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BSIC / CNWS X 

 
Pamatiedzīvotāju Tiesa 

 
Lieta Nr. LB BSIC 123-350 

Genocīds pret Tautām, valsts nozagšana un 
Kriminālo AtomKara Sistēmu inkvizīcija 

Dittas Rietumas dzimtas dzīvē 
 
 

BSRRW.org 
LaBie.lv 

LoveOrder.INFO 
 

Desmitā tiesa, Latviski Ziedriski Angliski Krieviski, Augusts-Decembris 12017 
Devītā tiesa, Angliski 12017 

Astotā tiesa, Latviski Marts 12017 
Septītā tiesa, Zviedriski Decembris 12016 
Sestā tiesa, Krieviski Septembris 12016 g 

Piektā tiesa, Angliski Jūlijs 12016 g 
Ceturtā tiesa, Latviski  1-7 Martā, 12016 g 

Trešā konference-tiesa, Zviedriski 1-7 Decembrī  12015 g 
Otrā konference, Krieviski 1-7 Septembrī  12015 g 

Pirmā konference, Angliski 1-7 Jūnijā 12015 g 
 

Ik kvartāla konferences-tiesas BSRRW.org un LaBie.lv vadībā publicētas RadioactiveBSR kanālā 
Youtube 

 
Atomkara kriminālo sistēmu raksturojošās liecības ir starp citiem apkopotas LaBie.lv un 
dokumentālajos videomateriālos trijos Youtube kanālos RadiactiveBSR, FreeLatvia un Baltic Sea 
Indigenous u d c 

   https://www.youtube.com/radioactivebsr 
https://www.youtube.com/freelatvia 

https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww  

https://www.youtube.com/radioactivebsr
https://www.youtube.com/freelatvia
https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
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Starptautiska pamatiedzīvotāju tiesa  CNWS / BSIC X - ”KRIMINĀLĀS  ATOMKARA  
SISTĒMAS  D. Rietumas dzimtas dzīvē” 

Starptautiskais Radiācijas Risku Pētniecības Fonds (IFRRR.org) ar gandarījumu piedāvā 
Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju goda tiesu kuru Latvijā organizē Latviešu 
Biedrības (LaBie.lv) un Zviedrijā Östersjö Urfolks Ting (LoveOrder.INFO). Konference-
tiesa notiek 4 x gadā – parasti Martā Latviski, Jūnijā Angliski, Septembrī Krieviski un 
Decembrī Zviedriski. Tās starptautiskais nosaukums ir Criminal Nuclear War Systems 
(CNWS) un tās darba apkopojumi atrodas BSRRW.org un LaBie.lv - Deklarācijas - un 
LatvijasRepublika.INFO, kā arī www.LoveOrder.INFO. 

Tiesas  mērķis ir radīt tiesisku platformu Zemeslodes dzīvās vides aizsardzības 
atjaunošanai izšķirošajā nozarē – atomieroču industrijas sistēmu ķēdē, piedāvājot 
metodiku drošības un miera sistēmu veidošanai – ka arī pamatiedzīvotāju tiesu sistēmas 
atjaunošana. 

Tiesas stratēģija ir izvairīties no korumpētajiem, globālo korporāciju finansētajiem 
pētījumiem un apkopot neatkarīgos, patiesos, dažādu zemju pamatiedzīvotāju vērtības 
sargājošos pētījumus, kā arī liecinieku liecības, un pašu pamatiedzīvotāju tiesnešu 
pieredzi. 

Tiesas metode ir apkopot liecības video un dokumentālu prezentāciju formā un ļaut 
pamatiedzīvotāju Goda Tiesai lemt kādi rīkojumi un lēmumi ir nepieciešami, lai veikt 
tūlītējas sistēmiskas izmaiņas eksistenciāli apdraudētā vidē. Ar šīm pamatiedzīvotāju 
tiesām radās Baltijas Jūras Reģiona Pamatiedzīvotāju Tiesa – Baltic Sea region Indigenous 
Court (BSIC). Pamatiedzīvotāju tiesas sākotnēji netiesāja personas bet gan korporācijas un 
sistēmas, bet atdūrās pret grūtībām izirdināt kriminālās korporācijas. Tamdēļ šī X tiesa ir 
izstrādājusi metodi kurā ir izcelti ap 500 apsūdzētie genocīdā pret konkrētu dzimtu – D. 
Rietumu, viņas meitām, mazdēlu u d c nedzimušajiem bērniem un mazbērniem. Apsūdzēto 
rehabilitācijā ir iekļauta genocidālo korporāciju izirdināšana nododot tās 
pamatiedzīvotāju pārvaldē. 

Tiesas vada Ditta Rietuma, Valdis Freimantāls Latvijā un Leif Erlingsson Zviedrījā.  
Interneta vidē no visas pasaules ir sapulcināti vēstījumi ar izcilām liecībām būtiskākajās 
tēmās un parametros, lai Pamatiedzīvotāju Tiesa varētu formulēt tikumīgus rīkojumus, 
kas līdzētu izveidot drošu vidi nākamajām paaudzēm, konkrētai dzimtai, Tautai un visām 
citām pasaulē. Konferences-tiesas sniedz iespēju, bez izdevumiem un neparpūloties, apgūt 
konceptuālos parametrus izšķiroši vērtīgai sistēmiskai evolūcijai.  

Tiesu uztur pamatiedzīvotju ziedojumi un valsts Latvijas Republika nodokļi, kas vairs 
neīsteno Romas Reiha iekārtu bet gan pavalstnieku rāmās ieceres un pamatiedzīvotāju 
tiesības. Mērķa auditorija – Baltijas jūras valstu, tai skaitā valsts Latvijas Republika, 
pamatiedzīvotāji, pilsoņi un pavalstnieki, valstu likvidācijā un genocīdā/democīdā 
apsūdzētie.Pirmās pamatiedzīvotāju konferences-tiesas Angliski, Krieviski un Zviedriski 
http://www.bsrrw.org/protection/nucl-war-syst-conf/ 

 

http://www.bsrrw.org/protection/nucl-war-syst-conf/
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Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU apsūdzība. CNWS X 

 
Baltijas jūras PAMATIEDZĪVOTĀJI apsūdz rasistiskās 
izredzētības korporācijas genocidālu AtomKara Sistēmu 
iekārtas uzturēšanā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un visai 
dzīvai videi PAMATIEDZĪVOTĀJU zemēs 

Latvijas  PAMATIEDZĪVOTĀJU zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp 
Austrumiem un Rietumiem un II Pasaules Karš tajā vēl joprojām nav beidzies. 
Nepārtraukti notiek AUKSTAIS ATOMKARŠ un tā sistēmas tiek netraucēti uzturētas 
visā atomkara sistēmu ķēdē – sociālajās, materiālajās un garīgajās korporatīvajās 
struktūrās.  

Valsts Latvijas Republika 90ajos netika izveidota, bet pasaules Romas Reihs  vada 
globālu  firmu sindikātu, kura darbinieki melīgi tēlo valsts iestāžu vadītājus, tagad 
nododot visus Latvijas iedzīvotājus un viņu īpašumus pasaules gala Romas Reiha 
scenārijam un Jezuītu inkvizīcijas virsvadībai. Jaunās Pasaules Kārtības korporatīvo 
karteļu īpašnieki ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas atbilst nāves nometnes statusam, 
kurā izdzīvo tikai tie kas pakļaujas atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām un 
sevi par izredzēto rasi sludinošajai vispasaules Žīdu mafijai. Visas Baltijas jūras 
reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves teritorijā esošās valstis ir likvidētas un to 
iedzīvotāji ir Rotšildu Co Rasistiskā Romas Reiha nāves cilpā, kas turpina īstenot 
auksto administratīvo karu un kas šoruden plāno īstenot apokaliptisko III pasaules 
karu arī Baltijas jūras zemēs. 

Šo laiku raksturo tas ka Latvijas Tautas masu slepkavību īstenojošās struktūras ir 
kļuvušas redzamas dēļ masu slepkavībām, kas ir dokumentētas un šobrīd īstenoto 
III pasaules karu, bet šajā totalitārajā rasistiskajā diktatūrā ir izslēgta oficiāla 
iespēja uz taisnu tiesu, kas arestētu un izirdinātu apjomīgās dzīvo vidi bendējošās 
iekārtas, kas tā vietā, lai tiktu apstādinātas, visu laiku pieņemas spēkā un drīz visa 
pasaule jau ir padarīta atkrīga no viņu ID un banku čipiem, kurus jau liek cilvēkos.  

Tamdēļ pamatiedzīvotāju biedrību tiesu un pamatiedzīvotāju pārvaldīta oxa 
maksāšanas līdzekļa atjaunošana ir pasaules dzīvās vides izglābšanas pamats, bet 
šie ap 500 Ropažu prāvā apsūdzētie nemaz neievēro pamatiedzīvotāju tiesības. 

Eiropas Federācijas (nevis Savienības) nāves nometņu kas sauktas par valstīm, izveidotāji, 
300 Iluminātu klani, lai iznīcināt nepakļāvīgos ariešus, piemuļķoja visas Tautas, lai īstenot 
Richard von Coudenhove Kalergi plānu par visu rasu sajaukšanu - iznīcināšanu. Vācijas 
Merkeli vācieši ir 1000 x jau iesūdzējuši par Tautas nodevību, bet tas neko nelīdz 
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Rasistiskā Romas reiha režīmā kas īsteno rasu likvidācijas plānu, kur Merkele bija 2010.g. 
viena no ikgadēja Richard von Coudenhove Kalergi ordeņa saņēmējiem.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zx1T120m7Oc 

Ropažu prāva notiek patvaldībā, kur pamatiedīvotājus un pilsoņus, patvaldības 
vadība un citas okupācijas iestādes, izdzīvo no mājokļiem apsaukājot par 
parādniekiem, lai gan nav pat kooperatīvās bankas izveidojuši Ropažos un ir pilnīgi 
pakļauti okupācijas bankām un Sorosa Ju(ri)dikatūrai. 

Ropažu prāva notiek patvaldībā, kur lieli līdzekļi tiek ieguldīti uzņemot citu rasu 
ārzemju okupantus-migrantus ciemā Mucenieki, ko viltīgi iemanipulē Latvijas un 
visas Eiropas Tautu okupāciju vadošais Cionas priorāts. 

Eiropas Federācija, kas jau ne tikai visus uzņēmumus pārvērtuši par DUNS 
federācijas biznesiem, bet arī visas tiesvedības no šīs nedēļas jau ir vienotā 
okupācijas reģistrā. Īpašuma Izumi no Dittas Rietumas nozagšanas un Latviešu 
Biedrības iznīcināšanas lieta  Zemesgrāmatā ir visiem pasaules Cionas žīdiem par 
gandarījumu piejama brīvai lasīšanai  Eiropas Federācijas reģistrā ar nr  
ECLI:LV:RIRTZG:2017:0906.3-11/0017.1.L . 

