Godland
Godzeme

valsts
Latvijas Republika

Baltic Sea
Indigenous Court

Valsts Latvijas Republika veidotājiem
(valsts ir Latvijas resursu tiesiska sadalītāja pilsoņiem un pavalstniekiem)
par likumiem Latvijā nevis ārzemju firmu noteikumiem
(likums ir vienošanās kas pamatiedzīvotāja paša apstiprināta)
Labdien mīļie Tautieši!
Šajā smagajā 3. pasaules kara laikā, kad Rasistiskā Rotšildu Romas Reiha algotņi ir nozaguši
mūsu valsti, mudinu Jūs uzturēt možu garu un neaizmirst, ka priHvatizētie un Cionas biržas
nozagtie mūsu valsts uzņēmumi ir Latviešu Goda Tiesas nacionalizēti jau kopš 7.03.16., un
visi Rotšildu DNB.com reģistrētie pasaules uzņēmumi ir pakļauti Indigenous Decentralisation
(pamatiedzīvotāju vadītai decentralizācijai atgūstot tos pamatiedzīvotāju pārvaldē,
pārveidojot tos pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās) Tiesiskie akti ir rodami
www.labie.lv/, www.LatvijasRepublika.INFO un www.loveorder.info/.
Tomēr bez tiesiskā darba ir arī praktiskais struktūru pārveides darbs, kas ir jāveic ikkatram,
lai izglābties un paglābt savu dzimtu u c no masu slepkavības matrices, kas ir uzstādīta visos
būtiskajos parametros (DEPOP, Kevin Galalae).
Jūsu izveidotās pamatiedzīvotāju tiesas ir tiesīgas lemt ikvienu praktisko jautājumu Jūsu
apkārtnē.

Lietojam oxa naudu Baltic Indigenous Runes un World Indigenous Runes, ko grāmato
pamatiedzīvotāju biedrības un konvertē pašvaldību domes priekšsēdētājs un Sociālās
nodrošinātības priekšnieks.Visiem pamatiedzīvotājiem ir iespēja radīt savu pamatiedzīvotāja
mēneša algu, to piešķirot arī tuviniekiem u c kas pamatiedzīvotājiem ir palīgi. Vairāk
www.labie.lv/ un LoveOrder.INFO
info@labie.lv
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Valsts Latvijas Republika, kuru es vadu, turpinot iepriekšējā valsts caur Latviešu biedrībām
vadītāja Kārļa Ulmaņa darbu, ir tas kopums, kura struktūras ir tiesīgas kriminalizēt valsts
zagļus un Tautas izputinātājus un masu slepkavas. Manā vadībā šis darbs rit slēdzot
uzņēmumus kas veic šos noziegumus un atlaižot noziedzniekus atvaļinājumā, jo šie bioroboti
visi ir Saeimas programmēti vājinieki, kas ir rehabilitējami.
Baltijas Jūras Pamatiedzīvotāju Tiesa (BSIC) ir konstatējusi ap 500 vainīgos Rietumu dzimtas
un divu valstu Latvija un Zviedrija iznīcināšanā un to iedzīvotāju genocīdā, rīkojot ka visi
fašistiskie uzņēmumi kuros noziegušies darbinieki darbojās ir izirdināmi. Šis darbs ir jāveic
arī Jums! Vairāk LaBie.lv un BSRRW.org
Atjjaunojam visas valsts struktūras kas pastāvēja 1938.g. kad valstī nebija ārzemju banku un
karaspēka, un izirdinām modernās fašistiskās okupācijas firmas !
Sirsnīgākie sveicieni visiem valsts Latvijas Republika pavalstniekiem no mūsu valsts
ministriem (www.Latvijas Republika.INFO ) .
Mūsu Dievi Vienmēr ir ar Mums kad Mēs Esam ar Dieviem!
Izsmeļoši video www.youtube.com/watch
Mīlot,
Ditta Rietuma jeb
Godzemes Ditta
www.labie.lv/

www.Latvijas Republika.INFO
www.loveorder.info/
www.bsrrw.org/

Youtube kanāli FreeLatvia, RadioactiveBSR, Baltic Sea Indigenous

info@labie.lv

Godzeme

www.LaBie.lv

2 no 10

Tiesas un valsts kase kas pieder ārzemju BIS.org

Latvijas Tiesas un Valsts kase, 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 vismaz 3 kompānijas ar nosaukumu
"Valsts Kase"

