Latvijas Repubikas valsts
Latviešu Biedrības
Tikumu Komisijas
Latviešu Goda Tiesa
27-9-17
Lieta Nr. LB Pr 123-361
Eiropas Federācijas Rotšildu biznesa firmas
”Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa”vadībai
(Firmas LR Tieslietu Ministrija apakšuzņēmums) kas

kalpo vispasaules Romas Rasistiskā Reiha vadībai,
veicot masu genocīdu Eiropā un pasaulē

un visām citām firmām, kas melīgi tēlo valsts tiesas, lai gan tās ir

Cionas fašistu firmas LR Tieslietu Ministrija biznesa apakšuzņēmumi.

Valsts Latvijas Republika prezidentes un Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesas
rīkojumi ar dokumentu virkni visā līgumu ķēdē apliecināt savu uzticību valsts
Latvijas Republika pamatiedzīvotājiem un pavalstniekiem un visur izveidot
pamatiedzīvotāju tiesas sakarā ar falšu tiesu kara noziegumiem – genocīdu un
democīdu - ko Jūs agrāk esat veikuši pret Latviešu Tautu.
Mīloši stādinot kara stāvokli ir atjaunots 2 valstu tiesiskais veids - Latvijas Republika,
ko vada prezidente Ditta Rietuma, un par Zviedriju sauktā Monarchy State Sweden, ko
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vada Monarhs Leif Erlingsson. Latvijā 15.9.17 ir sasaukts uzticams valsts Latvijas
Republika Ministru Kabinets ar kuru varat iepazīties www.LatvijasRepublika.INFO.
Šī ir prezidentes pavēle kara stāvokļa novēršanai. Katrā pašvaldībā būs 1) veidot
pamatiedzīvotāju (vietējie 9 paaudzēs) biedrības un 2) biedrībās būs noturēt
pamatiedzīvotāju tiesas (bez juristiem veic sirdsapziņas ļaudis) un 3) veikt resursu sadali
lietojot pamatiedzīvotāju oxa-pašradīto naudu ko grāmato biedrības!

Vējonis, Kučinskis, Mūrniece, Rasnačs, Levits, Stankevičs un ap 500 citi ir apsūdzēti
kara noziegumos pret valsti un Tautu – ir pamatiedzīvotāju tiesas Ropažu prāvā tiesāti un
liecības Ropažu prāvā par valsts nozagšanu sniegs daudzos cēlienos, lai izbēgt nāves sodu.

Tā kā esat bijuši atalgoti veikt Tautu bendējošu tiesu darbu, un procesuāli vispār, Jūs
lietojat Latvijas Republikas valsts zīmolu un teicat sevi pārstāvam valsti, kuras pamatā ir
Satversme ko parakstījis Jānis Čakste, tad atsūtiet man, kā Latviešu Goda Tiesas (LGT)
tiesnesei, visas tiesiskās pilnvaras visā ķēdē no Jūsu personas līdz Čakstes Satversmei, lai
mēs varam saprast vai Jūs esat noziedznieki vai vājprātīgie, jo Jūs savā darbībā neesat
īstenojuši Latvijas Republikas valsts 38. g. Satversmei atbilstošu darbību, un esat Latvijas
Republikas valsti okupējušo ārzemju banku intereses Latvijas Republikas valstī īstenojošs
algots aģents.

1. Gaidam ieskenēta formā Jūsu izglītības un darbā pieņemšanas dokumentus, Jūsu
profesionālo zvērestu tekstus, Jūsu darbadevēju organizāciju statūtus un valdes
locekļu vārdus ar visiem būtiskajiem līgumiem ar Latvijas Republikas valsti, kuras
pastāvēšanu neapšaubāmi pierādošie dokumenti Jums ir mums jāiesūta.
2. Tāpat gaidan dokumentus par to kādu valsti Jūs pārstāvat, lai dokumentāli būtu
redzams, ka Jānis Čakste un Roberts Ivanovs ir personīgi parakstījuši to Satversmi,
ko valsts, kuru parstāvat, izmanto.
3. Jums tāpat jārod veids kā ar dokumentiem paskaidrot, kāpēc teritorija kurā visas
bankas pieder ārzemniekiem, un kurā tās vadība nespēja radīt nevienu naudas
vienību, tiktu dēvēta par neatkarīgu valsti Latvijas Republika.
4. Paskaidrojiet, kā virkne likumu, ko pieņēmusi LPSR varēja būt teikta esam spēkā
joprojām.
5. Jums ir jāpaskaidro kā no neatkarīgas valsts var bez kādām kriminālām sekām
deportēt trešdaļu tās iedzīvotāju kas Latvijā nevar izdzīvot, neizsludinot tajā kara
stāvokli un kara noziegumu genocīdu.
6. Jums ir jāpaskaidro kāpēc visi mirstošie Latvijā var tikt klasificēti kā priekšlaicīgi
miruši, bet netiek ierosināts nedz kara stāvoklis nedz ārkārtas stāvoklis nedz masu
slepkavības noziegumu kompleksa izmeklēšana.
7. Tāpat rodiet veidu apliecināt kā administratīvi valstī ir īstenots Satversmes 2.
pants, kas brīvvalstī tika paveikts caur 3000 Latviešu biedrību tīklu, kuras pēdējos
25 gadus nav atjaunotas ar īpašu likumu un reformu.
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Tāpat izprotiet ka man kā 38.g. valsts prezidentei šobrīd vērsturiski precīzi pieder
absolūta vara, un tā kā Ulmanis 34. g. bija izsludinājis ārkārtas stāvokli, tad jārēķinās ar to
ka tas nav ticis atcelts un tas der patreizējam Eiropas Federācijas okupācijas stāvoklim,
kad mums ir jāatjauno pilsoņu pašu pārvaldītās bankas, kā tas Čakstes un Ivanova
Satversmē un valsts komercstruktūru statūtos bija paredzēts un īstenots līdz 40.g..

