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Deviņi ašie rīkojumi sakarā ar aukstā kara stāvokli Latvijas Republikā. 

 

Prms 96 gadiem tika parakstīts miera līgums starp Krieviju un Latviju – lai šī diena šo gadu top 
par Miera līgumu starp Krustnešiem un Dievturiem.  

Pamatojoties uz moderno intensīvo sistēmisko democīdu (administratīva genocīda forma) pret 
Latviešiem, 91. g. neatjaunotajām 3000 Latviešu biedrībām un okupētajām Latviešu Dievs-a-Ziņas 
svētnīcām,ko Latvijas Republikā īsteno ārzemju bankas un 8 ienācēju reliģijām, rīkojam Jūs atzīt 
par kara noziedzniekiem Latvijā šobrīd komerciāli aktīvās korporācijas, kas iedzinušas Latvijas 
Tautu sistēmiski nāvejošā parādu verdzībā un regulāri notiekošajos nāves kulta rituālos, kas 
noveduši Latvijas Tautu un visu dzīvo vidi atomkara automatizēto sistēmu digitalizētās 
iznīcināšanas gūstā. Kā Z. Stankēvičs atklāti vēstī savā ģērbonī tad Terra Mariana (Latvija) 
tiek upurēta nemitīgā Euharistijas upurī – un Latvijas valdībai to būs apstādināt sākot ar 
uzbrukuma Latviešu Biedrībai Ropažos apstādināšanu. 



Dzīvās vides saglabāšanai izšķiroši būtisks ir Latviešu Biedrības darbs Ropažu 
Villasmuižā. Kārlim Ulmanim kabinets bija Latviešu Biedrībā un mēs turpinām viņa 
dibinātās brīvvalsts izbūvi. 

Latviešu Biedrība Ropažos ir izkopusi mežaparku ar Dievturu Dievnīcām, kurās notiek 
Zemeslodes mēroga dzīvās vides aizsardzības un Dievu svētības rituāli – dzīvā Dievs-a-
Ziņā. Šī ir izšķiroši būtiska zemes daļa kas stādina Pasaules gala scenāriju. Rituālus vada 
Godzemes ķoniņiene Ditta Rietuma.  

1) ANO Deklarācija par Pamatiedzīvotāju Tiesībām, ko 2007. g. 13. septembrī 
parakstīja arī Latvija, Latvijas pamatiedzīvotaji ir tiesīgi dzīvot savās sociālajās un 
ekonomiskajās sistemās, savu senču zemēs. Rīkojam Jūs steidzami pieņemt 
likumus kas īsteno pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas. 

Sēta Izumi (lībiski Tēviņi) ietver arī Lībiešu kapu kalniņus. Sētas pamatiedzīvotāja Ditta 
Rietuma ir 2 Lībiešu meitu māte – Rūta un Agnese Rietumas, no Līnas Lepstes (maz-
Irbes skolotāju dzimtas), jo Līnas mazdēls Guntis Rietums ir viens no pēdējiem 
Lībiešiem. Viņa mate Biruta vēl zin Lībiešu. Dzimtā ir arī divi Lībiešu mazuļi – Antons un 
Džuliāns Rietumi. Šī sēta šobrīd atrodas sistēmiskā kara stāvoklī, ko veic Nordea, tiesu 
izpildītāji, telekomunikāciju nepiegādātāji un elektrības atslēdzēji. Lauku Atbalsta 
Dienests ir atrakstījies nerodot iespēju Tautsaimniecības darbības atbalstam. 
KultūrKapitāla Fonds tāpat, arī Rīgas Dome. Latvijā nav iespējams dzīvot īstenojot 
pamatiedzīvotāju dzīvesveida ieceres ! 

2) Rikojam Jūs ieviest Latvijā pilsoņu pārvaldītu dabra uaugļu apmaiņas līdzekli 
kuru emitē paši pilsoņi – valdība, pašvaldības, kooperatīvi, pašu komercbankas 
un konini. 

