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Pārsūdzu lietu Nr. 3-12/0094/18 un  Civillietu Nr. C33587715 kur NORDEA  un tiesu 
darbiniekus imitējošas personas  krimināli apsaukā Dittu Rietumu par parādnieci un 
izputina viņas dzimtu, lai gan NORDEA ir parādnieki un korporācija - kara noziedznieks 
kas jau ir BSIC un Latviešu Biedrības LGT nacionalizēta kā valsts Latvijas Republika 
iedzīvotājiem  NOZAGTA banka. 
 

Kāpēc Rīgas apgabaltiesai un Rīgas rajona tiesai vairs nevar nosūtīt iesniegumu 
Latvija.lv – vai vēl viens pierādījums tam ka tās nav valsts iestādes?! 

Lietas Nr. 3-12/0094/18  un Civillieta Nr. C33587715 ir jāpārskata jo tajās ir notikušas 
daudzas kriminālas blēdības ko veikušas privātpersonas, kas domā ka viņas ir valsts 
darbinieki, bet ir īstenībā starptautiskas organizētas noziedzības pārstāvju atgotņi, 
veicot genocīdu pret valsts Latvijas Republika iedzīvotājiem, pilsoņiem un 
pavalstniekiem, dzīvu cilvēku dzimtu un viensētas Izumi īpašnieci Dittu Rietumu, kā 
arī 2 valstīm – tikko 25.6.17 Izumos nodibināto “38. g. Latvijas Republika” un  
Latvijas Republika, kas ir Rotšildu nolikvidēta, bet tās zīmols tiek blēdīgi izmantots 
Rotšildu u c privātu korporāciju pelņai, veicot genocīdu pret piemuļkotajām Tautām. 

Piesaucu dažus no prettiesiskajiem lietas apstākļiem 

1) Es telefoniski pieprasīju dot man iespēju 26.6.17 pl 10.00 piedalīties sēdē ar 
video translāciju bet šī iespēja man tika Līgas Šūbertes liegta un Vineta 
Mazure lēma ārzemju okupācijas bankai izdevīgus, bet manai dzimtai 
traģiskus un pēc būtības kriminālus lēmumus, manā prombūtnē, (tapat kā 
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23.8.16 notikusī sēde kas lēma man arestu, kad es pat nezināju ka tāda 
inkvizīcijas tiesa bija jo man bija atslēgta elektrība). 

2) Vineta Mazure izliekas esam valsts Latvijas Republika tiesnese bet ir 
ignorējusi manu prasību atsūtīt man pierādījumus par to,  

3) Vineta Mazure izliekas ka es neesmu viņai paziņojusi ka mani Latviešu 
Biedrības 3 biedri šoziem ir nogalināti un es tieku vajāta. 

4) Vineta Mazure savā nesaprotami pārsteidzīgajā 26.6.17. lemumā nesakarīgi 
un lietas būtību izmainoši ārkārtīgi nepilnīgi apraksta manis viņai iesūtītos 
materiālus  

5) Vineta Mazure izliekas ka Romas tiesības joprojām ir spēkā, lai gan tās ir 
Godzemes diarku likvidētas un līdz ar to šī 715 gadu ieilgusī blēdība, kur 
dzīviem cilvēkiem, bez viņu piekrišanas, tiek uzspiests pāvesta vergu un 
īpašuma beztiesiskais statuss, ir beigusies. 