Genocīds ir darbība, kas vērsta, lai pilnībā vai daļēji iznīcinātu kādu nacionālu, etnisku, 
rases vai reliģiskās piederības grupu kā tādu: nogalinot šīs grupas locekļus, fiziski 
sakropļojot vai garīgi traumējot tos, apzināti radot šādai grupai tādus dzīves apstākļus, kur 
paredzēta tās pilnīga vai daļēja iznīcība, apzināti ierobežojot dzimstību šajā grupā, ar varu 
pārvietojot vienas grupas bērnus dzīvošanai citā grupā. Genocīds ietver sevī gan fizisko 
aspektu - uzskaitot konkrētas darbības kā, piemēram, noteiktas ļaužu grupas locekļu 
nogalināšanu, - tā arī psiholoģisko aspektu: šīs darbības tiek veiktas ar konkrētu nodomu 
daļēji vai pilnīgi iznīcināt nacionālu, etnisku, rases vai reliģiozu iedzīvotāju grupu “kā 
tādu”. 

Bez tam 1948. gada Konvencija paredz, ka bez pašas genocīda realizēšanas, par noziedzīgu 
un sodāmu atzīstamas gan sazvērestība (slepena vai atklāta vienošanās), kuras mērķis ir 
genocīda organizēšana, gan atklāta un publiska kūdīšana uz genocīda īstenošanu, gan 
mēģinājums īstenot, gan līdzdalība genocīdā. 

Democīds ir genocīds kuru veic vietējās pārvaldes iestādes. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Democide  

Genocīda smaguma kategorijās   

Genocīda noziegumi tiek sadalīti 3 procesa kategorijās – genocīda plānošana, 
genocīda īstenošana, genocīda faktu/liecību slēpšana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx1T120m7Oc
https://en.wikipedia.org/wiki/Democide
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Tiesā apsūdzētjiem ir jāliecina par personām kas  ir vergturu pozīcijās un viņu 
korporācijām, par vergvagaru lomas pildošajiem un viņu korporācijām, un par 
vergu lomas pildošajiem genocīda plānotajiem, īstenotajiem, genocīda faktu/liecību 
slēpējiem. 

Genocīda veidi 

 

Mums ir darīšana ar slēptu masu slepkavības gatavojošu grupu – daļa no tās ir JHVH 
rasistu grupa kas īsteno atklāti Bibelē u c  isziņoto, 1000 gadu iestudēto un 
korporāciju īstenoto pasaules gala plānu. Visi līdzekļi ir rasistisko masu slepkavu 
rokās caur genocīda industrializāciju - automatizētas nodevības visaptverošo 
sistēmisko struktūru piramīdu, kas ir planetāra nāves nometne. Tās visi nāvējošo 
struktūru posmi ir kara noziegumi pret Tautām, cilvēci un dzīvību. 

 

Gencīda parametri 

 

A. Verdzība. Sabiedrība vairs nepastāv jo tā ir sadalīta 
vergos/vergvagaros/vergturos. Ja būtu izveidota valsts katram būtu jāstrādā 
sabiedrības pamatresursus nodrošinošos darbos ne vairāk kā 1 (vienu) gadu 
100 (simts) gadu dzīves laikā, sadalot sastrādāto valsts pilsoņiem pēc 
vajadzības, nevis ka tagad izvedot peļņu un dabas resursus no Latvijas. 
 

B. Nauda kā ierocis. Genocīda noziegumi tiek sadalīti 4 maksāšanas līdzekļa 
uzurpācijas kategorijās pēc parametriem kam jābūt īstenotiem lai nauda 
nebūtu nāvejošs ierocis – samērīgs naudas daudzums ikvienai Tautai, 
līdztiesīgs naudas radīšanas un pārvaldes veids katram cilvēkam, vērtīgs un 
dzīvs naudas segums, naudu radoša cilvēka/biedrības/valsts dokumentēta 
pastāvēšana. Banku nav - ir okupācijas inkvizitoru naudas imitācijas lamatas. 
 

C. Beztiesiskums. Uzspiež Romas tiesības kas ir verdzības iekārta melīgi par 
izredzēto sauktās Jūdu Tautas labā, kas atstāj pārējās Tautas bez naudas, bez 
darbā, bez tiesībām uz naudu, bez zemes, bez biedrību telpām, bez kopienām, 
bez ģimenēm, bez saziņas līdzekļiem, bez pamatiedzīvotāju darba tirgus, bez 
pamatiedzīvotāju tempļiem, skolām, augstskolām, tiesām, var atņemt 
tiesības, likt cietumos, neuzklausīt liecības, atņemt bērnus, indēt bērnus ar 
narkotikām, likt bērniem iet ārzemju ticību skolās, likt strādāt rasistu 
uzņēmumos , visas priekšrocības atstāt vienai Jūdu rasei, kā tas paredzēts 
Torā un Talmudā. 
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D. Rasisms. Genocidāla etnoģenētiskā rasisma īstenošanas kategorija, kas ietver 
vardarbību pret katras pamatiedzīvotāju grupas / rases iespēju būt 
saimniekiem un pārvaldniekiem savu senču zemē un globālas izredzētības 
rases masu slepkavības caur pilnu zinātniski izstrādātu administratīvu 
pārvaldes sistēmu globālā apmērā.   

 

E. Sektas. Genocidāls sātaniski kanibāls reliģisks svešzemju sektantisms un 
pamatiedzīvotāju ticības aizliegšana varas lokā. Nozagts Latvijas svētvietu 
tīkls un uz senču kulta vietām uzstādītas 8 ārzemju reliģiju Sātanistu sektu 
baznīcas, kas veic rituālas pamatiedzīvotāju slepkavības, visu pirms 
nohipnotizējot un piemuļķojot viņus pielūgt miroņus un Sātana dēmonus. 
Sātanistu sektam ir neierobežoti līdzekļi caur banku kartēm. 
 

F. Pamatiedzīvotāju biedrību un tiesu vardarbīga iznīcināšana. 93. g. 18. 
februāra nakts Rīgas Latviešu Biedrības okupācija asiņainās cīņās izdzenot 
no māmuļas tiesisko biedrības  valdi, kas bija atjaunojusi biedrības darbību 
atbilstoši 38. g. statūtiem un rasistiskā režīma nāves nometnes vergu valdes 
vardarbīga ielikšana, apstādinot Satversmes 2. panta īstenošanu Latvijā, kad 
brīvvalsts laikā caur 3000 Latviešu biedrību tīklu  tika īstenota Latviešu 
Tautas vara valstī. 17.g. Latviešu Biedrība Ropažos ir vardarbīgi ieņemta un 
prettiesiski izpārdota, ko veikuši okupācijas banka Nordea un Rotšildu 
centrālbanku filiāle, kas melīgi tiek saukta par Rīgas rajona tiesu Siguldā, bet 
veic pretvalstisku un prettautisku kara darbību. 
 

G. Karš. Kara iekārtas uzturēšana izliekoties ka pastāv valstu konflikti, lai gan 
valstis ir likvidētas pārtaisot tās par Romas Reiha peļņas firmām, kuras no 
abām pusēm vada vieni un tie paši masu slepkavas, lai veikt  masu genocīdu 
un izlaupīšanas kara noziegumus caur zinātni un teritoriālu administrāciju. 
Ieved ārzemju karspēku lai iebaidīt un iznīcināt vietējos iedzīvotājus. 
 
 

H. Zog nodokļus. Privātu firmu kas tēlo valsts nodokļu dienestus pirātisms un 
līdzekļu genocidāli netaisnīga sadale un nopludināšana uz rasistiskām 
biržām, IMF utt. 
 

I. Čipizācija. Genocidālas iedzīvotāju čipizācijas un identifikācijas ieviešana ar 
zibenīgu atslēgšanu no līdzkļu plūsmas pie nepaklausības.  
https://youtu.be/c6Ob5ne70a4  
 

J. Nevis izglītība bet biorobotizācija. Izglītība kas pārveido cilvēku par 
biorobotu - būt par nepārtrauktas nodevības noteikumu sistēmas skrūvīti, 
necilvēku. https://youtu.be/gMYPQVIl6JM   
https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_on_our_biggest_problems#t-996555 
 

K. Nāvējoša vide. Genocidāla teritorijas piesārņošana ar radioaktīvām, 
ķīmiskām un gēnmodificētāj vielām, kā arī elektromagnētisko viļņu 

https://youtu.be/c6Ob5ne70a4
https://youtu.be/gMYPQVIl6JM
https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_on_our_biggest_problems#t-996555
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raidītājiem. Pilsētas kā gigantiski cietumi ar nedabīgu dzīvesveidu un 
narkomāniju. Lauku viensētu tīkla likvidācija par gēnmodificētām lielzemēm. 
 

L. Aizsardzība aizliegta. Genocidāla aizsardzības sistēmu iznīcināšana – 
aizsargu tīkla un iedzīvotāju ieroču un aizsardzības prasmju likvidācija.  
 

M. Saziņas nav. Genocidāla melu propagandas izplatīšana un vārda brīvības 
liegšana.  
 

N. Dzimstības nav. Genocidāla vietējo iedzīvotāju bērnu dzimstības 
apstādināšana, abortu industrializācija un ģimeņu veidošanas pamatu 
visaptveroša iznīdēšana. 
 

O. Veselību grauj. Veselības aprūpes sagraušana un padarīšana par pieejamu 
vienīgi izredzētajiem. Slimnīcu likvidācija. 
 
 

P. Tiesu nav. Genocidāla tiesu sistēmas ierobežošana totalitārajā Romas 
feodālajā verdzības likumdošanā kur tiesas ir pataisītas par banku filiālēm, 
kas lemj ārzemju banku peļņai  https://youtu.be/JLsCCvoXwNI . Iedzīvotāju 
liecību un vajadzību ignorēšana un neapmierināšana. 
 

Q. Resursu izsūkšana. Genocidāla ekonomikas saslēgšana ar vergturu biržu, 
deportējot un tirgojot cilvēkus caur ierobežojumu un rasistiem nevēlmas 
darbības seku shemām, piespiedu kārtā tirgojot cilvēku darbaspēku un viņu 
īpašumus, kā kara laupījumu caur automatizētām digitālām plūsmām nelielai 
grupai naudīgo okupantu. Dzimšanas apliecība kā verga akcija  
https://youtu.be/wYourbKAQpA  
 

R. Valsts nav.Genocidāla iedzīvotāju valsts likvidācija izzogot resursus un valsts 
uzņēmumus atstājot iedzīvotājus bez pamatresursiem. 
 

S. Inkvizīcija. Genocidāla iedzīvotāju arestēšana, aplaupīšana, izlikšana no 
dzīvevietām, deportācija uz ārzemēm izdzīvošanas darbos uz izredzēto Tautu 
svešās zemēs apspiest tur vietējos iedzīvotājus.  
 

