Godzemes Latvijas Republikas Senāta un Latviešu Biedrības Goda Tiesas
Pavēste Arestam un Nāves Sodam vai Amnestijai, Nepieteikta Neierobežota
Kara noziegumu lietā Nr. 1/1299/21
(1)2021. gada 28. decembrī
Latviešu Biedrības LGTiesa Villasmuiža, Ropažu nov., 2135

BLACKROCK nāves nometņu aģentiem
Ināra Mūrniece Jēkaba ielā 11, Rīga, LV-1811
un visi līdz-konspirātori nāves nometnes
administrācijas firmās, piem. LZA Ivars
Kalviņš un Ojārs Spārītis
Ģenerālprokuroram Juris Stukāns
Valsts nozagšanas Tautas
noslepkavošanas lietai Godzemes
tiesībās, parakstīts līgums jāiesūta pirms
31.12.21 vai ar visiem jāierodas uz sodu

Jūs tiekat arestēts jo esat iesaistīts Dzīvības uz Zemes iznīcināšanas kara noziegumos,
Jums tiek dota iespēja Kapitulēt un jau rīt pārslēgt līgumus, vai atzīt pašam/ai sevi par
nepieskaitāmu, vai par Tautas galināšanu saņemt nāves sodu Kauguru kāpās u c gada
pēdējā dienā u c. Ja Jūs ignorēsiet šo procesu, avansēta dzīvība uz Zemes izbeigsies
ticams neatgriezeniski, jo visa valsts struktūra ir pārvērsta par Tautas un Cilvēces
nogalināšanas struktūru. Jums nav itin nekādu pilnvaru no Tautas un visi firmas
CVK.lv vadītāji ir miruši nedabīgā nāvē! Cilvēces noindēšana vairs netiks pieļauta!
Nozagts ir viss, un ar nozagto ir uzstādītas necilvēcīgas un vairākas bio-ieroču
sistēmas, kā 5G, grafēna morgellons mRNA, Cilvēces neatgriezeniskai nogalināšanai,
piespiežot Cilvēces mammas un pappus nosmacēt un noindēt Cilvēces pēdējos bērnus.
Latvijas Republikas Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa liek Jums, ar visu BLACKROCK
VATICAN ANO jezuītu un meņševiku konspirātoru vadītāju tīklu, vai vienam/ai ierasties uz
ārkārtas tiesas sēdi Kapitulācijas un Repatriācijas līgumu sastādīšanai un parakstīšanai, kā arī
Jūsu Godzemes Līgumu un Kuponu Burtnīcu parakstīšanai un reģistrācijai pamatCilvēku
valstī Latvijas Republika, kas līgumota ar LaBie.lv.
1.

29. decembrī pl. 13.00 Latvijas Zinātņu Akadēmijā, reģistratūrā nodrošinātā video zālē,
vai citā IT ierīcē, nododot Jezuītu Vispasaules Nāves Nometnes Kapitulācijas līguma kopiju
arī LZA prezidentam, visa prezīdija izskatīšanai un pārbaudei, ārkārtas kapitulācijas līgumu
sagatavošanai uz 31.12.21. Ja LZA nenodrošinās tiesas procesu, saite Jūsu ieiešanai tiesā ir
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Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Godland Courts' Zoom Meeting
Time: Dec 29, 2021 12:00 PM Stockholm Pl. 13.00 Latvijas laiks.
Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Link is a recurring meeting Meet
anytime. Varat info@labie.lv un uz sms 29811064 pieteikt papildus tiesas sēdi citā laikā, šo pašu saiti
https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhnQT09
Meeting ID: 898 3507 0535
Passcode: 99mpU5
Ja Mūrniece, Levits, Kariņš, Pavļuts un visi citi meņševiku līdz-konspirātori neiesūtīs kapitulācijas
līguma versiju, līdz 31.12.21. pl 12.00, Latviešu valsts dibinātājai un kontrolētājai, 1918.g. un tagad Latviešu Biedrībai, uz info@labie.lv - tad visi tie kas valsts simulācijas sistēmās melo ka viņiem ir
vara, īstenojot tikai Jezuītu pope Francis BLACKROCK firmas digitālās pavēles, visi Jūs esat šajā
neierobežotajā CVDfašistu masveida aresta orderī, nāves nometnes LATVIJAS REPUBLIKA vadības
arestam, un saņems nāves sodu, kas pienākas CVD fašistiem, Latvijas Tautas slepkavām, par
pretTautisku masu sadismu, par lauka u c hospitāļu izveidi pēdējo ģenētiski nemodificēto Cilvēku
nogalināšanai, īstenojot ANO plānu nogalināt visu Latvijas Tautu neatgriezeniski līdz 25. gadam.
