīgas rajona tiesai Siguldā. Maija Dreimane atļavās šo LGT Spriedumu ignorēt
un izturēties pretTautiski un pretvalstiski, pat atsūtīt to atpakaļ kā neiesniegtu
(ieskenēts pielikumā ). Visa 3.8.16. tiesa ir video
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XL2rbAFL2EMQjY7jVjdTpF
u
To M. Dreimane nesodīti dara jo Rīgas rajona tiesa Siguldā ir LR TIESLIETU
MINISTRIJAs meitas uzņēmums. LR TIESLIETU MINISTRIJA (DUNS nr
681831924) ir reģistrēta firma Vācijā UPIK.de biznesu reģistrā un nes peļņu
ASV. Ārzemēs reģistrētā firma LR TIESLIETU MINISTRIJA veic juridisko karu
Latvijā jau 25 gadus un veic karam pielīdzināmu maldināšanu ka šī ministrija ir
Latvijas Republikas valsts iestāde. Tāpat pēc firmas SIC koda redzams ar ko šī
firma nodarbojas un kādas licenzes tai ir izsniegusi ASV. D-U-N-S
Number liecina par brīvprātīgu apņemšanos būt ASV biznesu reģistrā un
pakļauties ASV nodokļu iekasētāju sistēmai.
Jūs zvērināja Augstākā tiesa kas ir ASV uzņēmums (DUNS nr 681834496) ,
nevis Latvijas Republikas valsts tiesa. Tomēr stājoties amatā Jūs devāt zvērestu
kurā solījāt sargāt personu tiesiskās intereses. Tomēr Jūs esat ievērojis ka Jums
nekādi neizdodas nosargāt pat Latvijas Republikas pilsoņu pamattiesības uz
mājokli un ka Jūs esat caur darba formātu iesaistīts sistēmiskā kanibāliskā
procesā, kur Jūs varat iegūt samaksu par savu darbu vienīgi atņemot Latvijas
pilsoņiem viņu iedzīvi un padarot viņus par bezpajumtniekiem, jeb tiesiski
izsakoties – piedaloties genocīdā pret Latvijas Tautu un kriminālnoziegumos pret
Latvijas Republikas valsti, kas ir plaši dokumentēti ar ap miljonu mirušo un no
Latvijas izdzīvoto, plus miljons nedzimušo tās pilsoņu.
Tas ir tāpēc ka visa šī noziedzīgā vardarbība, kurā Jūs esat iesaistīts, notiek
maldinot ka to veic Latvijas Republikas valsts, lai gan to īsteno korporācijas
Latvijas Banka ārzemju īpašnieki (atrodami noraidījumā Dreimanei), kas nozaga
valsti, uzpērkot firmas Saeima darbiniekus, caur likumu par Latvijas Banku,
padarot centrālbanku neatkarīgu no valdības. Šie finansiālā kara akti ir Baltijas
Pamatiedzīvotāju Tiesas BSIC kriminalizēti bet šī kara noziedznieki ir no valsts
nozagtās iestādes - Saeima, Ministru Kabinets un visas ministrijas, kā arī visi
ārzemju birţ ām nodotie valsts uzņēmumi.
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Latvijas Republikas valsts atjaunošanas proklamācija 4.5.91. notika melīgi, jo
Latvijas Republikas valsts netika izveidota un Pilsoņu Kongress kam bija valsts
izveidošanas mandāts ar 800.000 Latvijas Republikas pilsoņu pēcteču
parakstiem netika pielaists pie varas, un 4000 Latviešu biedrības kas bija valsts
pamatstruktūra netika atjaunotas.
Tāpēc rūpējoties par to lai Jūs nekļūtu atbildīgs pēc krimināllikuma pantiem 7181, vēl reiz atgādinu savu iepriekš iesniegto prasību atsūtīt man pierādījumus par
to ka Jūs pārstāvat Latvijas Republikas valsti – ar visiem līgumiem starp Jūsu
privāto firmu, Rīgas apgabaltiesu, Tieslietu Ministriju, un savukart arī ministrijas
līgumu ar valsti, kā arī valsti konstituejošos dokumentus, kuru kopijas ir
parakstītas ne senāk kā pirms 30 dienām. Kā esmu paskaidrojusi tad man ir
pamats aizdomām ka pārstāvat privātas ārzemju firmas intereses nevis valsts
struktūru, par ko Jums pašam iespējams bija tikai nojausma, bet Jūs nedrīkstat
atstāt manu prasību nepiepildītu, jo tad būsiet iesaistīts noziegumā pret valsti un
Tautu.