T. Bērnu un mazbērnu atņemšana un nodošana audzināšanā okupācijas/citām 
kultūrām. 

Žīdu izredzētības genocidālā rasisma shēma un rasistu draudi caur un 
Jezuītiem vadot nāves nometni Zeme 

 

Rasistiska izredzētība kas pārsniedz nācijas robežas ir rasistiska genocīda veids. Ir konstatēta 
rasistiska Žīdu pasaules Jeruzālemes shēma lai iegūt visu zemeslodi savā īpašumā un visus tās 
iedzīvotājus par vergiem un nepakļāvīgos noslepkavot. Žīdu rabīni ir tūkstošiem gadu 

https://youtu.be/JLsCCvoXwNI
https://youtu.be/wYourbKAQpA
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shēmojuši lai izveidot duci karojošu reliģiju un žīdu centrālbanku pasaules tīklu un čipizācijas 
VISA karšu digitālo mahināciju ar ko ir iznīcinātas nacionālo Tautu pārvaldītās naudas sistēmas.  

Rasisti ikvienā valstī visu pirms sagrauj senkultūru, izveido Kagal vietējo žīdu 
administrāciju/pavalsti un Mossad drošības dienestu, Žīdu Sinagogu,  vietējo Žīdu tiesu 
Kagannat un žīdu skolu kur citiem nesaprotamā valodā māca Kabalu,  rasistisko Talmudu un 
Toru, ievieš JHVHs u c baznīcu tīklus, specdienestus un Vatikānas sabiedrotās bankas. Žīdi 
pārvalda pilnīgi visas pasaules naudas plūsmas un drošības dienestus un katra nācijā iepludina 
ārzemju sektas industriālos apmēros. Ikvienā nacionālajā valstī izveido firmu kas izliekas esam 
pamatiedzīvotāju valsts un pārņem valsti to likvidējot, izveido maksāšanas līdzekli kas apjomīgi 
pieejams tikai izredzētai Tautai, lai veidot savu pasaules īpašnieku un pasaules gala projektu 
scenārijus veidojošus uzņēmumus, ko pēc rasistu noteikumiem vada vietējie iedzīvotāji. 
Izredzētās Tautas vietējie vergvagari pieņem darbā pakļāvīgos un nepakļāvīgie nīkuļo, 
deportējas, izmirst, paliek bez bērniem, zaudē bērnus.  

Administratīvā genocīda sistēmu tīkls tiek ieviests neuzkrītoši un pakāpeniski – vārot vardes 
lēnām. Bet nu jau ir pienākusi kulminācija un nāves slazds ir skaidri saredzams.  

Ēbreju tiesību institūta Zviedrijā vadītāja, Stokholmas sinagogas rabīna Philip Spectre sieva, 
žīdiete Barbara Spectre jau 2010. g. pasaulei izpļāpājās, ka Eiropai būs jāpāriet jaukto 
multikultūru fāzē, sajaucoties ar citu rasu imigrantiem. Barbara Spectre skaidroja, ka Žīdi ir tie, 
kas vadīs šo multi-kulti Eiropas pārvērtību procesu un žēlojās, ka žīdiem būs grūti laiki, jo 
pārejie tad Žīdus nosodīs.  

Barbara Spectre uzreiz arī piedraudēja, ka ja Eiropa pretošoties, tad tās iemītnieki 
neizdzīvošot. Hitlers nobāl. Šī vispasaules Cionas sekta netraucēti iznīcina visas 
Eiropas Tautas!!! - caur uz Jūdiem strādājošiem visu Tautību darbiniekiem, kas 
izdreijāti par Jūrisitiem un Jūdiem piederošo digitālo čipizācijas sistēmu. 

Video ar svētās Barbaras atklātību https://www.youtube.com/watch?v=Zx1T120m7Oc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx1T120m7Oc
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Tāpat žīds Björn von Sydow, kas ir Zviedrijas Aizsardzības Komisijas vadītājs, paskaidroja 
22.4.17 Baltijas jūras valstu drošības izaicinājumu konferencē, ko organizēja Baltiešu 
apvienības, bet apmaksāja varaskāro Jezuītu katoļu Konrada Adenauera fonds, ka Baltiešiem 
viss būs labi, ja viņi pieņems migrantus un sekos Eiropas tiesu lēmumiem īstenojot minoritāšu 
tiesības (tās ir žīdu pasaules izredzētības tiesības, kā Zviedrijā kur Jiddish jau ir padarīta par oficiālu 
valsts valodu).  

https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU 

ASV biznesa firmas Latvijas Saeima darbiniece kas melīgi tēlo Latvijas iedzīvotāju deputāti – 
Lolita Čigāne - Baltijas jūras valstu drošības izaicinājumu konferencē nostūma pasaules 
pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņieni Dittu Rietumu no skatuves mēģinot traucēt 
pamatiedzīvotāju radītā Triljona BIRu (10 Triljoni Zviedru Kronu apmērā) nodošanu Björn von 
Sydow NATO un visu citu pasaules terora un kara noziegumu korporāciju darbinieku atlaišanai 
atpakaļ mājās pie ģimenēm un dzimtām. Bet vienīgā Baltijas jūras zemju  tiesiskā nauda tika 
iedota  Björn von Sydow rokās, lai gan viņš to nav nedz atgriezis nedz atbildējis kā to izmantojis.  

Skaidrs ka Žīdu Cionas simtgadīgais trīs pasaules karu īstenošanas plāns joprojām iet pilnā 
sparā un to īsteno visi vietējie iedzīvotāji kas strādā viņu kara ekonomikas sistēmiski 
visaptverošas masu slepkavības piramīdas firmās. 

Zion – Cionas struktūra http://4.bp.blogspot.com/-c0sJx2ZgYpQ/Uw4VFRGWXnI/AAAAAAAAAdw/OUvjtI-
YclI/s1600/illuminati+pyramid.jpg  

Ciona ieplānojuši ka 2030. g.  dators vadīs visas pasaules bio-
robotizētos pakļāvīgos vergus, bet metāla robotu armija iznīcinās 
nepakļāvīgos 

Silikon Valey, Pentagona un Darpa projekts Cloud (kas darbojas ar Facebook, 
Google) iznīcina cilvēces brīvo domu, jo gatavo lai 2030. g. visas cilvēku domas nāktu no 
kompja pārvadot info caur ieelpotiem nano-čipiem u t t  . Robotu armija iznīcinās pēdejos 
nepakļāvīgos. David Icke angliski tiešā translācijā no Silikon Valey  Facebook un Google 
ofisiem sniedz liecību ASV  https://www.youtube.com/watch?v=pNJph3d5zak 

Mega-kriminālas Atom-Kara sistēmas 

 

Lai to apstādināt ir jāizprot ka šīs masu slepkavības īstenojošās struktūras ir mega-
kriminālas un ir Godzemes ķoniņu un Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesu (BSIC) slēgtas. 
Jūsu rokās ir iespēja dzīvot īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības noturēt savas tiesas un 
lietot pašu BIR/WIR naudu, to saslēdzot ar veikaliem un noliktavām, kas ir konfiscējamas 
caur nacionalizācijas lēmumiem Jūsu tiesās (vairāk www.LaBie.lv un 
www.LoveOrder.INFO ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU
http://4.bp.blogspot.com/-c0sJx2ZgYpQ/Uw4VFRGWXnI/AAAAAAAAAdw/OUvjtI-YclI/s1600/illuminati+pyramid.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-c0sJx2ZgYpQ/Uw4VFRGWXnI/AAAAAAAAAdw/OUvjtI-YclI/s1600/illuminati+pyramid.jpg
https://youtu.be/pNJph3d5zak
http://www.labie.lv/
http://www.loveorder.info/
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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.  

Baltijas jūras reģionā aktīvās Romas tiesību tiesas visas līdz ar to ir slēgtas. Godzemes 
diarki Godzemes Ditta un Leifs izirdina  visas ārzemju biznesa korporācijas 
pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās.   

16. g. Latviešu Biedrības Goda Tiesas nacionalizētas ir visas ārzemju bankas. To radītā 
nauda ir krimināla mahinācija – kara ierocis ar kuru viss tiek izzagts – noslēdzot procesu 
ar atomkara draudiem. Bet šo darbu vispasaules līmenī jau bija izdarījusi Bank Charters 
Cancelled tiesvežu grupa Oct 24 2012: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 
24 2012) 

Godzemes Leifs un Ditta rūpējas lai visas valūtas top konvertējamas uz pamatiedzīvotāju 
BIR/WIR oxa naudu vai tās ir prettiesiskas. 
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Apsūdzības un diagnozes punkti  apsūdzētajam dzīvības iznīdētājam –   

 

1. nepretojas tam ka visa Latvijas teritorija ir pārveidota par nāves nometni tās 
pamatiedzīvotājiem un bijušās valsts Latvijas Republika pavalstniekiem 

2. nepretojas tam ka Jezuīti ir padarījuši Žīdus par izredzēto Tautu kas vada planetāro nāves 
nometni. Žīdus ir jāpielūdz visās Latvijas baznicās, viņi vada visas reliģijas un naudas 
plūsmas un visu verdzības iekārtas darba tirgu, kas nosaka visus likumus un pārvalda 
atomieročus, NATO un visas citas militārās korporācijas 

3. neiedziļinās, kas un kuri ir esošā režīma patiesie virsvadītāji un darbojas bezatbildīgi 
biorobotizēti  nepielietojot, ka virsvadītāji  ir Tautas slepkavību īstenojošas reliģiskas, 
militāras, finansiālas un korporatīvas sektas, par ko ir valsts prezidentes Dittas Rietumas 
informēti 

4. strādā uz režīmu, kura iekārtā pamatiedzīvotāju un pilsoņu drošība ir pilnīgi likvidēta un 
pati iekārta kā tāda ir aukstā kara genocidāla forma kam līdzīgas nav cilvēces vēstures 
atmiņā 

5. izliekas neredzam  režīma noziegumus pret cilvēci un Latvijas Tautu 
6. savos darba uzdevumos pieņem un īsteno pamatiedzīvotāju un pilsoņu dzīvesvietu, mantas 

un bērnu atņemšanu, veicot administratīvi /prakstiski genocīdu pret Latvijas Tautu 
7. veic teritorijas pārvaldes darbības nemīlot pamatiedzīvotājus un pilsoņus kā sevi pašu 
8. nesaprot kas ir noziegums un nespēj izšķirt kas ir masu slepkavību īstenojoši noziednieki 

kurus ir steidzami jāatstādina no genocidālajiem darba uzdevumiem 
9. nesaprot kas ir likums – pilsoņa apstiprināti pašpārvaldes noteikumi  
10. nesaprot kas ir tikums – pamatiedzīvotāju sargāti un uzturēti senču dzīves-ziņas un Dievs-

a-ziņas pārbaudīti teritorijas pamatlikumi kas ir nemainīgi mūžīgi mūžos 
11. bezatbildīgi nezin kā strādāt lai Tautas auglība – tās ģimenes un dzimtas - būtu drošā varā 
12. īsteno verdzības darba tirgu kur darba vietas un uzdevumus caur Rotšildu Rockefelleru BIS 

naudas plūsmu kontroli, Mossad/CIA/KGB drošības dienestiem, Romas Reiha garīgo 
Sātanizāciju, un NATO u visu citu militāro korporāciju vispasaules Rotšildu Romas Reiha 
vadītu armiju , globāli nosaka Jūdu rase ar izteiktu mērķi iznīcināt visas nepaverdzināmās 
Tautas, nācijas un rases (https://www.youtube.com/watch?v=Wk25AeFWMNs ) 