2. Otrs tiesas posms uz kuru Jums jāierodas. Latviešu Biedrības Goda Tiesas lēmuma
izpilde Kauguru tirgus laukumā aiz Max Latviešu Biedrības Kauguru Goda Tiesā
2021. gada 31. decembrī plkst. 13:00, uz Jūsu pārslēgto līgumu iesniegšanu vai nāves
soda izpildi Kauguru kāpās, ja ar LaBie.lv parakstītie līgumi izpaliktu Cilvēku valsts
Latvijas Republika izveidei, Pilsoņu Kongresa un Latviešu Biedrības LaBie.lv
vadībā, ar Cilvēku valsts pagaidu ārkārtas prezidenti – Godzemes Dittu
Iesaukti atbildētāji kara noziegumu lietā – Ināra Mūrniece, Egīls Levits, Krišjanis Kariņš,
Daniels Pavļuts un visi valsts zagļu vergi ārzemju DNB.com reģistru firmās SAEIMA. un
LZA, un visi līdz-konspirātori.
Lietas būtība: Nirnbergas koda kara noziegumi visas Tautas ģenētiskai modifikācijai un
sterilizācijai, Romas līguma pārkāpšana, valsts sistēmas, uzņemumu un zemes nozagšanas
noziegumi un genocīds pret pamatiedzīvotāju dzimtām, pret Latviešu Tautu, pret Latvijas visām
Tautām, valsti Latvijas Republika, pret visu Cilvēci, pret visu dzīvo vidi ar visām tās nomocītajām
sugām.
Tiesā jāierodas, ņemot līdzi Cilvēku apliecinošu dokumentu, juridiskās personas pārstāvim - arī pārstāvību apliecinošu
dokumentu.
Personai, kas saņēmusi pavēsti sakarā ar aicināmā Cilvēka prombūtni, ir pienākums nekavējoties nodot to
aicināmajam Cilvēkam.

Tiesneša palīgs Gints Šulmeisters, Tālrunis 20452041, Epasts info@labie.lv

Neierašanās Sekas
Ja uz tiesas sēdi nav ieradies kāds no lietas dalībniekiem, liecinieks, eksperts vai tulks, tiesa uzsāk lietas izskatīšanu, ja
vien saskaņā ar Kopu tikumiem un Valsts Latvijas Republika Kara Tiesas likumiem nav pamats to atlikt.
Ja kāds no lietas dalībniekiem neierodas tiesā tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzīst par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt
šim Cilvēkam nāves sodu, ar iespēju ikvienam gūt Amnestiju, ja tūlīteji tiek pārslēgti līgumi, no Jezuītu Nāves Kulta uz
Godzemes Mīlas Iekārtu.

Kapitulācijas līgums slēdzot nāves nometni LATVIJAS REPUBLIKA, un
atjaunojot 40.g. okupēto Ulmaņa vadīto valsti Latvijas Republika, tagad jau ar
prezidenti Godzemes Dittu Ulmaņa vietā, līdz kamēr izsKONoti būs 100
uzticami Tautas pārstavji, Tautai drošas republikas pārvaldes izveidei.