VALSTS KASE VI ir atsevišķa juridiska persona/ juridiska vienība
Citi reģistrēti 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...
Visiem ir PSRS TREL konti. 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
info@labie.lv
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Tieslietu ministrija
Reģ.Nr.90000070045
Brīvības bulv.36, Rīgā
Konts: LV04TREL2190455079000
Valsts kase
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Visas Tiesas sniedz mums (fiziskām un juridiskām personām) PAKALPOJUMUS! ...
pat ja mums ar viņiem nav izveidots līgums par pakalpojumu izmantošanu un
mums viņu pakalpojumi nav vajadzīgi ... tāds noziegums. Lai kūst un irst tas
pamatiedīvotaju vadītā decentralizācijā!
Ja Jūs piedalaties šajos okupācijas procesos, esat iesaistīts noziegumos pret dzīvās
vides bojāeju.
Apvērsums notika jau dibinot 4. maijā valsti nepielaižot pie varas Pilsoņu Kongresa
pārstāvjus kam bija savākta 800.000 Latvijas Republikas valsts pilsoņu pēcteču
pilnvara. Un sekas tam bija ka starp 3000-4000 Latviešu biedrību, kas bija Latvijas
Republikas brīvvalstī, netika atjaunotas ar likumu, likums atjaunoja baznīcas izveidojot Vatikānas meitas uzņēmumu kas ir FRB korporācijā.
Bet tie ir 92. g. divi noteikumi(nevis likumi) - likums par Latvijas Banku un likums Par
Bankām kas ir okupācijas iestāžu izveides likumi jo ar tiem atdeva Latvijas centrālbanku
ASV Federal Reserve Bank īpašniekiem padarot Latvijas Banku par autonomu iestādi kas
nepakļaujas Latvijas valdībai un viss pārējais ir tikai šī fakta sekas
(https://www.bank.lv/par-mums/2017-latvijas-bankas-vesture )
Protams būtisks datums ir arī 93.g 16. jūlijs kad tēlojot Latvijas Bankas valdi noziedznieki
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 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 bijusi centrālā okupācijas iestāde kas finansējusi apvērsumu visu laiku
jau 25 gadus ar nodokļu maksātāju naudu un finansu mahinācijām – tā ir jāpakļauj
tiesiskas Latvijas Republikas valsts valdībai, īstenojot pamatiedzīvotāju un pilsoņu
tiesības Satversmes 2. pantā.

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

info@labie.lv
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Falsificētā Satversme
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 BIS.org biznesā ar nosaukumu
LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA ar D-U-N-S nr 681831796 (atrodiet paši UPIK.de).
Tiesiskās Latvijas Republikas valsts laikā pretTautisku likumu nemaz nebija, nebija
Latvijā arī ārvalstu banku, jo Latvijas Banka bija valsts uzņēmums ar 49 valsts
komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu senču vajadzības īstos Latos, nevis krimināli
ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro, kas ir masu slepkavības ierocis.

Tautas nodevības noziegumi Saeimā
Firma Saeima teju vienbalsīgi 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 )

Visus dokumentus sūtiet man Latvija.lv portālā manā personīgajā kontā Dit(t)a Rietuma,
(pievienojot tos kā datus). Man nepastāv iespējas saņemt dokumentus Ropažu
Villasmuižas Izumos jo mani vajā democīdu īstenojošas personas
Sirsnīgi un ciešā sadarbībā,

Ditta Rietuma
bsi.court@gmail.com
T 0037129811064
Izdzīvota no
Izumi Villamuiža
Ropažu nov. LV 2135
info@labie.lv
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Valsts Latvijas Republika prezidente
Pasaules pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņiene
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede
Dievu bērns
Cilvēks
Sieviete
Māte
Ome

T
E
W

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