Latvijas patreizējā tiesu sistēmā daudzi darbinieki piedalās organizētā noziedzībā
pret savu Tautu un Latvijas Republikas valsti, kas atbilst krimināllikuma pantiem
71-81. Uz tiem kas palīdzēs veikt Latvijas Republikas valsts restaurāciju
attieksies 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
Latvijas valsts nevis paverdzinoša un iznīcinoša jaunfeodāla korporācija. Šīs
ārzemju banku u c korporācijas ir kara noziedznieki un ir parādā Latvijas
pilsoņiem ievērojamas summas par neizmaksātajām pilsoņu algām un
kompensācijas par sistēmisko varmācību.
Jūs, god. Raimon Meţ iņ, neesat pierādījis ka esat tiesīgs pārstāvēt Latvijas
Republikas valsti, ko Pilsoņu Kongresa pilnvarotie mēģināja atjaunot 91.g..
Atsauce uz likumu nepierāda ka tieši Jūs kā persona esat līguma saistībā īstenot
pat šo firmas Saeima likumu. Atsauce nav dokumentāls pierādījums tam ka šo
likumu ir pieņēmis Latvijas Republikas valsts parlaments, jo šobrīdējais 100
aktieru šovs strādā Vācijā reģistrētā biznesā ar nosaukumu LATVIJAS
REPUBLIKAS SAEIMA DUNS nr 681831796 (atrodiet pats UPIK.de). Leģitīmās
Latvijas Republikas valsts laikā tāda likuma panta nemaz nebija, nebija Latvijā
arī ārvalstu banku, jo Latvijas Banka bija valsts uzņēmums ar 49 valsts
komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu senču vajadzības īstos Latos, nevis
krimināli ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro, kas ir masu slepkavības ierocis. Kā
Jūs pats saprotat tad ne Čakste ne Ivanovs nav parakstījuši patreiz lietotās
Satversmes grozījumu dokumentus – viņu parakstu izmantošana ir krimināla
maldināšana kas ir genocīda pret Tautu pamatā.
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Tāpat prettiesiski ir īstenot lēmumu ko ir pieņēmis cilvēks kas nav tiesīgs strādāt
par Latvijas Republikas valsts tiesnesi.
Prettiesiski ir arī īstenot lēmumu kas ir pretrunā ar Latvijas senākās tiesiskumu
uzturošās iestādes Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesas 9
tiesnešu lēmumu.
Tāpat ja Jūs neesat biorobots bet gan cilvēks kas nav kanibāls, Jums ir jāievēro
ka ir konstatētas klaji necilvēcīgas aktivitātes lietas tiesvedībā, kur Maija
Dreimane meloja kamerā un Latvijas Goda Tiesnešu acīs raugoties meloja ka
nav pieejama tiesas zāle, kas vēlāk izrādījās pieejama. Dreimane arī pati
vienpersonīgi izlēma neievērot sev 18 būtiskos punktos izteikto noraidījumu. Un
viņa vispār pat neievēroja ka konfiscējamā mājā ir vienīgā dzīvesvieta
pamatiedzīvotāju ģimenei, acīmredzami krimināli kalpojot ārzemju okupācijas
varai, kas joprojām nav atgriezusi man manis parakstītos dokumentus ar kuriem
viņi joprojām rada sev milzīgu peļņu. Nordea Bank AB ir pārādā mums, nevis
mēs viņiem – vismaz 37.5 miljoni Eiro, puse no tā ko viņi sapelņījuši 5 gados.
Latviešu Goda Tiesa (LGT) Spriedums nosaka ka Dreimane par savu
pretvalstisko un prettautisko darbību ir atlaista no darba ar 3.8.16, bet viņa to
neieverojot, vel turpinājusi lemt šos genocidālos Spriedumus bendējot nost
Latviešu / Lībiešu dzimtu un vēl piedevām kaitējot Latvijas Republikas valsts
iestādei – Latviešu Biedrībai, kuras komisijas veic Latvijas Republikas valsti
restaurējošu darbu un Tautas aizsardzību no genocidālu struktūru okupācijas.
Un visas necilvēcības kronis ir ka LGTas no darba atlaistajai M. Dreimanei
izdevās atgriezt manu apelācijas sūdzību kā neiesniegtu – tā it kā manas
tiesiskās darbības nebūtu notikušas – īsts Sātanisma maģijas triks, ko īsteno
caur neleģitīmo okupācijas iestādi kas strādā uz Vāciju – Saeimas reģistrācijas
nr Vācijas uzņēmumu reģistrā.