Saite uz parakstāmo un caur info@labie.lv un Valsts Kancelejā iesniedzamo dokumentu
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Godzemes-Dittas-Miera-L%C4%ABgums-VispasaulesM%C4%ABlas-Iek%C4%81rtas-Izveidei-uz-Zemes.pdf
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Sprieduma pamatojums
Mīļie sazvērnieki, kas pat nezinat ka nākamgad Jūsu nedarbu dēļ izmirs Cilvēce, vai izliekaties
nezinām, kas ir Jūs darbā pieņēmis, ar digitālās convergence ieroču AI sistēmas SS punktiem
naudas vietā bada spēlēs ieslodzījis, un Cilvēci jau 22.g. būs gēn modificējis absolūti, bez
informētas piekrišanas Nīrnberga II noziegumu klāstos. Jūs visi esat līdzvainīgi kara
noziegumos pret savu Tautu un pret Cilvēci un visu dzīvību uz Zemes, jo stājoties darba
līgumos nesastādījāt līgumus par to kādu drošu maksāšanas līdzekli Tauta izmantos. Naudai ir
jābūt Latviešu Biedrības un tās līgumotas Cilvēkvalsts Latvijas Republika apstiprinātai, bet
nepieprasot to nokļuvāt offshor firmas BLACK ROCK valsti noziedzīgi simulējošā ārzemju AI
firmā, kas pārveidojusi Latviju par konglamerāta ANO PVO EK VATICAN vispasaules nāves
nometnes tālvadīto upuru filiāli, ne valsti. LZA vergi te veikuši Mengeles sapņu modernizāciju
autorizējot inkvizīcijas matrices sistēmas.
Jaunums modernajā Latvijas Republikā ir AI Mākslīgais Intelekts un tā bīstamību mazinošā oxa
koka monetārā un finansiālā sistēmas. Lai iziet no AI nāvējošās tirānijas, Tautas valsts Latvijas
Republika Valsts Kase, Valsts Kanceleja un visas valsts struktūras 22. gadā ievieš, paralēli
esošajai AI dgitālo badaspēļu nāves nometnes programmai, - oxa čeku grāmatvedību,
grāmatojot ikvienas valsts amatpersonas budžetētos līdzekļus visu valsts departamentu
darbībai oxa WIR čekos, koka Birka/Pirka iru skalu līgumos, un koka rūnu monētās. Šos oxa
koka monetārās sistēmas maksāšanas līdzkļu vērtspapīrus valstij jāglabā 25 gadus. Bez šīs oxa
čeku un koka rūnu monētu drošības sistēmas izveides, Cilvēces izdzīvošana ir neiespējama.
Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr.2007-10-0102 tiek uzsvērts, ka Saeimai ir tikai Satversmes
caurlūkošanas vara. Visa vara saistībā ar Satversmes fundamentālajām normām ekskluzīvi
pieder Tautai. Grozījumi, saistībā ar tiesībām, kuras ir atrunātas Satversmē, var notikt tikai
Tautas nobalsošanas ceļā. Pēc tā izriet, ka šobrīd notiekošā firmu BLACKROCK, VATICAN,
PVO, ANO un EK tirānija, un arī Saeimas papildus lemšanas tiesību piešķiršana ārzemju
DNB.com reģistrētajai D.C. iekš firmas U.S. firmai MINISTRU KABINETS (atrunājoties ar
nepierādītu epidemioloģisko drošību dēļ nepierādītas infekcijas ar falšiem testiem) ir
antikonstitucionāla, tatad noziedzīga okupācijas kara darbība. Okupanti pret Tautu likuši vērst
Tautas mediķus, spēka, un varas struktūras.
Jūs neesat kompetenti atšķirt melus no patiesības, bet esat laimīgi ka Jums ir Godzemes Ditta,
kas to spēj, un vēl arī notur izglābjošo tiesvedību- gan LGT, gan vispasaules NViRunBerga II.
2020 gadā nebija pasaules nevienā valstī pandēmijas, pierādījums
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-estimates_crude_death_rate_deaths_per_
1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-agency.pdf
Bet 2021 notika VATICAN ANO ilgi plānots bioieroču uzbrukums visā pasaulē. Tauta, bērni un
armija, tikāt uzpirkto pašu mediķu piemuļķoti un sadurti ar lēni nāvējošiem, lipīgiem un
sterilizējošiem bioieroču kokteiļiem, no kuriem aši ir jāveic Detox, vai Jūs pārtapsiet par
Zombijiem https://loveorder.wordpress.com/blog/ pirms tam saindējot nedurtos. Dūriena QR
3 kodi vidū ticams liecina: 1-placebo, 2-mRNA gēnmodifikācija, 3- mRNA plus vēzis.