6) Raimonds Mežiņš izliekas esam valsts Latvijas Republika tiesas izpildītājs bet 
vairākas reizes ir atteicies man atsūtīt dokumentālus pierādījumus tam 

7) sistēmiski izsekojot Romas tiesību tiesu būtībai atklājas ka tās it visas ir 
banku filiāles, un pasaules visu tiesu un banku īpašnieks ir centrālbanku 
konglamerāts BIS.ORG kas ir privāta Rotšildu u c kompānija, kas uzvarēja II 
pasaules karu (pielikums CKK- courts are banks, ASV versijas analīze) 

8) par centrālbanku sevi saucošā Rotšildu privātā firma Latvijas Banka kopā ar 
Zviedru NORDEA ir parādā Dittai Rietumai un Chris Busby vismaz  37,5 
miljoni Latu dēļ sistēmiskas privāto banku mahināciju sistēmas, bet 
genocidālli sauc mūs par parādniekiem, iznīdējot mūsu dzīves, neatdodot 
Latviešu biedrību īpašumus, slēdzot mūsu banku kontus un padarot mūsu 
dzīvi Latvijā neiespējamu. 

9) BSIC tiesa 7.3.16. sprieda NORDEA kā vienu no 4 bankām kas tika 
nacionalizētas un atdotas valstij 

10) dzimta Rietumi ir 25.6.17 uz savas zemes Izumi 4,6 ha atjaunojusi valsti ”38. 
g. Latvijas Republika”, kas ir reģistrēts Ropažu pašvaldībā un Zemesgrāmatā, 
bet par ko  Vineta Mazure, būdama informēta, noziedzīgi atsakās ievērot šī 
fakta tiesiskās sekas, jo 38. gadā Latvija nebija ārzemju banku okupēta un 
tiesas Latvijā nebija šo ārzemju banku filiāles un nevarēja izdzīt pavalstniekus 
un pilsoņus no viņu zemēm ne ar kādu civillikuma procesu, jo abiem 2 
definējamiem jēdzieniem - ārzemju un korporācijām - nevar būt 
konstitucionālu tiesību pāri pavalstnieku vajadzībām.  

11) Maija Dreimane acīmredzamo 3.8.16 uzfilmēto viņas melu dēļ, kas video 
pieejami Youtube, un starp citiem iemesliem arī dēļ tā ka viņa necilvēcīgi 
atteicās piegrāmatot ka Izumi ir Rietumu dzimtas vienīgā dzīvesvieta, tika 
3.8.16 Latviešu Goda Tiesas 9 tiesnešu atlaista no darba un visi viņas lēmumi 
Izumu lietā tika atzīti par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža, kas 
nozīmē ka pats lietvedības uzsākšanas lēmums ir atcelts un visa lieta Civillieta 
Nr. C33587715. Nordea bank AB pret Dittu Rietumu, ir atzīstama par 
neesošu, izņemot Dreimanes atpakaļatsūtīto manu civillietas apelāciju, kuru 
viņa mēģināja pasludināt par neiesniegtu (tā paliek par nozieguma liecību).  

12) manis vadītā Latviešu Biedrība ir valsts Latvijas Republika pamats, iestāde 
kurā atradās prezidenta Kārļa Ulmaņa kabinets, kurā viņš dien-dienā kopā ar 
Tautas pārstāvjiem komisijās veidoja Tautai lielisku nākotni, un es esmu Kārļa 
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Ulmaņa darba turpinātāja un pratēja, tadējādi valsts Latvijas Republika 
prezidente un pamatiedzīvotāju ķonna, kamdēļ Jums būs pildīt manus 
rīkojumus un izlabot lietā veiktos noziegumus 

13) visas pasaules bankas jau kopš 12.g. rudens ir OPPT likvidētas kā digitāls 
masu slepkavības ierocis in Godzemes /Godland diarki ir to apstiprinājuši.  

 

Gaidu Jūsu atbildi Latvijas valsts portālā Latvija.lv. 

Sirsnīgi, 

 

Ditta Rietuma 
 
Latvijas Republikas valsts pavalstniece un prezidenta darba izpildītāja 
38.g. Latvijas Republika valsts pavalstniece 
Vispasaules Godzemes pamatiedzīvotāju ķoniņiene diarkijā ar Godzemes Leifu 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Godnams SIA valdes locekle 
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede 
Baltic Sea Indigenous Court tiesnese 
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Cilvēks 
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