13. nostrādina pamatiedzīvotājus un valsts pilsoņus atomkara sistēmās ievilinot viņus īstenot 
genocīdu pret savu Tautu 

14. caur nelielu ārzemju firmu ar viltus nosaukumu parlaments  pakļaujas tās ārzemēs radītai 
UNIDROIT.org  u c programmēšanai un visu cilvēku biorobotizācijai neskatoties uz 
redzamām genocidālām sekām,  

15. lieto vienīgi okupācijas korporāciju pārvaldītu naudu un ir daļa no ārzemju atalgotajām 
struktūrām, bet atsakās pieņemt pamatiedzīvotāju BIR/WIR naudu un pilsoņu Latus lai 
izvērst Tautsaimniecības un Tautvaldības varu kas paredzēts Satversmes 2. pantā 

16. nesaprot ka jebkurai naudai ir jābūt pamatiedzīvotāju apstiprinātai vai arī tā ir okupācijas 
un genocīda pamatlīdzeklis 

17. nesaprot ka īsteno valstu likvidācijas plānu kur digitālo mahināciju plūsma ar Bitcoin, 
Steemit.com    u c trikiem galīgi iznīcina valstiskuma pasaules sadalījumu pēc valdību 
nodevības pieredzes,  

18. neredz ka gan Youtube gan  DTUBE.VIDEO ziņneši pieder slepenajai RRRR masu slepkavu 
kliķei kas programmē visu cilvēci kļūt par viņu vadītiem biorobotiem kas pašiznīcinās 
https://www.youtube.com/watch?v=pNJph3d5zak 

19. izliekas ka pastāv apdrošināšana Jūdu naudas tērētājiem, atomkaru kurinošā RRRR iekārtā 
20. atbalsta 8 ārzemju reliģiju oficiālo statusu un pamatiedzīvotāju Dievturības izskauzšanu  
21. atbalsta 8 ārzemju reliģiju  tiesas bet neatzīst pamatiedzīvotāju tiesu lēmumus  

https://www.youtube.com/watch?v=Wk25AeFWMNs
https://youtu.be/pNJph3d5zak
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22. atbalsta 8 ārzemju reliģiju  skolas un augstskolas bet nepieļauj pamatiedzīvotāju skolas, 
augstskolas un tempļus 

23. spriež ārzemju Romas kanonu noteikumus tiesvedībā pāri pamatiedzīvotāju tikumiem 
24. nav spējīgi atpazīt un aprūpēt Latvijas pamatiedzīvotājus,  neatbalsta pamatiedzīvotājus kā 

tiesisku grupu - nezin, negrib zināt pamatiedzīvotāju tiesības  
25. neatpazīst, vajā cilvēces un dzīvās vides glābējus, Dievišķās dzīvesziņas un Dievs-a-ziņas 

nesējus 
26. neatbalsta valsts Latvjas Republika pilsoņus kā valsts resursu īpašniekus un valsts 

nozagšanas upurus 
27. pats faksts ka apsūdzētais neņem vērā pamatiedzīvotāju un pilsoņu pamatvajadzības jau ir 

pierādījums tam ka apsūdzētais kalpo RRRR okupantiem  
28. kalpo rasistiem kas netraucēti iznīcina balto rasi sakūdot vienus pret otriem un atalgojot 

slaktiņu mutiskajā/rakstiskajā/administratīvajā/fiziskajā/militārajā vidē 
29. caur iestādēm ievieš fašista Friedrich von Hayek 70 g vecās automatizētās nodevības 

sistēmas 
30. nesaprot ka Jūdu pārvaldītā digitālā ”nauda” ir sistēmisks rasistisks kara ierocis kas tiek 

piešķirts tikai kanibāliem uzņēmumiem un pamatiedzīvotāji un pilsoņi tiek nāvejoši 
diskriminēti  

31. nesaprot ka valsts Latvijas Republika bankas nevar būt ārzemju bankas – valsts 
nozagta,okupēta 

32. nesaprot ka valsts uzņēmumi bija pilsoņu īpašumi kas ir genocidālas priHvatizācijas 
noziegums 

33. nesaprot ka visu bijušo valsts uzņēmumu produkcija pienākas pamatiedzīvotājiem un 
pilsoņiem par brīvu, ir okupantu parādi pilsoņiem 

34. nesaprot ka valsti ir jāizveido un ir jāveic deokupācija, reemigrācija un restitūcija 
35. neatbalsta Latviešu biedrības kā valsts Latvijas Republika vēsturisko pamatstruktūru un 

patreizējo kontrolantu  
36. nesaprot ka biznesisms ir nodevības veids kas uztur slāņus – vergs, vergvagars, verturis – 

kur neviens nav brīvs Tautsaimnieks. 
37. nevar dokumentēt ka ir valsts darbinieks – nav tiesisku valsts atjaunošanas un 

izveidošanas aktu, ko pilsoņi būtu apstiprinājuši kā veiktu un apmieriošu, lai gan 
izveidotās struktūras ir ārzemēs reģistrētas okupācijas firmas, kas maldina nāves nometnē 
dzīvojošos, ka ir valsts iestādes un sniedz gan viltus gan nesakarīgus  pierādījumus melojot 
ka pārstāv valsti Latvijas Republika, lai gan Latvija ir acīmredzami vēl arī  Zviedrijas banku 
okupēta  

38. atbalsta nodokļu ievākšanu ārzemju firmu kasēs , kas melīgi sauc sevi par valsts kasi, lai 
gan ir Rotšildu joprojām pārvaldītie LPSR vecie TRELL konti 

39. piedalās visaptverošā sistēmiskā inkvizīcijā un genocīdā pret Latvijas iedzīvotājiem,  
40. piedalās masonu un illuminātu u c ārzemju sektās ko vada Ciona un Jezuīti, pakļaujoties 

Sātanistu virsvadībai 
41. netraucē tam ka RRRR firmas kas melīgi sauktas par drošības iestadēm veic organizētas 

pamatiedzīvotāju un pilsoņu slepkavības un likvidē pierādījumus visā to ķēdē ieskaitot 
oficiāli augstākos tiesvedības orgānus 

42. spundē pamatiedīvotājus un pilsoņus RRR cietumos kur viņu veselību sargrauj un pat 
galina 

43. spundē pamatiedīvotājus un pilsoņus RRR psihiatriskajās klīnikās diskreditējot viņu godu 
un sabojājot viņu veselību  

44. atbalsta un ievieš rasistisku Jūdu izredzētību 
45. visi romas likumdošanas juristi ir RRRR Sorosa sakodēti bioroboti inkvizitori kas RRRR 

Saeimas saprogramēti vispār neredz ka veic Tautas slaktēšanu 
46. nestādina genocidālās potes kas debilizē un dara neauglīgu nākamo paaudzi  
47. nestādina WIFI un datu plūsmu ģenerātorus kas tiem pakļauti kļūst slimi un neauglīgi 
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48. nestādina okupācijas Sorosa mēdijus kas pārņēmuši visus profesionālos ziņu un 
informācijas izplatīšanas veidus  un padara cilvēkus par programmētiem pašiznīcinošiem 
zombijiem 

49. piedalās kara kurināšanā, īsteno III pasaules kara masu slepkavību matrici un atomkaru 
50.  ar savu darbu īsteno Jūdu Jezuītu visās nozarēs ieprogrammēto apokaliptisko pasaules 

galu 
51. strādā uz slepeno vispasaules valdību un neiedziļinās nodevībā, ko Jūdu Rase veic pret 

pārējām pasaules Tautām, pielūdzot Sātanu un iespējams kalpojot citplanētiešiem kas 
okupē Zemi  

Ārzemju banka NORDEA zog arī Latviešu Biedrības zemi apzināti veicot 
pamatiedzīvotāju deportācijas un genocīdu, jau pec valsts likvidācijas 

Latviešu Biedrība Ropažos Latviešiem ir tas pats kas vienīgā Sinagoga/ 
Kagals/Kagannat/Kabala būtu pasaulē Žīdiem. Tā ir jānosargā lai atgūt Latviešu valsti, bet 
arī lai izglābtu Žīdus u v c Tautas un dzīvību uz PaSaules, jo Godzemes Ditta ir arī Žīdu 
Mesija, kas zin kā sarūpēt dzīvu mieru visu Tautu daudzcietušajās, gan  vergu gan 
vergvagaru, dvēselēs. 

Latviešu Biedrības iznīcināšanas process Ropažos ir Latviešu Tautas svētais stāsts caur 
kuru tiek atgūta mūsu valsts Latvijas Republika. 

Valsts Latvijas Republika atguves prāvā - korporatīvi kara noziegumi 

 
Latviešu pasaulslavenais ekonoms Kārlis Balodis, jau 100 gadi atpakaļ, darīja zināmu, ka 
valstī cilvēkam nav jāstrādā vairāk kā pāris gadus 100 gadīgā mūžā, valstij 
Tautsaimnieciski sadalot pieejamos resursus valsts pilsoņiem un veidojot 
uzkrājumus sliktiem laikiem. Pie mūsdienu komunikāciju un industrializācijas 
hiperattīstības pakāpes, ir pilnīgi skaidrs ka cilvēka darba mēnešu skaitam nebūtu 
jāpārsniedz vairāk kā 6 mēneši 100 gadu mūža laikā, lai nodrošināt Tautai visu bazāli 
nepieciešamo. Bet valsts joprojām netiek izveidota un Tautsaimnieciskā domāšana ir 
aizliegta konceptuāli, jo zemeslode ir padarīta par sistēmisku nāves nometni, kur 
nepārtraukti jāstrādā īstenojot pašnāvniecisko Agenda 21 depopulācijas plānu, caur kuru 
var jaust ka industrializācija cilvēcei tika dota, tik lai ievestu visus digitalizācijas slazdā.   
 
Bizness kā koncepts praksē pieļauj jebkādas juridiskās, administratīvās un finansu 
mahinācijas privātai peļņai, pat privātu korporāciju un sindikātu pasaules pārvaldes 
firmām, kas veic valsts Latvijas Republika likvidāciju un tās iedzīvotāju genocīdu. Latvijas 
pamatiedzīvotāji un valsts Latvijas Republika pilsoņi nepiekrīt šādām pretvalstiskām, ar 
karu salīdzināmām, masu iznīcināšanas darbībām un valsts līdzekļu izzagšanai un 
nodošanai ārzemniekiem, kas saucamas lietu īstajos vārdos – korporatīvi kara 
noziegumi. Šajā situācijā esam, jo izveidotajā firmu sindikāta iekārtā, kas vairs nav valsts, 
trūkst iedzīvotāju pašu pārvaldīta valsts kontroles mehānisma. Šī genocidālā kļūda 
tiek novērsta īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības uz pašu tiesvedību un pašu 
pārvaldītu naudu. 
 