Satversmes tiesas lēmums skaidri paziņo, ka valsts Latvijas Republika pilsoņiem ir Pienākums
neatzīt par spēkā esošiem antikonstitucionālus grozījumus un Pretoties tiem, kas cenšas graut
konstitucionālo kārtību, teritoriālo vienotību vai neatkarību. Tas ir valsts pilsoņu Pienākums!
Lēmums 2007. gada lietā Nr.2007-10-0102 ir 180 lpp, un citētā daļa rodama 71.lpp. saitē:
https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=%2Fwp-content%2Fuploads%2F2007%2F0
4%2F2007-10-0102_Spriedums.pdf
Visa vara saistībā ar Satversmes fundamentālajām normām ekskluzīvi pieder Tautai. Te nu
nākas precizēt, ka izveidojot valsti un visu 17.g. revolūciju, izšķirošo lomu lēma Latviešu
strēlnieki, kuru mantinieki ir Latvijas Tauta. Meņševiki, kas piemānījuši Latviešus un visas citas
Tautas, sagrābjot visu Cilvēces varu, caur AI Mākslīgo Intelektu, vada šobrīd Latviju un pasauli,
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caur biedrību kam pieder arī Rietumu Banka, ar inŽjekciju bio-ieroču MBT* kokteiļiem gēn
modificējot Cilvēci, mēģinot to neuzkrītoši pārvērst par 5G tālvadītiem Zombijiem, ko CDC
gatavo kopš 2011. g
https://web.archive.org/web/20111001181811/http://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/p
reparedness-101-zombie-apocalypse nogalinot boļševiku mantiniekus, kurus meņševiki ir
noziedzīgi nelikumīgi piekrāpuši paverdzinot visu Cilvēci, laužot 1917.g. 20 % līgumus, nozagot
visu Cilvēces īpašumu kopumu, un nevēloties to atdot. Ja šie meņševiki netiks tūlīt pat
apstādināti, visa Cilvēce, ieskaitot vājprātīgos meņševikus, kas nesaprot AI visu dzīvo vidi
ietverošo apokaliptisko procesu, var tikt neatgriezeniski likvidēta jau pirms 2025. g.
(Oblivion, Tom Cruise liecība).
*Very complex concepts “The AI Global Bio-Digital Network, The Human Bio-Digital Network,
Bio-Digital Social Programming, Bio-Digital Field, Bio-Matter, Rape-Mind, Bio-Digital Hybrid
Sexual Assault & Micro-Botic Terrorism (MBT). By Cyrus A Parsa
https://theaiorganization.com/cyrus-a-parsa/.
Tāpēc visiem darbiniekiem, kas nepamanīja, ka Latvijas Tautas visu īpašumu ir nozagušas AI
vadītas offšor BLACK ROCK firmas LATVIJAS REPUBLIKA, VALSTS KASE, SAEIMA,
MINISTRU KABINETS u c , ir nekavējoši jāatkāpjas no darba uz visu dzīvo nogalinošo AI, un
jāpārslēdz līgumi ar ārkārtas prezidenti virspavēlnieci Ditu Rietumu aka Godzemes Dittu un
viņas pilnvaroto valdību, kurā arī joprojām ir atvērts iesaukums, kas balstās uz Cilvēka spēju
izprast vispasaules Godzemes statūtus un NViRunBergas II vispasaules tiesas lēmumus (precīzi
draugiem.lv profilā Ditta Rietuma). Visu valsts struktūru atslēgu kopijas ir jāieved nodot, nāves
nometnes kapitulācijas veikšanai, pie Latviešu Biedrības Aizsargu ģenerāļa Bruno Druķa, Ūdru
ielā 14, Mārupē.