Tātad Nordea 12. g. maijā ieguva savā biznesā manis un Busby radītu vekseli
apmēram 46.000 Latu vērtībā. Mūsdienu banku biznesa būtība sastāv no
procesa kurā komercbanka par katru vekseli no centrālbankas iegūst 25 x lielāku
summu ko izmantot biznesā. Tātad Nordea no mūsu 46.000 Latu vekseļa ieguva
tūlītēji no Rotšildu & Co korporācijas (kas maldinoši saucas Latvijas Banka)
1.147.000 Latu biznesam. Centrālbanka šo summu pārskaitīja 2012. gada maijā
un gada laikā Nordea biznesā šī summa vairākkāršojās apmēram 10 x, pieaugot
līdz vismaz 11.470.000. Tā kā Rietumas un Busby vekselis joprojām nav
atgriezts tā radītājiem, tad tas joprojām nes peļņu Nordea bankai. Ir pagājuši
gandrīz 5 gadi un to laikā Nordea ir veikusi peļņu par aptuveni 60.000.000 Latu,
kas attiecīgi Eiro ir ap 75.000.000 Eiro. Pēc darījumu līgumu prakses šāda
darījuma peļņa ir jādala uz pusēm. Tas nozīmē ka Rietuma un Busby ir tiesīgi no
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Nordea kopā atgūt ap 37.500.000 Eiro, jeb katrs 18.750.000 Eiro, plus vēl arī
iesniedz prasību atgūt mūsu radīto vekseli 46.000 Latu vērtībā, lai tas
nedarbotos okupācijas varas labā. Tāpat būtiski ir tas ka es uzticu Latvijas
Republikas valsts atliekām, t i pilsoņiem kas tic ka darbojas Latvijas Republikas
valsts labā un varbūt pat saņem algu no Tautas nodokļu sloga, būt par vidutājiem
starp mani un Nordea banku mūsu vekseļa un peļņas atguves procesā, jo zinu
ka karu Latvijā īstenjošā korporācija bez Jūsu atbalsta mums tos neatdos.
Ārkārtīgi būtiski arī ir tas, ka Nordea grāmatvedībā, mūsu – Dittas un Chrisa
radītais vekselis ap 26.000 Latu vērtībā plus mūsu ieguldītie 20.000 Latu, abi tika
iegrāmatots kā Debit, nevis Kredit. Tātad mēs nevis paņēmām naudu no Nordea
bet gan Nordea biznesam iedevām. Nordea mums pārskaitīja uz Izumu darījumu
kontu vienīgi mūsu radīto naudu, bet īstenojot savu banku biznesu, uzreiz 25kāršoja to caur Rošildu centrālbanku Latvijas Banka. Radīt darba augļu
apmaiņas līdzekli pašam ir katra cilvēka tiesības – uz šī pamatlikuma balstās
visa banku sistēma. Tomēr Rotšildu & Co korporācija ir uzurpējusi varu pār
cilvēci slēpjot sava noziedzīgā biznesa piramīdspēles būtību, kas iznīcina un
likvidē katru nacionālo valsti un veic sistēmisku genocīdu pret valsts Tautu, un ir
kara sistēma,kur tik ieviesta.
Ir dabiski acīmredzami ka Nordea banka maldinot slēpj savas darbības peļņas
avotu – pilsoņa naudas radīšanas tiesības, to ka pilsoņu radītā nauda NAV
PARĀDS, bet gan viņu dabiskas tiesības.
Secinājums ir ka Nordea ir Latvijas Republikas un Zviedrijas monarhijas
nacionālajām valstīm nozagtu banku konglamerāts, kas nodarbojas ar Latvijas
Republikas un pārējo Baltijas jūras valstu likvidāciju, un valsts pilsoņu
pārvēršanu parādniekos un vergos kam jastrādā Rotšildu radītās darba vietās,
vai jāizmirst digitālās naudas karšu slazdā. Nordea finansē atomieročus vēl arī
tādējādi ir tieši iesaistīta noziegumos pret PaSauli un īsteno Sātanistu plānu par
3 pasaules kariem kas Rotšildu & Co korporāciju īpašniekiem dos vispasaules
absolūto varu pēc tam kad noslaktēti tiks ap 80 % nepakļāvīgo vergu.
Būtiskais jautājums šeit ir vai šie ļaudis kas vada šīs kara pret cilvēci
banku mafijas ir pieskaitāmi nozedznieki vai ir garīgi slimi. Veseli viņi nav
jo veic normālu cilvēku pārveidi par masu slepkavām un zagļiem – arī
ieskaitot Jūs. Atkarībā no Jūsu sniegtās atbildes uz šo vēstuli, Jūs
saņemsiet LGT sodu vai arī gara vājuma diagnozi.