Ropažu Dome neskandināja torņu zvanus Jumju Mārās 17. augustā pl. 15.00-20.00 un 
18-20.08 11.00 – 18.00 KultūRAs centrā un nesasauca  novada ārkārtas stāvokļa 
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valstī sapulci-tiesu sakarā ar uzbrukumu valstij Latvijas Republika. Valsts tiek atgūta 
caur  valsts kontroles iestādes Latviešu Biedrība nosargāšanu un tās darbības izvērsšanu. 
Celieties pamatiedzīvotāju dzimtas, kas dzīvo uz savu senču cilšu Lībiešu un Lotgolīšu 
zemes, aizsardzībai. Caur krāpniecību, viltu un inkvizīciju no savas zemes, kā tūkstošiem 
citus, Latviešus dzen projām organizētas noziedzības ārzemju banku sindikāta darbinieki, 
Jūda Sorosa  par inkvizitoriem izskoloti juristi - Raimonds Mežiņš, Maija Dreimane, 
Normunds Riņķis, Inta Jēkabsone, Iveta Stuberovska , Ilze Apse,  Vineta Mazure un 
pats 2 ārzemju firmu  LR Tieslietu Ministrija direktors Dzintars Rasnačs   (D-U-N-S@ 
Nr 681831924, Ministry of Justice D-U-N-S@ Nr 366718547). Šo firmu visi meitas 
uzņēmumi, kas sauc sevi par tiesām īstenībā ir ārzemju banku filiāles, skat. 
pielikumā Godzemes dok. angliski DLoG courts unlawfull.  
 

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 Sea  (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 
sistēmu. Romas likumdošana līdz ar to ir atcelta un visi caur to pieņemtie lēmumi 
un spriedumi nav spēkā no to pieņemšanas brīža un valsts ir otršķirīga, ja to 
atbalstīt izvēlamies. 

Visus okupācijas gadsimtus RRR galvenais uzdevums ir bijis slēpt pamatiedzīvotāju 
tiesības noturēt savas tiesas saskaņa ar kopu tiesībām, common law, jeb Копное 
право, kas ir atjaunoti 9 pamatiedzīvotāju goda tiesu Baltic Sea Indigenous Court 
(BSIC) deklarācijās latviski, angliski, krieviski un zviedriski.  

Tomēr praktiski Rasistiskais Romas Reiha jūgs ir līdz vājprātam stiprs, Latvijā un pasaulē 
veicot jau III pasaules karu – caur atomkara sistēmu administratīvo matrici, kas Latviju 
pārvērtusi par automatizēti digitālu nāves nometni pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem. 
Rotšildu klana 350 gadīgie centieni iegūt visu pasauli savā īpašumā ir kriminalizēti un 
visas korporācijas tiek izirdinātas un arī Georgs Soross ir saņēmis BSIC- ITCCS 
(www.itccs.org) pavēsti uz izmeklēšanu par kara noziegumiem pret Baltijas jūras 
pamatiedzīvotājiem. 

Godzemes prāvas process, soda mēri un atalgojumi  

PRĀVA – pasaules kara korporācijas nozagušas valstu pamatiestādes Latvijā un 
Zviedrijā. 

Zemāk minētajiem apsūdzētajiem ir rakstiski un caur Skype kontu BALTUSAULE, 
jāsniedz liecības - par pasaules kara korporācijām, kas nozagušas valstu 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/DLoG-LR-state-21.6.17-o.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/DLoG-LR-state-21.6.17-o.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Izumu-Godzemes-r%C4%ABkojumi-25.6.171.pdf
http://www.itccs.org/
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pamatiestādes Latvijā un Zviedrijā, jo Zviedru  korporācijas ir okupējušas Latviju, 
caur rasistisku digitālās naudas diktatūru.  

Pamatiedzīvotāju Godzemes (www.LoveOrder.INFO) diarki Godzemes Ditta (Ditta 
Rietuma) un Godzemes Leifs (Leif Erlingsson)ir 15 gadus pētījuši atomkara sistēmu 
korporāciju genocidālos noziegumus un zemāk ir sarindojuši izlasi ar ļoti nelielu daļu no 
atbildīgajām personām kas tiek turēti aizdomās ka ir regulāri veikuši kara noziegumus 
pret pamatiedzīvotājiem, bet šoreiz tikai mazu daļu iesaistīto genocīda  noziegumos pret 
D. Rietumas dzimtu.  Ņemot vērā to ka apsūdzēto darbība izraisa pamatiedzīvotāju 
masveida bojāeju un deportācijas verdzībā ārzemēs, tad minētajiem apsūdzētajiem pēc 
pamatiedzīvotāju kopu tiesībām iespējams ir piespriežams nāves sods. Zemāk minētie 
apsūdzētie ir visi Godzemes diarku turēti aizdomās par vainīgiem genocīdā pret Baltijas 
jūras pamatiedzīvotājiem, noziegumos par kuriem tiek piemērots augstākais soda mērs. 

Apsūdzētajiem ir dota iespēja norādīt uz genocīda veikšanas noziegumu atvieglojošiem 
apstākļiem un sniegt izsmeļošus paskaidrojumus, galvenais - norādot uz korporācijām, kas 
vainojamas genocīda plānošanā un īstenošanā, kas apsūdzētos pieņēmušas darbā un 
uzspiedušas genocidālus darba uzdevumus, kā arī uz personām kurām ir jāliedz iespēju 
veidot organizācijas un vadīt sabiedriskus procesus.  

Apsūdzēto liecības uzklausīs 2 pamatiedzīvotāju goda tiesas 9 pamatiedzīvotāju sastāvā – 
viena Latvijā un otra Zviedrijā. Liecības ir vēlams sniegt Angļu valodā , bet var tās sniegt 
arī Latviešu, Krievu un Zviedru valodās. 

Tā piem. Pēc pamatiedzīvotāju kopu sentiesībām augstāk minētajiem visiem juristiem, kas 
vardarbīgi veicina mahinācijas pamatiedzīvotāju zemes un iekoptas Dievsētas Izumi 
nozagšanai, ārzemju okupācijas bankas nozagtās naudas pilno kontu pārpildīšanai, - 
visiem pienākas nāves sods. Bet tie juristi kas sniegs atklātus ziņojumus par to kādas 
korporācijas un personas ir viņus sakūdījušas darboties pret Tautiski un izraisīt 
pamatiedzīvotāju deportācijas un nāvi, iespējams tiks pamatiedzīvotāju atzīti esam zem 
atvieglojošiem apstākļiem, īpaši ja apsūdzētie uzņemsies veikt vainojamo korporāciju 
decentralizāciju pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās.  

Arī ja Kārlis Ulmanis būtu spriedis taisnu tiesu 1938. g. viņš būtu ticams piespriedis toreiz 
pastāvošo, un līdz ar to tikko uz Izumu zemes atjaunotajā valstī 38. g. Latvijas Republika 
esošo, nāves sodu - šiem pamatiedzīvotāju liecību neievērotājiem par to ka NORDEA ir 
parādniece, nevis otrādi, un pamatiedzīvotāju dzimtas no vienīgā mājokļa izdzīvotājiem 
okupācijas banķieru peļņai, kā genocīda ierocim,  pēdējās brīvvalsts statūtu iestādes 
Latviešu Biedrība nīdētājiem un līdz ar to Tautas un valsts Latvijas Republika nodevējiem.   

Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesas metodika ir sodīt cilvēka 
kriminālo darbību izraisījušās korporācijas, neievainojot cilvēku, veicināt sodāmo cilvēku 
liecināt par uzņēmumiem, kas radījuši noziegumu, lai izirdināt uzņēmumus 
pamatiedzīvotājiem labvēlīgās vienībās, kas nodrošina valsts pilsoņu labklājību.   

http://www.loveorder.info/
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Pie cienīgas liecības, pat ja pamatiedzīvotāju Goda Tiesas 9 tiesneši lemtu spriest naves 
sodu, vēl arī Godzemes diarki nāves sodu var nomainīt uz 25 gadu cietumsodu, tomēr 
iemūžinot notiesāto un līdzgaitnieku apziņā, ka pamatiedzivotāju dzimtas dzīvesvietas ir 
svētas un neaizskaramas, kā tas jau vairāk kā gadu ir darīts zināms visām valsti 
imitējošām struktūrām dokumentētā sarakstē.  

Katram cilvēkam Latvijā ir jāzin pamatiedzīvotāju tiesības, kas ir ierakstītas LGT 9 
deklarācijās LaBie.lv un ko ir pieņēmuši zināšanai visi Saeimas un Ministru Kabineta 
ministriju darbinieki http://www.labie.lv/deklaracijas/   bet nezina godam ievērot un ir 
saucami pie atbildības. 

Apsūdzētajiem, sniedzot izsmeļošu liecību, patiesi nožēlojot grēkus un atmaskojot 
noziedzīgas korporācijas un to īpašniekus, kā arī rakstiski vienojoties veicināt 
pārslēgšanos uz valsts pārvaldītiem Latiem/BIR , pamatiedzīvotāju tiesām un pašu 
aatalgotiem valsts pārstāvjiem, apsūdzētajam tiktu dota amnestija, līdz pat iespējamai 
pamatiedzīvotājiem lojālo mēnešalgai.  

Visiem valsts un pašvaldību darbiniekiem ir jāpārkvalificējas vispasaules 
pamatiedzīvotāju Godzemes sKONā par pamatiedzīvotājiem uzticamiem un zvērinātiem 
censoņām, apgūstot Tautvaldību un Tautsaimniecību, ar pamatiedzīvotāju stipendiju. 
Nebūtiskākos noziegumus pret pamatiedzīvotājiem iesaistītie tiek atlaisti no darba, bez 
brīvības / dzīvības atņemšanas sodiem.  

Tiesas procesam iespējams vēl ceturtais iznākums – apsūdzētais var tikt atzīts par 
vājprātīgu, - kad pienākas rehabilitācijā ar dziedniecības un visu nepieciešamo resursu 
sagādi no valsts puses.  

Jo 15 gadu esam mīļi lūguši un konceptuāli vestījuši sirsnīgus risinājumus, bet uzlabojumi 
ir izpalikuši un vienīga attīstība ir redzama kapavietu un tiesu izpildītāju uz ārzemēm 
deportēto skaitā. 