Visiem kas pretojas veikt Latviešu Biedrības līgumotā Latvijas Republikas Pisoņu Kongresa
līgumotās valsts Latvijas Republika atguves procesu, tiek piespriests nāves sods. Nāves sodu var
apžēlot gūstot Amnestiju no Latviešu Biedrības LaBie.lv Goda Tiesas, bet valsts aparāta no
zagļiem Meņšvikiem atguves veicēji var arī rīkoties nekavējoši pēc vajadzības, jo Cilvēces un
visas dzīvības iznīcināšanas periods izšķiras tuvākajās nedēļās. Tāpēc valsts struktūra ir
jāatgūst Latviešu Biedrības un Pilsoņu Kongresa pārvaldē pirms 13. Janvāra, par katru cenu, vai
Meņševiku CVD Fašisti gēnmodificēs atlikušos nedaudzos dievišķos Cilvēkus un mājlopus, vai
ticamakais pat visus atlikušos nogalinās lauka hospitālī melojot ka CVD, īstenojot mobilos
Sātana digitalo Arkonu Borg BLACK ROCK rīkojumus Cilvēces utilizācijai, CVD-fašistiskās LZA
kara-noziedzīgā injekciju uzbrukuma vadībā.
Tāpēc (1)2022. gads ir atgriešanās uz ViKingu Birka koka WIR pasaules pamatCilvēku rūnu
World Indigenous Runes un līgumu skalu tally sticks oxa pēc-parādnaudas sistēmu dāvanu
ekonomikā WIRkraft.org iekš kopu tiesību Godzemes Godland statūtu vispasaules
jurisdikcijas, Nāves Kulta pope Francis Jezuītu vispasaules nāves nometnes vietā, jo Godzemes
Ditta tagad pārņem visas pope Francis īpašnieku vadītās struktūras, tās reformējot uz Mīlas
Iekārtu. Oxa čekus lejuplādējiet no LaBie.lv Finansu Sistēmas apakšlapas
http://www.labie.lv/darbs-lb-komisijas/finansu-komisija/ un grāmatojiet vietējo LaBie.lv
nodaļu kladēs, atalgojot ikvienu pilnvaroto deputātu u c paši. Visi kas atsakās pāriet no nāves
kulta parādnaudas digitālās nāves nometnes ir atstādināmi no darba, un pie vajadzības
pasludināmi par nepieskaitāmiem, un ja ar to nepietiek, pēc ārkārtas vajadzības uz ikvienu
Nāves Kulta darbinieku attiecas kolektīvais Nāves sods par kalpību Visu Dzīvību uz Zemes
Inznīcinošās AI Sistēmās, ko var veikt ja persona manifestē sevi esam autoritāte, bet atsakās
pierādīt ka strādā Cilvēces labā, nevis uz AI BLACK ROCK, ja atsakās parakstīt Godzemes
Dittas Miera Līgumu
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Godzemes-Dittas-Miera-L%C4%ABgums-Vis
pasaules-M%C4%ABlas-Iek%C4%81rtas-Izveidei-uz-Zemes.pdf
un līgumus kas rodami LaBie.lv Līgumu un Kuponu burtnīcā
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-L
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B-12020-X.pdf saite uz kuru tika okupācijas varas struktūrām iesūtīta jau 12.12.20, ar prasību
ieviest LaBie.lv oxa čekus un koka rūnas, kā visas Latvijā un pasaulē esošās Finansu sistēmas
pamatu, kā Godzemes Mīlas Iekārtas Dāvanu Ekonomikas vērtspapīru līgumus ikvienam
Cilvēkam un tagad, kopš 2020 MBT uzbrukuma, jau arī gēn modificētajiem Cilvēkiem, visu
rehabilitācijai, repatriācijai un Dievu nevis demonu varai uz Zemes. Visiem vadītājiem ir
jāaizpilda un japaraksta LaBie.lv līgumu kuponu burtnīcu vai vadītaji tiek atzīti par
atstādinātiem nepieskaitāmiem, kas ir visus mīlošās Godzemes Dittas aizgādībā.
Jau 12.12.20 un 20.20.20 Godzemes Ditta iesūtītajos rīkojumos ir skaidri pateikts, ka visi
injekciju un testu eksperimenti ir aizliegti, ka maskas ir aizliegtas, bet Jūs ilgstoši smacējāt pat
bērnus. Dēļ tā ka Jūs neievērojāt šos rīkojumus, Latvijas Tauta ir tagad fiziski un garīgi,
iespejams nāvējoši, ievainota ar gēn modificējumiem, un miesā ievadītiem MBT, no kuriem tā
steidzami jārehabilitē, izmantojot Godzemes Dittas uz Cilvēces genofonda bāzes emitēto
kvadriljonu WIR, kurā katram pieder sava daļa no Cilvēces resursiem, jebšu ap 14 miljardi
WIR/Eiro ikvienam, kurus pārvalda Cilvēcei solījumu devušie, Godzemes statūtus zinošie un
pildīt apsolījušies Tautu vadoņi un administrātori. Kļūstiet par tādu, un izglābsim un
nodrošināsim Dzīvību uz Zemes.