3) Rīkojam Jūs Latvijas Republikā steidzamības kārtībā ieviest pamatiedzīvotāju 
algu, kas sedz visas būtiskās pamatiedzīvotāju un pamatiedzīvotāju biedrību 
izmaksas – zemes, telpas, īpašumus, enerģiju, telekomunikācijas, veselības aprūpi 
utt lai pamatiedzīvotāji varētu netraucēti dzīvot savā Tēvzemē. 

4) Kamēr tas nav izdarīts rīkojam Jūs apstādināt visas pret pamatiedzīvotājiem 
ierosinātās tiesu izpildītāju lietas, jo tās ir kanibālu kara rituālu paveids. 

5) Mums, Latvijas pilsoņiem piederošās korporācijas Latvenergo, Lattelecom, LMT, 
Latvijas Banka, Latvijas Unibankas AS, Parex, Banka Baltija, Latvijas Meži utt ir 
pārorganizājamas no ārzemnieku peļņu un resursu apgādi īstenojošiem vai 
nozagtiem uzņēmumiem uz uzņēmumiem kas nodrošina pilsoņus ar 
pamatvajadzībām. Šie uzņēmumi šobrīd piedalās kara darbībā pret Latvijas 
pilsoņiem jo tie kļuvuši automatizēti digitāli – bez sejas un bez sirds – Latvenergo 
vakar atslēguši elektrību ne tikai Izumiem, bet jau 25 gadu  laikā vismaz 500.000 



un pārorganizējuši tirgu uz āremnieku vajadzību apmierināšanu – tā ir valsts 
zādzības forma.  

6) Rīkojam Jūs pārveidot Latvijas Republiku par valsti nevis ārzemnieku peļņas 
korporāciju sindikātu, jo valsts ir visaugstākā cilvēku sadarbības forma, kas 
pilsoņiem garantē valsts teritorijā pieejamos pamatlīdzekļus, pilsoņu ieceru 
īstenošanai un ģimeņu labklājībai. 

7) Kamēr Jums vēl iepriekšminētais nav izdevies rīkojam Jūs ārkārtas kārtā par 
oficiālu izsludināt pamatiedzīvotāju pieņemto rīkojumu ka pamatiedzīvotāji ir 
tiesīgi dibināt ķoniņzemes un kopienas, kuru teritorijā valda pamatiedzīvotāju 
tradicionālie tikumi un pamatiedzīvotāju deklarācijas, kurās ienākt var tikai ar 
tajās dzīvojošo pamatiedzīvotāju atļauju. Tas apstādinātu kara stāvokli Latvijas 
Republikā, kura masveidā priekšlaicīgi mirst un no kuras masveidā joprojām 
izbrauc tās pilsoņi. Tas nedaudz veicinātu arī re-emigrāciju. 

8) Rīkojam Jūs izplatīt šos rīkojumus Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) 
parlamentu priekšsēdētāju gadskārtējā conference 22.augustā, Rīgā,  informējot 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas 
parlamentu spīkerus,  apspriežot reģionam aktuālos sadarbības jautājumus. 

9) Rīkojam Jūs tikties ar mums, Latviešu Biedrības valdi  un Komisiju vadītājiem 
regulāri  - vēlams reizi mēnesī, lai  kopā veidot Miera, Mīlestības un Labklājības 
iekārtu Latvijas Republikā. 

Iepriekš minētie rīkojumi apstādinās kara stāvokli un beidzot īstenos Latvijas 
Republikas pilsoņu re-emigrāciju. 

Ja Jūs atstāsiet šo vēstuli bez izsmeļošas vērtīgas atbildes un darbības tad uzskatīsim, ka 
veicat pret-tautisku / pret-valstisku darbību, vai esat pametuši Latvijas Republikas 
vadību, un norīkosim to vadīt mūsu viedos, jo Tautavaldības darbs ir jāpaveic, kā paredz 
Satversmes 2. pants. 

 

Joprojām sirsnīgā sadarbībā, 

 

Latviešu Biedrības valdes un Latviešu Goda Tiesas vārdā 

Ditta Rietuma 

T  29811064 

E  info@labie.lv 

A  Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads 
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