RRR abu kāju maiņa 

 

Rasistiskais Romas Reiha jūgs stāv uz 2 kājām –  banku kontu tehnoloģija  un juristu 
armija, kā melnās maģijas vārdotāji kas visus pamatiedzīvotāju resursus piebur 
naudīgajiem okupantiem un viņu sabiedrotajiem. Tamdēļ abas šīs formas taps 
pamatiedzīvotāju kontrolētas un pārveidotas – visas bankas tiek nacionalizētas, 
ieskaitot  juristu kantorus, jo tie tāpat kā tiesas, šobrīd ir banku filiāles, jo ir 
atkarīgi no bankām lai izdzīvotu. Notiek pamatiedzīvotāju koka skalu oxa 
bezparāda un bezprocentu naudas atjaunošana, kā tas darbojās 712 gadu 
Lielbritānijā pirms banksteru ēras, un pamatiedzīvotāju un pilsoņu kopu tiesu 
noturēšana patiesai pašvaldībai.  

Pie katras novada pašvaldības tiek izveidota novada Pamatiedzīvotāju Tiesa un Oxa 
Grāmatvedība.  

http://www.labie.lv/deklaracijas/
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Valsts 38. g. Latvijas Republika vai DNB.com firma Latvijas Republika 

 

Lai izsargāties no valsts Latvijas Republika visas bankas nozagušo Rotšildu korporāciju 
sindikāta, uz Izumu zemes kopš 25.6.(1)2017 ir reģistrēta / pastāv valsts 38. g. Latvijas 
Republika, kurā nepastāvēja un nav ārzemju bankas un kurā centrālbanka pakļāvās un 
pakļaujas tagad Latvijas valsts valdībai.  

Toties firma Latvijas Republika ir pakļauta feodālajiem RRR lielīpašniekiem, kas kopš 
šķietamās verdzības atcelšanas laikiem 1841, reģistrē vergu uzņēmumus UPIK un DNB 
(Lewis Tappan efektivizēja verdzību http://www.dnb.com/about-us/company/history.html 
). 

http://investor.dnb.com/ Over nearly two centuries of helping businesses 
understand this dynamic, we have honed the expertise of how data and analytics 
forge the relationships that lead to industry-leading performances. 

UPIK.de un DNB.com īpašumos ir atrodama ārzemju korporācija LATVIJAS REPUBLIKAS 
SAEIMA, D-U-N-S@ Nr 681831796, un firma Latvijas Republikas Ministru Kabinets D-U-N-
S@ Nr  552642266,  kas īsteno Latvijas valsts likvidāciju un tās pavalstnieku un 
pamatiedzīvotāju genocīdu. Valsts Latvijas Republika valsts kases konti nevar būt un nav 
Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas kases  TRELL konti. Šo TRELL kontu īpašnieki 
joprojām jau 77 gadus ir Rotschildi un Co, kam tad arī pieder Latvijas pārvalde.  Rotšildi 
sarīda vienas rases daudzvalodīgos, lai pēc iespējas vairāk kristu 3 pasaules karu plāna 
ietvaros, bet pilnīgi pārvalda masu slepkavības procesu, jo RRR pieder visi centrālbanku 
un komercbanku konti. 

Daži no 999 genocīda veidiem 
Piespiedu potes piespiedu skolās 

Un šī noziedzīgo masu slepkavību korporāciju izirdināšana nenotiek pati no sevis – tā ir 
jāveic pēdējiem redzīgajiem vai arī vājprātīgie biorobotizētie Rotšildu JPK darbinieki 
nogalinās vismaz 90 % Latvijas iedzīvotāju - piespiedu potes jau ir 270 miljoniem Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Italy, Malta, Poland, Portugal, 
Slovakia, Slovenia. Pārējie ap 400 miljonu bērni tāpat visbiežāk tiek skolās nopotēti 
vecāku nevaļas iedziļināties jautājumā dēļ un visa administrācijas personāla sistēmiskās 
korupcijas un plānprātības dēļ, kā arī kompleksās melu propagandas dēļ. Slepenie 
neauglības u v c slimību un nāves blakusparādību dokumenti ir pieejami tiem kas meklē. 
Bet varbūt vienkārši – sapotētie kļūvuši par paklausīgiem biorobotiem, kurus vairs 
nesatrauc ka viņu bērniem uz dzimumorgāniem potē neauglību izraisošo Gardasil. Latvijā 
tas notiek pilnā sparā un pošu apstādināšana ir vilielākais atalgojums ikvienam, jo tas 
izglābs nākamo paaudzi no drošas naves šajā pošu karā. 

http://www.dnb.com/about-us/company/history.html
http://investor.dnb.com/
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Google un Darpa gatavo robotu armiju kas iznīcinās nepakļāvīgos 

 
Silikon Valey, Pentagona un Darpa projekts Cloud (kas darbojas ar Facebook, 
Google) iznīcina cilvēces brīvo domu, jo gatavo lai 2030. g. visas cilvēku domas nāktu no 
kompja pārvadot info caur ieelpotiem čipiem u t t  . Robotu armija iznīcinās pēdejos 
nepakļāvīgos. David Icke angliski tiešā translācijā no Silikon Valey  

 https://www.youtube.com/watch?v=pNJph3d5zak 

Bioroboti valsts iestāžu darbu imitējošos amatos 

 
Apkārt jau tikai bioroboti vien ir valsts iestāžu darbu imitējošos amatos, i bez Silicon Valey 
virsdatora visu pašnoteiktās domas ir nozagtas un vērtību skala un Dievsaziņa, 
pamatiedzīvotāju tiesības netiek pielietotatas nevienos lēmumos. Jo ir taču Romas kanoni 
kurus firma Saeima īsteno bet Satversmi nē.  Cilvēki neuzskatiet par likumiem kaut ko, ko 
paši nekad neesam apstiprinājuši, bet gan tikai ārzemju firmas Saeima RRR apmaksātie 
vergi tos ir pieņēmuši kā firmas Saeima noteikumus. Saeimas vergi no Tautas pilsoņiem un 
pamatiedzīvotājiem izveido biorobotus. Tā ir biorobotu programēšana kas jau ir perfekti 
izstrādāta un ieviesta, jo caur Sorosa izglītoto juristu un policijas armiju RRR 
biorobotizācijas plānu īsteno ikviens. Tāpēc nelaidiet juristus tuvumā nekam kas Tautai 
svēts. 
 

Mežiņa bandas rīcība  ap izsoli 

Mežiņa bandas birojs ziņo ka viņiem Izumu saimniecei nav pat jāatsūta pamatiedzīvotājas 
zemes kriminālās izsoles akts. Viņi uztaisa zādzības shēmu ar ārzemju banksteru palīdzību 
un ņem nost īpašumus ne reizi pat nesazvanoties un nesatiekot īpašnieku, reģistrē visu 
bez truacējumiem jo visas iestādes ir ārzemju banku iestādes nevis valsts Latvijas 
Republika pārstāvniecības. 

Dittas saruna ar Mežiņa bandas Rotšildu algotņiem – aktu viņi tā arī 
neatsūtīja  https://www.youtube.com/watch?v=Xck2TzoM4kI 

Zvans Mežiņa bandai 28.7. https://www.youtube.com/watch?v=cvOuQVSPWJM&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=FhnQ8nORnK8&t=161s 

Valsts Latvijas Republika kontroles iestādes Latviešu Biedrība pamatiedzīvotāju sētu 
dators 28.7.17 iztirgo pretvalstiskā,  digitāli noziedzīgā mahinācijā ārzemju biznesa 
portālā kas melīgi uzdodas par valsts Latvijas Republika iestādes uzņēmumu. Ārzemju 
biznesa LR Tieslietu Ministrija ( D-U-N-S@ Nr 681831924, Ministry of Justice D-U-N-S@ Nr 
366718547)  meitas uzņēmuma Rīgas Apabaltiesa apakšuzņēmējs Raimonds Mežiņš  -
 tātad ārzemju biznesa darbinieks – saņēma no Latviešu Biedrības Goda Tiesas tiesneša 
palīga pavēsti uz pamatiedzīvotāju tiesas sēdi Valsts Latvijas Republika Nozagšana, kurā 
tiks izskatīts arī šis noziegums par pamatiedzīvotāju dzimtas vienīgās mājvietas un valsts 

https://youtu.be/pNJph3d5zak
https://www.youtube.com/watch?v=Xck2TzoM4kI
https://www.youtube.com/watch?v=cvOuQVSPWJM&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=FhnQ8nORnK8&t=161s
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Latvijas Republika kontroles iestādes Latviešu biedrība izputināšanu, Godzemes Dittas 
vajāšanu, kā viens process genocīda pret Latviešu Tautu milzīgajā tīklā. 

Raimonds Mežiņš saņēma pavēsti 27.7.17 uz tiesas sēdi 18.8.17 kurā viņam par kara 
noziegumiem pret pamatiedzīvotājiem, valsti Latvijas Republika un tās Tautu, iespējams 
var tikt piespriests nāves sods vai 25 gadu cietumsods, bet arī pārslēdzot līgumu uz 
Pamatiedzīvotjiem uzticamu darbības veidu – iespējamu amnestiju un 
ikmēneša Godzemes pamatiedzīvotāju ienākumus. 

Lejuplādējiet pavēsti uz Latviešu Goda Tiesu Ropažos ko saņēma Mežiņš kas melīgi tēlo 
valsts Latvijas Republika tiesu izpildītāju un īsteno kara noziegumu pret valsti, valsts 
pilsoņiem, Latviešu Biedrību un pamatiedzīvotāju dzimtu  RM Rop Tiesa 27.7.17 
PARAKSTI Sken 

Bet Mežiņš dienu pirms izsoles, gribēdms nevarētu apstādināt digitalizēto izsoli, kas ir 
necilvēcisks policejiskā Rasistiska Romas Reiha robots. Noziegums ir tehniski necilvēcīgs – 
caur digitālām vēstulēm, nesatiekoties un pat NEVIENU REIZI NAV zvanījuši, pilnīgi 
ignorējot pamatiedzīvotāju tiesības, kas argumentētas un dzīvo cilvēku mājokļa vajadzību, 
zog pamatiedzīvotāju zemes ar bezkontakta metodēm, bez iespējas tikt apstādināti tiesās 
kas ir miesta Tautas sapulces, vai pamatotās dusmās aizstāvot savu mājokli no kara 
noziedzniekiem. 

Senču Kopu tiesības ir vienīgais Tautas glābiņš – katrā miestā iedzīvotāju sapulces-tiesas 
un komisijas kas veic pašu pārvaldītu iztikas un dzīvesvietu sadali, pēc Kārļa Baloža 
mācībām, kas izglāba Vācu Tautu I pasaules kara laikā, izmantojam šajā III PKā. 

Deportētajai Dittas dzimtai noņem arī Lucavsalas dārzus 

Personīga Dittas liecība  https://www.youtube.com/watch?v=iqeuVa4NjoU 

Pamatiedzīvotāju tiesu virkne, saukta Ropažu prāva, kas uzsākta 17.8.17,  ir Zemes 
pēdējā cerība  

Ir pēdējiem nenozombētajiem latviešiem vēl spēks savas tiesas noturēt un Latviešu 
Biedbrību kā savas valsts kodolu aizsargāt, tiesājot ap 99 noziegumā iesaistītos. 