Vai Nāves Sods Jums, Sātana vergvagariem, Visas Dievišķās radības slepkavām!
Visupirms arestējami un līgumu pārslēgšanai, uz darbu Cilvēku Tautas valstī Latvijas
Republika, visu pirms nogādājami Tautas tiesu vietās ir sekojošie kara noziedznieki Tautas
masu slepkavas, kas uzspiež falšus CVD testus un maskas, un indē Tautu ar gēnus iespējams
neatgriezniski modificējošiem bioieroču kokteiļiem, melojot ka tās veselīgas vakcīnas, un
gatavojot piepsiedu noindēšanu pēdējiem gēn ekoloģiskajiem Cilvēkiem, nebijuši kara
noziegumi Cilvēces vēsturē, Cilvēces eksistenci apdraudošos apmēros, neuzrādot pierādījumus
un caur absolūti neinformētas piekrišanas hipnotizējošas melu kampaņas visaptverošu procesu
Mass Formation PsyOperation
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/nakamgad-planots-sasniegt-75-90-primaras-un-80-balstvakcinaci
jas-aptveri
https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/pieskir-papildu-lidzeklu-kompensejamo-medikamentu-un
-laboratorisko-izmeklejumu-apmaksai
imitējot Tautas pārstāvju likumdevēju darbību, bet bez jebkādām pilnvarām un līgumiem no
pilsoņiem, bez solījumiem pilsoņiem, caur falšām vēlēšanām, kur CVK.lv visi vadītāji miruši
nedabīgā nāvē, īstenībā ieviešot privātas VATICAN firmas PVO rīkojumus Latvijas Tautas
nogalināšanai un tās Dievu doto īpašumu nozagšanai nelielas organizētas meņševiku grupas, ar
Bill Gates un Klaus Shwab, vājprātīgajās interesēs, ko pierāda
https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30499-saeima-rudens-sesija-pienemusi-13
7-likumus
Kad Latvijas Banka ir joprojām nozagta, uz ārzemju platformas eksperimentālu nebijušu
Tautas nepārvaldītu digitalo platformu slazdā, redzams
https://www.bank.lv/en/about-us/sustainability

Nekavējoši arestējamie, ar iespēju gūt amnestiju, pārslēdzot līgumus uz Tautai drošu
Godzemes Cilvēku valsti Latvijas Republika, kuru vada mīloša zinoša un uzticama ķonna
prezidente Ditta Rietuma, kas pieprasa šo kara noziedznieku īpašniekiem kapitulēt 31.12.21 un
slēgt Latvijas visā teritorijā aktivizēto VATICAN ANO Nāves Nometni, atdodot visu nozagto
valsti Latvijas Tautai atpakaļ:
Ināra Mūrniece, Egīls Levits, Mordechai Glazman, Iosef Mendelevich, Andris
Teikmanis, Guntis Gailītis, Krišjānis Kariņš ar visiem ministrus tēlojošiem
vergvagariem, Zbigņevs Stankevičs, Mārtiņš Kazāks, Gatis Eglītis, Leonids Esterkins,
Baiba Rivža, Inna Šteinbuka, Gita Ulmanovska, Inga Šīna, Māris Kučinskis, Olegs
Fils, Ernests Bernis, Ieva Bane, Jānis Reirs, Jānis Vitenbergs, Valdis Dombrovskis,
Andris Piebalgs, Aigars Kalvītis, Ivars Godmanis, Anatolijs Gorbunovs, VVF, Nils
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Ušakovs, Andris Ameriks, Ēriks Kalnmeiers, Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Aldis
Gobzems, Dace Rukšāne, Aleksandrs Kiršteins, Igors Pimenovs, Ainārs Šlesers,
Vējonis, Mieriņš, Drullis, u v c gigantiskās nāves nometnes izveidotāji un administr
Arestējamo pienākums ir iesniegt nāves nometnes izveidotāju un finansētāju shēmu, ziņot par
saviem tiešajiem darba devējiem un izstāties no darba nāves nometnē, palīdzot to likvidēt,
izveidojot līgumus ar Cilvēces glābēju Godzemes Dittu, LaBie.lv, LoveOrder.INFO un citiem,
LaBie.lv līgumotās valsts, kontroles komisiju vadītājiem.