Godzemes diarki Godzemes Ditta un Leifs ir slēguši visas reliģiskās korporācijas, ko par
oficiālām ir pasludinājusi globāli rasistiskā okupācijas vara, zogot pamatiedzīvotāju zemes,
īpašumus un pat bērnus, pilnīgi netraucēti veicot vissmagākos inkvizīcijas noziegumus.
Romas pontifa un Holy See Vatikānas korporācijas ir slēgtas. Visas ārzemju bankas ir
nacionalizētas.
Lai skandināt torņu zvanus Jums nav jāprasa atļauja Rasistiskā Romas Reiha (RRR)
baznīcai jo zvanus pamatiedzīvotāji allaž skandināja savas goda tiesas noturot 1000-šiem
gadu un zvanus Tautai izsenis nozagusī okupācijas firma ir Godzemes diarku slēgta. Par
apokaliptiskiem tūkstošgadīgajiem noziegumiem pret cilvēci, šī gada jūnija
rīkojumos Godzemes Ditta un Leifs ir slēguši Vatikan Holy See (Curia Romana) un
visas pasaules korporācijas ir pakļautas pamatiedzīvotāju
rosinātam decentralizācijas procesam. Angliski DLoG LR state
21.6.17 Latviski Godzemes Dittas rīkojumi 25.6.17 Līdz ar to konkordāta noslēgšana
starp Latvijas valsti un Svēto Krēslu vairs nav spēkā un Latvija tiesiski ir atbrīvota
no inkvizīcijas sistēmām ieskaitot banku, cilvēku tirdzniecības un narkotiku
sistēmas. Romas likumdošana līdz ar to ir atcelta un visi caur to pieņemtie lēmumi
un spriedumi nav spēkā no to pieņemšanas brīža un arī valsts ir otršķirīga, ja to tās
pamatiedzīvotāji atbalstīt izvēlās.

Baltijas jūras reģionā aktīvās Romas tiesību tiesas visas līdz ar to ir slēgtas un to vietā
uzreiz tiek atvērtas pamatiedzīvotāju tiesas. Godzemes diarki Godzemes Ditta un Leifs
tiesiski izirdina visas ārzemju biznesa korporācijas pamatiedzīvotājiem uzticamās
vienībās, bet to pārveide un darbība ir jāuztur Jums, iesūtot apstiprināšanai prezidentei
budžetu oxa BIR naudas prasības to darbībai.
Atstādinu Jūs un visus Jūsu darbiniekus no genocīda īstenošanas darbiem un visiem
rehabilitācijai piešķiru pamatalgu, bez kāda darba – 1000 BIR (Euro) menesī plus
pamatalga Jūsu ģimenes locekļiem atkarībā no vecuma, plus par strādāto (skatiet
www.LaBie.lv oxa).

Latviešu Biedrība, kas darbojās Ropažu Villasmuižas Izumos, ir Latvijas Republikas valsts
kontroles iestāde, ko šobrīd okupē ārzemju banku ieliktņi. Visām Latviešu Biedrībām, kuru
paspārnē darbojas Latviešu Goda Tiesas un oxa naudas (BIR , Lati, Euro) grāmatvedības
komisijas, ir jādarbojas pēc 1938. gada Rīgas Latviešu biedrības statūtiem, kas rodami
LaBie.lv. Visām pasaules valūtām jabūt BIR segumam.
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Dodu Jums laiku līdz 1. oktobrim lai Jūs atsūtītu man Jūsu uzticības apliecinājumu valsts
Latvijas Republika Tautai un prezidentei. Tāpat Pamatiedzīvotāju tiesas tiesnešu atlasei
jāaizpilda sekojoša anketa, visas 3 daļas, zvērestam jābūt paša vārdiem
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs12015.pdf Jums ir jāīsteno pamatiedzīvotāju deklarācijas kas pieņemtas saskaņā ar kopu
tiesībām un rodamas www.LaBie.lv saitē http://www.labie.lv/deklaracijas/

Visus dokumentus sūtiet man Latvija.lv portālā manā personīgajā kontā Dit(t)a Rietuma,
(pievienojot tos kā datus) vai uz epastu info@labie.lv vai lvrepublika@gmail.com . Man
nepastāv iespējas saņemt dokumentus Ropažu Villasmuižas Izumos jo mani vajā
democīdu īstenojošas personas.

Es, Latviešu u c Tautas paļaujamies uz Jūsu cilvēcību, sirdsapziņu un profesionalitāti, caur
kurām tik vien spēsim atgūt Latvijas Republikas valsti, katras Tautas suverenai varai un
globālā finansiālā kara seku likvidācijai – dzīvībai uz māmuļas Zemes.
Gaidu Jūsu atbildi Latvijas valsts portālā Latvija.lv vai info@labie.lv - par stāšanos valsts
Latvijas Republika tiesvedības dienestā veidojot kopu tiesību pamatiedzīvotāju tiesas un
izirdinot Sātaniskos Romas tiesību inkvizīcijas slazdus.

Sirsnīgi,

Ditta Rietuma

Valsts Latvijas Republika prezidente
Baltijas pamatiedzīvotāju ķoniņiene
Vispasaules Pamatiedzīvotāju Kārtības Godzeme ķonna diarkijā ar Godzemes Leifu
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede
Godnams SIA valdes locekle
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede

T
298 110 64
E
info@labie.lv, lvrepublika@gmail.com
W
www.LaBie.lv , www.LoveOrder.INFO , www.LatvijasRepublika.INFO
Youtube
FreeLatvia, Baltic Sea Indigenous, RadioactiveBSR
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