Sētu pamatiedzīvotāju dzimtai mēģina noņem ārzemju banka, kurai visi līdzekļi no Tautas 
sazagti, bet pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem nav pat tik cik vajag Latviskās dzīvesziņas 
priestera ēdienam, kur nu vēl skolu būvei. Dievturu tempļi Latvijā ir Sātana Romas 
aizliegti jau 999 gadus. Sātans ir atkāpies no troņa jo viņa piesmietais Svetais Krēsls ir 
Godzemes Leifa un Dittas no kanibāļiem atbrīvots . 

Ropažu Izumos ir Dievturu tempļi – Pērkona Ozolnīca, Māras birze, Laimas Liepu 
Stūris, Jumja estrāde un Dēklas pirts pamati. Izumos ir 38. g. valsts Latvijas 
Republika viensēta kuras arhitekta rasējumus ir parakstījis Zemkopība ministrs 
Jānis Birznieks pats. Un to visu Dievi sargā! Sātans  to liek upurtraukā, bet Dievi 
saka savu! 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/RM-Rop-Tiesa-27.7.17-PARAKSTI-Sken.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/RM-Rop-Tiesa-27.7.17-PARAKSTI-Sken.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iqeuVa4NjoU
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Bet kriminālā Izumu izsole notika 28.7. noziedznieka Raimonda Mežiņa piedarbinātās RRR 
(Rasistiskais Romas Reihs) bezcilvēciskās digitāli automātiskās izsoles  veidā, kas protams 
tiesiski pēc pamatiedzīvotāju un valsts 38.g. Latvijas Republika likumiem – nav spēkā. 
Kriminalizējot šo vienu labi dokumentēto noziegumu pamatiedzīvotāju tiesa var atbrīvot 
visu Latvijas Tautu, Baltijas jūras Tautas un pat PaSauli.  

Ārzemju imunitātes nav spēkā, tikai pamatiedzīvotāju 

 

Visi Rasistiskā Romas Reiha u c imunitātes dokumenti  ar šo rīkojumu ir pasludināti par 
atceltiem pirms šīs tiesas sēdes. Valsts LR nozagšanas vadību veica arī sekojošā 
imunitātes dokumenta izdevēji - HRH. TVM-LSM-666 Global Immunity (1976)   
https://sites.google.com/site/aowdmp/0864   

Imunitātes dokumentus jāiesūta zināšanai info@labie.lv 

Tiesas kārtība  

Pamatiedzīvotāju tiesas tiesnešu atlasei bija jāaizpilda sekojoša anketa, visas 3 daļas, 
zvērestam bija jābūt  paša vārdiem http://www.labie.lv/wp-
content/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs-12015.pdf Jums ir 
jāīsteno pamatiedzīvotāju deklarācijas kas pieņemtas saskaņā ar kopu tiesībām un 
rodamas www.LaBie.lv  saitē  http://www.labie.lv/deklaracijas/  
Tiesas sēdes 17.-20.8 no Ropažiem tika pārcelta  Skype vidē, un 28-31. augustā 
11.00-18.00 un 20-24. septembrī Rīgā. Sēdes  vadīja Latviešu Biedrības Latviešu 
Goda Tiesas priekšsēdis Valdis Freimantāls un Ditta Rietuma. Par pamatiedzīvotāju 
tikumu ievērošanu sēdēs atbildēja Valdis Šteins. Par tiesas sēdes kārtību gādāja 
Latvijas Aizsargu Organizācijas ģenerālis Valdis Maksimovs u d c.  
 
Prāvu dublēja pamatiedzīvotāju tiesa Zviedrijā. Prāvu kontrolē ITCCS.org 
starptautiskās kopu tiesas tiesneši Briselē. 
 
Kara ārkārtas stāvokļa tiesas sēdes izdevumi. Tā kā Latviešu Biedrības sēta ir 
izdemolēta un tajā laicīgi valda RRR okupācijas karaspēka bankas NORDEA un 
Mežiņa nelikumīgās izsoles uzvarētājs, maldinātais Imants Šteinbergs, un Rotšildu 
firmas LR Tieslietu Ministrija kara biznesa uzņēmējs-bandīts, ar nāves sodu kopu 
tiesībās notiesātais, Raimonds Mežiņš, tad Ropažu Domei ir jānodrošina telpa un 
ēdiens apmēram 100 cilvēkiem uz 4 dienām un nakšņošanas iespējas ap 20 
cilvēkiem uz 3 naktīm. Liecību sniedzējiem noteikti nepieciešami IT Skype video un 
projektora tehniskie palīglīdzekļi. Tāpat Ropažu Domei bija jārod risinājums kā 
aizsargāt iedzīvotāju Dittu Rietumu no Rasistiskā Romas Reiha tiesu inkvizīcijas, 
kas pamatiedzīvotāju mēģina iespundēt viņas dzīvībai bīstamā arestā. Domei 
janodrošina pamatiedzīvotājas Dittas Rietumas dzimtai droša dzīvesvieta.  

https://sites.google.com/site/aowdmp/0864
mailto:info@labie.lv
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs-12015.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/06/Es%C4%ABbas-un-VARAS-ANKETAs-12015.pdf
http://www.labie.lv/
http://www.labie.lv/deklaracijas/
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Lai tas varētu notikt Ropažu Domei u v c pašvaldībam ir jāieceļ pamatiedzīvotājiem 
uzticams vietējais Aizsargs kas uzņemsies atbildību par pamatiedzīvotāju tiesību 
aizsardzību novadā saskaņā ar mūsu pamatiedzīvotāju tiesībam un atbrīvos RRR 
ieslodzītos valsts pilsoņus. 
 
Ropažu Dome gan neveica nevienus no viņiem uzliktajiem pienākumiem un 
tādējādi apstiprināja aizdomas par savu neuztacību pamatiedzīvotājiem un valsts 
Latvijas Republika pilsoņiem. 
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Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU   

BSIC/CNWS X 

konferences-tiesas rīkojumi  09.09.12017 
 
 

Latviešu Goda Tiesas rīkojumi 
 

 “If you know the enemy and know yourself, you 
need not fear the result of a hundred battles.  If you know yourself 
but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a 
defeat.  If you know neither the enemy nor yourself, you will 
succumb in every battle.” 
 
― Sun Tzu, The Art of War 

 
Godzeme apstādina atomkaru uzlabojot vienlaicīgi visu un 

uzreiz caur brīvlaišanu ar pamatiedzīvotāju oxa-naudu, 
pamatiedzīvotāju tiesām un pamatresursu nodrošinājumu 

ikvienam. 
 

BSIC konferences –tiesas X rīkojumi  galvenajos  dzīvības sistēmu 
parametros  kriminalizējot bezatbildīgas struktūras kodolkara sistēmu 
matricē, ņemot vērā pamatiedzīvotāju ārkārtējo stāvokli sistēmiska 
masu genocīda apstākļos: 
 
 

Apsūdzētie svētie daudzcietušie liecinieki izbeigs feodālo karu ēru izirdinot tās 
korporācijas caur kurām viņi veikuši sistēmiskus kara noziegumus pret valsts 
iedzīvotājiem . Jauktas klases 

 

Zemākminētie cilvēki ir svētās Godzemes Dittas atbrīvoti no visām viņu veiktajām 
līgumsaistībām ar kara kurinātāju spēkiem un iesūta savas liecības kā svētie daudzcietušie 
liecinieki, kam tomēr nāksies izciest sodu, ja lojalitātes netiks nomainītas uz uzticību valsts 
Latvijas Republika pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem, izbeidzot genocīdu. Ropažu prāvā 
piedalās sekojoši apsūdzētie liecinieki  
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1. Dzintaru Rasnaču kas vada Rotšildu tiesas kas ir ārzemju banku filiāles un atdod 
okupantiem pamatiedzīvotaju zemi, un ir iesaistīts Rīgas Latviešu Biedrības valdes 
bruņotās atstādināšanas apversumā RL biedrības mājas militāra puča laikā 93. g. 
18. februāra naktī, kā valsts apvērsuma, kā rezultātā tika apstādināta 2. Satversmes 
panta istenošana, kriminālnozieguma slēpšanā, kā arī patreizējās Latviešu 
Biedrības telpu izsoles veicināšanā nereaģējot uz SOS saziņu, un arī kā atbildīgā 
persona Latviešu Biedrības vadītājas Dittas Rietumas politiskā aresta juridiskajā 
sazvērestībā. 

2. LPSR tieslietu ministrs Jānis Dzenītis un Jānis Maizītis kā ģenerālprokurori, kas 
ir tieši atbildīgi pie Rīgas Latviešu Biedrības valdes bruņotās gāzšanas naktī 93. g. 
18. feb. nozieguma nobēdzināšanu krimināllietu ierosinājumos pret vainīgajiem, 
tāpat par 5. Saeimas sastāvu kur par Latvijas ”neatkarību” tolaik nobalsoja 36 
oficiāli čekas aģenti, nerunājot par ziņotāju skaitu.  

3. Zigurds Blaus, Indulis Līdacis, Renāte Gremze, Jānis Ķezis, Vladislavs 
Šlēgelmilhs, Jānis Grigaļūns, Valdis Šīrants, Ingrīda Amantova, Aigars Kleins, 
Klaudija Hēla, Aivars Oleksāns, kā ļaudis kas tēlo ka mums Ropažos pastāv pašu 
valdība – pašvaldība, lai gan nav 999 ha zemes atdalījuši pamatiedzīvotājiem, 
kuros var dzīvot pēc pamatiedzīvotāju tikumiem, kā LGTiesas deklarācijās ir lemts, 
un par ko visi personīgi ir saņēmuši informāciju un aicinājumus uz nedēļu ilgiem 
kursiem pamatiedzīvotāju tiesību apguvē Izumu Latviešu Biedrībā, arī video 
kursus ir saņēmuši 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XIwKKrmPGo9qHabvrQX6s
vU  
un ir personīgi uzrunāti par ko ir vairāki video 
https://www.youtube.com/watch?v=r2ANG-NUttI bet nekāda pašvaldība novadā 
nebija iespējama, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XI0wTrSuDFFCNh8yS6sQS
n_  
jo viss notika tikai pēc Sorosa juristu iedzīvotāju biorobotizācijas plāna – kas 
Rotšildu firmas Saeima un Romas baznīcas apokaliptiskajās masu iznīcināšanas un 
paverdzināšanas  programmās paredzēts, tas arī notiek Ropažos, sistēmisks 
genocīds pret pamatiedzīvotājiem, ekspropriējot vinu zemes un resursus un 
pakļaujot visus Rasistiskajam Romas Reiham un tā feodālajam darba tirgum naves 
nometnē Ropažu novads.Visi uzņēmīgi mēģīnājumi beidzas ar tiesu izpildītājiem 
un pat cietumu https://youtu.be/PUlobHBR8aQ kā jau cietumu industrijas 
militārajā atomkara sistēmā. Un visi ties kas dara kā Saeimas vergi saka 
biorobotizējas zaudējot cilvēcīgo būtību – totāla psihopatizācija. 