Mēs zinam ka Jūs, arestējamie, esat arī nebijušas digitālo tīklu, hipnozes un nano ķīmisko
ieroču tālvadības sistēmas upuri, un mēs darīsim visu iespējamo, lai Jūs rehabilitēt, dodot Jums
visas Godzemiešu tiesības izmantojot Jūsu valsts paju daļas, ja mēs kopā valsti atgūsim, bet arī
pienākumus, ja Jūs pāriesiet Tautas pusē, un radīsiet iespēju iziet no mobiloīda AI tāvadības
biorobota masu slepkavas stāvokļa. Diemžēl ja Jums tas neizdosies, Cilvēces glābšanai, mums
nāksies Jūs likvidēt fiziski, pat ja tas notiks ar āmuru, cirvi vai čuguna pannu. Pavēle Jūsu
vadīto Nāves Nometni slēgt ir jāizpilda steidzami par katru cenu, ikvienam Latvijas
iedzīvotājam u c.
Šī ir Cilvēces vienīgā iespēja, nepalaidiet to garām, jo Hāgas ICC pasaules noziegumu tiesa
atsakās izskatīt CVD kara noziegumus un Godzemes Ditta ir vienīgā starptautiskā tiesnese kas
notur NviRunBerg II tiesu, un vēl arī veic pāreju uz Mīlas Iekārtu un dod Amnestiju, bez kuras
Cilvēces atveseļošanās ir neiespējama. Iespējams ka šie avansēto tehnoloģiju eksperimenti
izbeigsies ar Cilvēces iznīcināšanu bez jebkādas citas tiesvedības, lai apstādināt šo Cilvēces ašo
pašnāvību, kas Eiropā tiks pabeigta 22. g, ja uzreiz nenotiks varas atguve no neCilvēcīgajiem.

Tāpēc izdrukājiet, lasiet un parakstiet Miera Līgumu un Līgumu Kuponu Burtnīcu, uz veidojam
kopā miera, mīlestības un labklājības vidi likumīgi, balstoties kopu tiesībās.
Valsts Latvijas Republika Pilsoņu Kongresa konstitucionālās komisijas vārdā
Jānis Straumītis
Valsts Latvijas Republika Pilsoņu Īpašuma pārvaldes Komisijas vārdā
Kaspars Lasis
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Cilvēku Tiesību komisijas vārdā
Jānis Pļaviņs
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Digitālisma komisijas vārdā
Andris Ciekurs
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Mēdiju komisijas vārdā
Aivis Vasiļevskis
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Ģimenes komisijas vārdā
Madara Gobziņa
Valsts Latvijas Republika Veselības Komisijas vārdā
Edgars Mednis
Valsts Latvijas Republika Tautvaldības Komisijas vārdā
Valdis Šteins
Valsts Latvijas Republika Latviešu Biedrības Goda Tiesas vārdā
Ditta Rietuma, T
29811064, E
info@labie.lv , A
nozagtie Izumi, Villasmuiža, Ropažos

Mīlot ikvienu, arī trakos Cilvēces slepkavniekus,
Godzemes Ditta akka Dita Rietuma
Latviešu Biedrības rakstvede un rūnvede, LGT tiesnese, www.LaBie.lv
Latvijas Senāta virsprokurore, augstākā tiesnese, aizstāvetāja
Cilvēku valsts Latvijas Republika ķonna, prezidente, virspavēlniece, valsts kases rūnvede
http://web.archive.org/web/20190525233528/http://www.latvijasrepublika.info/
Vispasaules Godzemes Virspavēlniece, Virstiesnese, VirsRūnVede
Vispasaules Godzemes NViRunBergas II augstākā tiesnese www.LoveOrder.INFO
T
29811064
E
info@labie.lv
A trimdā
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