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E-iesnieguma adresāts 
Adresāts (Iestāde) 

Ropažu novada pašvaldība 
E-iesnieguma saturs 

Virsraksts 
Izumi kļūst par brīvvalsts 38. g. Latvijas Republika kodolu 
Saturs 
Labdien, 
lūdzu nododiet pievienotos dokumentus arī Ropažu nov. Zemesgrāmatas nod. N 727. 
 
Vēl sildoties Saulstāvju pēcsvētībā, rīkoju Jūs piereģistrēt Godzemes proklamēto valsti "1938. g. Latvijas Republika" kas atrodas agrāko 
Izumu ģeogrāfiskajā telpā. Proklamācija saskan ar 21. 6 Godzemes diarku deklarāciju par 1938. g iekārtas atjaunošanu visā Latvijā ārzemju 
banku un vadošo struktūru administratīvās okupācijas dēļ, kas dokumentēta un novērsta pievienotajos dokumentos , kurus ir saņēmuši gan 
Saeima, gan Ministru Kabinets, gan Prezidents u c . 
 
Tāpat mainīti ir daži 1938. g Izumu daļu nosaukumi, lai tie atspoguļotu jaunā pamatiedzīvotāju tiesību laika pienesumu. 
 
Šis laiks nozīmēs jaunus darba veidus arī pašvaldībām, īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības vismaz 999 ha novada zemes un mīloši dodot 
reemigrantiem to kas dzimtu atlabšanai ir vajadzīgs, kā no pilnības raga. Bet priekš ta ir tak jāķeras tam vērsim pie ragiem, pie tā ko veikt 
uzrunāju Jūs pirmajā sadarbības sēdē - izveidot savu Ropažu Pamatiedzīvotāju Banku, kas izdalīs pamatiedzīvotāju algas 500-1000 Euro 
mēnesī, atkarībā no vecuma. 
 
Baltijas Pamatiedzīvotāju Tiesa ir kriminalizējusi kodolkara sistēmu korporācijas un dariet visu lai Jūs nebūtu to starpā, jo BSIC atrodas 
Izumos un Jums būs to sargāt, lai kodolkarš neidzēstu visu Dzīvību ņāves putekļos. 
Skatiet konferences tiesas video CNWS IV. BSIC Criminalises Nuclear War Systems. 1.03.12016. 1/101 
 
Valsts sagruva 93. g. kad Godmanis uzsūtīja Rīgas Latviešu Biedrībai omoniešus un sagrāva valsts restaurāciju, kas bez LBu tīkla nav 
iespējama, bet tagad izloloto Latviešu Biedrību Ropažos taču negrausiet Jūs? Vairāk LaBie.lv 
 
Vai Jūs labāk gaidat kad neauglības potes Gardasil uz dzimumorgāniem kļūs obligātas skolās , tas jau notiek citās zemēs. Zviedrījā nākamās 
paaudzes nebūs - baltai rasei. Arī pakļāvās Rotšildu baņķieru diktatūrai Vai gaidāt kad izslēgs elektrību uz mēnešiem? Tas notiek jau citur. 
Vai gaidāt kad detonēs Likteņdārza iecerētais mērķis, nopludinot Rīgu šiem ierastā masas nāvejošā rituālā. Vai gaidat kad atlidos Boeingi 
pilni ar migrantiem? Tas viss šiem ir iecerēts un jau īstenots tepat Zviedrijā.  
 
Un kas tad Jūs sargās kad Latviešu Biedrības vairs nebūs un Jūs Rotšildiem vairs nebūsiet vajadzīgi?  
 
Labāk saņemamies tagad, kamēr ir tikai puslīdz par vēlu. 
 
Latviešu Biedrība ir brīvvalsts atjaunošanas priekšnosacījums. Ja Jūs neīstenosiet pievienotos rīkojumus, Jūs tiksiet klasificēti kā valsts un 
Tautas nodevēji un izsludināti arestam aizdomās par genocīda īstenošanu Ropažu novadā. 
 
Būtiski pamatiedzīvotājiem pašvaldībā ir pašiem ievēlēt savu šerifu, savus tiesnešus, savus bērnu skolu vadītājus, citādi BASTA ir ieplānota 
un viss iet jezuītiem ātrāk nekā grafikā.  
 
Sirsnīgā sadarbībā, 
 
Jūsu Godzemes ķonna  
Ditta Rietuma 
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Södra Jordbrovägen 25, 13765 JORDBRO, Sweden 
E-pasta adrese 

info@labie.lv 
Tālrunis 

29811064 
Atbildi vēlos saņemt 

Latvija.lv portal 
 
E-paraksts 

Iesniegums nav parakstīts ar e-parakstu.  
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