Tomēr šis Sorosa,Rotšildu & Co korporāciju totalitārais masu slepkavošanas
līmenis ir tik krimināls ka šo korporāciju izirdināšanas Spriedumi ko BSIC ir
lēmuši ir pašsaprotami dabiski un to raksturs ir neizbēgams lai novērst Rotšildu
iecerēto Pasaules gala scenāriju. Tomēr jaievēro ka BSIC nekriminalizē
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personas, jo īpaši šajā gadījumā kad šo korporāciju vadība ir novesta līdz
psihiatriskai diagnozej ”sevi un citus automātiski iznīcinoši bioroboti, bez
sirdsapziņas un mīlestības uz dzīvo vidi”. BSIC piešķir līdzekļus šo personu
labklājīgai rehabilitācijai un atpūtai, liedzot iespējas darboties dzīvo vidi bojājošos
procesos.
Ko darīt ? Vienkārši – ir jāveido kuponu sistēma kā Vācijā un Krievijā jo okupanti
vampīri ir radījuši mākslīgu naudas deficītu un tikai viņu projektiem ir nauda.
Piedāvāju Jums darbu īstenot Latvijas Republikas 1938. g. likumdošanai
atbilstošu iekārtu, atsakoties veikt genocīdu pret Latviešiem un Lībiešiem Izumu
sētā.
Izumos dzīvo vairākās privātpersonas un darbojas juridiska persona Latviešu
Biedrība, kam ir īres līgumi un rēķinieties ar viņu 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 viņam pārsūdzētie dokumenti par
šo lietu tika likvidēti jau viņa pirmajā ministra amata periodā 96. g. .
Ja Jūs piedalīsieties šo okupācijas lēmumu izpildē, būsiet iesaistīts noziegumos
pret dzīvās vides bojāeju neaprēķināmā amplitūdē, iespējams pat visumā, jo anti
matērija Ţenēvā jau ir radīta. Noziegumiem pret cilvēci it kā nav noilguma, bet
pasaules gals ir konkrēts noilguma brīdis, kas tuvojas ieprogrammēti. Mēs to
varam apstādināt, ja kopīgiem spēkiem un ar šo lēmumu.
Tā kā Latvijas teritorijā nav nevienas citas leģitīmas tiesas, kas tiešām pārstāv
Latvijas Republikas valsts pilsoņu intereses, kā tikai Latviešu Goda Tiesa, tad
Jums ir jāievēro Latviešu Goda Tiesas 8 deklarācijas un Spriedumi, kas ir arī
saskaņā ar 1000šiem gadu te īstenotajām pamatiedzīvotāju tiesībām.
Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa jau 27.05.15 lēma ka Izumu sēta
Villasmuiţ ā Ropaţ os 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. Arī 7.3.16. BSIC lēmums skaidri dara zināmu ka Izumos darbojas
Baltijas Jūras Pamatiedzīvotāju Tiesa (Baltic Sea Indigenous Court, BSIC). Šie
lēmumi ir Latvijas Republikas valstij saistoši. Arī no Latvijas 2007. g. 13. sept
parakstītās ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām puses, kas deklarē
mūsu tiesības netraucēti dzīvot pēc senču tikumiem mūsu pašu tradicionālajās
ekonomiskajās un sociālajās sistēmās. Saskaņā ar pamatiedzīvotāju
deklarācijām katrā novadā ir jābūt 999 ha kuros pamatiedzīvotāji dzīvo
netrauceti pēc senču tikumiem. Saskaņā ar pamatiedzīvotāju deklarācijām
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man, Ditai Rietumai ir tiesiska imunitāte un es dubulti nevaru tikt sodīta, jo veicu
ķoniņienes darbu un arī esmu goda tiesas tiesnese. Esmu paveikusi varoņdarbu
restaurējot pamatiedzīvotāju tiesības un tiesu, bet Jūs te ar genocīdu virsū
dzenat no vienīgās dzīvesvietas!!! Nu attopieties tak - nevar ēst līdzcilvēkus.
Gaidu Jūsu atbildi Latvijas valsts portālā Latvija.lv.
Sirsnīgi,

Ditta Rietuma
Latvijas Republikas valsts pavalstniece
Godzemes pamatiedzīvotāju ķoniņiene
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede
Godnams SIA valdes locekle
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede
Baltic Sea Indigenous Court tiesnese
Dievu bērns
Cilvēks
Sieviete
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