4. Ilmāru Rimševicu liecināt par sazvērestību ar BIS.org, katru otro mēnesi satiekot 
Rotšildu darbiniekus no BIS.org , veicot Latvijas valsts sistēmisku likvidāciju un 
pilsoņu resursu ekspropriāciju caur privātu firmu kas sevi melīgi dēvē par valsts 
iestādi Latvijas Banka. 

5. M. Solovjakovs un H.Ozols no ārzemju firmas Latvijas Banka neatdod D. Rietumai 
miljonus ko banka ir parādā sakarā ar Izumu darījumu, bet veicina genocīdu pret 
D.Rietumas dzimtu 

6. Ozola kolēgi Juri Jansonu, kas tēlo valsts tiesībsargu un taisnīgas tiesas garantu, 
bet ir ārzemju biznesa firmas LR Tieslietu Ministrija apakšuzņēmuma Tiesībsargs 
direktors, kas pirms tam 12 gadus strādājis uz valsts nozagšanas centrālo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XIwKKrmPGo9qHabvrQX6svU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XIwKKrmPGo9qHabvrQX6svU
https://www.youtube.com/watch?v=r2ANG-NUttI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XI0wTrSuDFFCNh8yS6sQSn_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XI0wTrSuDFFCNh8yS6sQSn_
https://youtu.be/PUlobHBR8aQ
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virsvadības struktūru ar maldinošo nosaukumu Latvijas Banka, kā arī bijis lielu 
uzņēmumu likvidātors 

7. Juris Vildauss, A.Drozdova, kas tēlo valsts tiesu izpildītājus, bet ir ārzemju firmas 
LR Tieslietu Ministrija inkvizitori un teroristi, kas deportē pamatiedzīvotājus un  
ekspropriē viņu īpašumus 

8. Mārtiņš Bojārs kas tēlo pašvaldības vadītāju lai gan īsteno sistēmisku totalitāru 
genocīdu  

9. Sergej Kuzhugetovich Shoigu who is pretending to be Minister of Defence of 
Russia though he is just an employee of Rothchilds Rasist Roman Reich 
corporation Pravitelstvo RF FKU that is a private company of BIS.org that is waging 
apocaliptic mass murder genocide III WW.  

10. Vladimir Putins doubles who are pretending to be President of Russia though 
Putin died 2005, they are RRRR employees in corporation Pravitelstvo RF FKU that 
is a private company of BIS.org org that is waging mass murder genocide III WW, 
to eliminate 90 % of people.  

11. Jens Stoltenberg who once pretended to be Norwegian workers rights movement 
leader and now is pretending to be NATO secretery general though he is just an 
employee of Rothchilds Rasist Roman Reich corporation that is a private company 
of BIS.org org that is waging mass murder genocide III WW to eliminate 90 % of 
people. 

12. Benjamin de Rothschild, kas ir valsts kases kontu īpašnieks gan Latvijai, gan 
Krievijai gan visām citām BIS.org firmām kas nozagušas pilsoņu valstis, nodarbojas  
ar kriminālu apokaliptisku karu apmēra krāpniecību un pilsoņu īpašumu 
ekspropriāciju ārzemniekiem un nepārtrauktām  masu slepkavībām III pasaules 
kara ietvaros. 

13. Georgu Sorosu, kas ir finansējis un organizējis ārzemju firmas Latvijas Republika 
statūtu un noteikumu izveidi par pretvalstisku un prettautisku organizāciju, kas 
pieņem darbā vietējos iedzīvotājus uzdodoties par Tautas valsti Latvijas Republika 
– tik ja žīdu Tautas valsti. 

14. Nensiju Petit  lai liecināt par firmas ASV pamatiedzīvotāju genocīdu visās NATO 
zemēs, bet konkrētāk par 100 miljonu indiāņu genocīdu ASV un pamatiedzīvotāju 
izmērdēšanu Latvijā, par to vai Latvija un Lietuva ir viņas senču Jaunās 
Jeruzālemes nr 1 teritorijas, pirms Izraelas. Valstij ir jāapmaksā Petit  
etnoģenētiskā/citplanētiešu medicīniskā apskate, lai secināt vai viņa un viņas 
iepriekšējā viņai tik līdzīgā kolēģe nav citplanētieties, tāpat kā viņām tik līdzīgā 
Inna Šteinbuka u c īsie-tuvbrūnacainie-lielmatainie jūdu mafiozo bruņčos ar 
lieliem karu plāniem mūsu reģionā. 

15. Egīlu Levitu kas kā LR Augstākās Padomes padomnieks (1991-1992) salika visus 
pamatus valsts nozagšanai,  noorganizēja valsts iestādes Latvijas Banka 
pārvēršanu par ārzemju firmu, par Latvijas Bankas organizētās banku krīzes 
acīmredzamo pretvalstisko kara noziegumu piesegšanu izzogot valsts 
centrālbanku un privatizējot tās komercbankas, atsakot uzsākt tiesvedību V. 
Maļavkina iesniegtajā lietā par banku krīzi kā organizētu kriminālnoziegumu 
Eiropas Tiesā, kur Levits strādāja šajā lietā par tiesnesi, lai gan pats bija oficiāli 
bijis Tieslietu ministrs nozieguma izdarīšanas laikā un ir atbildīgā persona par 
Latvijas valsts centrālbankas nozagšanu un nodošanu Rotšildu Rasistiskā Romas 
Reiha bis.org. Dziļāk Levitam ir jāpaskaidro kā ikvienā valstī viņa ciltsbrāļi Jūdi 
izveido savu Kagal valsti valstī, savas Kagannat tiesas un dzīvo pēc Kabalas, Toras 
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un Talmuda, lietojot vietējiem slepenas valodas un zīmes, pārņemot visas reliģijas, 
bankas, apdrošināšanas, partijas, utt un kā to vērst atpakaļ lai apstādināt pasaules 
dzīvās vides bojāeju. Levitam kā jau žīdu priesteru levitu viedam bērnam, ir jārod 
risinājums kā izvest Latviešus, jūdus u v c no biorobotizācijas nāves cilpas. 

16. Casper von Koskull Zviedrijā reģistrētā Baltijas jūras valstis kolonizējušā RRR 
banku koncerna NORDEA vadītaju kas koncerna akcionāru 17. gada sēdē 
Stokholmā 16.3. no Godzemes Dittas uz skatuves uzklausīja 12 min 
pamatiedzīvotāju pretenzijas un saņēma koncerna izirdināšanas dokumentus ar 
rīkojumu pārveidot NORDEA par pamatiedzīvotājiem uzticamu uzņēmumu tīklu 
un stādināt Izumu pamatiedzīvotāju dzīvesvietas, brīvdabas tempļa un biedrības 
izsoli, bet nav nedz veicis pārorganizācijas darbības, nedz apstādinājis izsoli un pat 
nav atbildējis uz tiesiskajiem dokumentiem - līdz ar ko ir pakļaujams arestam par 
veikto genocīdu pret pamatiedzīvotājiem Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas finansu 
ministrija atzina NORDEA meitas uzņēmumu ap Baltijas jūru pārņemšanu vienotā 
koncernā par darījumu kas var pārspēt valsts budžetu 37 x un tādējadi novest 
Zviedriju bankrotā.  
https://www.youtube.com/watch?v=e-bsn4FoY3Y&t=2390s  

17. Nordea Latvija vadītājs Jānis Buks kas neatbildēja uz Latviešu Biedrības iesniegto 
prasību par īpašuma Izumi īpašuma tiesību pārrakstīšanu līdz 1.9.16, ar sekām ka 
par katru nokavēto dienu Rietumai Nordea ir paradā 1000 Eiro. Tas uz šo brīdi ir 
330.000 Eiro. Pie parāda vēl ir jāpieskaita tie vismaz 37,5 miljonu Eiro par 
apgriezto peļņu no mūsu 44.000 Latu darījuma dokumenta ko Nordea ieguldīja 
centrālbankā 12.g. Šie 44.000 Latu 2 vērtspapīri joprojam mums nav atgriezti un 
nes Nordea un centrālbankai 25 kāršu peļņu kas tiek apgriezta 10 x gadā un reiz 5 
gadi, no peļņas vismaz puse pienākas oxa/vekseļa radītājiem, ko bankas joprojām 
nav mums atdevušas bet dzen nost no mūsu Dievsētas Izumi zemes it kā par nieka 
35.000, slēpjot tās peļņu no mūsu ieguldītās naudas. Par šādām mahinācijām kas ir 
kara noziegumu klasē pret Tautu NORDEA ir nacionalizēta.  

18. Annika Falkengren SEB un Jacob Wallenberg lai liecināt par sazvērestībām pret 
cilvēci un visu dzīvo vidi, par Ivar Kreuger slepkavību, uz kā bāzes izveidota SEB 
bagātība ar ko pārpirka valstij noshēmoto Unibanku Latvijā,  par Operation 
Baltikum, par Staļina un Wallenbergu sadarbību kara ekonomikas nostiprinašanā 
mākslīgā nepārtrauktā Rietumu Austrumu kara scenārija izveidei. 

19. Brigitte Bonnessen Swedbank kas izliekas vadām Zviedrijas komercbanku lai gan 
tā ir Rasistā Romas Reiha parādu verdzības uzņēmums ar kriminālu augļošanu kas 
slepkavo massas, kas ar viltu un varu tika vispirs nozagts Zviedrijas iedzīvotājiem 
Sparbanken Sverige un vēlāk tam pievienotas daudzas citas viltīgi izzagtas Baltijas 
reģiona bankas, kas tagad veic genocīdu. 

20. Kristapu Zakuli lai sniegt vēstījumu par to kā FKTK ir uzurpējis varu pārņemot 
valsts finansu kontroli Latviešu biedrību vietā, kā arī par pasaules biržu slēptajiem 
īpašniekiem kas netraucēti izzog valstu vērtīgākos uzņēmumus un Latvijas pilsoņu 
uzņēmumu vērtības caur vājprātīgo eksportu u c finansiālo mahināciju shēmām 

21. Fredrik Näslund for 10 years of leadership in turning psychiatric assistance into 
corporatised genocide  where systers Rietuma have never been able to get true 
healing, just invasive violence 

22. Fredrik Hassel as a military that is pretending to be capable to take responsibility 
over decisions of radiation risk as he is the  Western European Nuclear Regulators 
Association (WENRA) vice-chair and directly responsible over which  model is 

https://www.youtube.com/watch?v=e-bsn4FoY3Y&t=2390s
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being used to predict radiation risk vicitms, but though he has gotten an official 
reply fr Ditta Rietuma and Pr. Busby to reevaluate the criminal mass murdering 
methodology that is imposed by totalitarian mass murdering RRR establishment as 
they market ICRP model as a safe one and neglect to imleent the ECRR model to 
keep the genocidal nuclear industry businesses murdering billions of people. Video  
https://youtu.be/Whfs-RJzlyc  

23. Carl XVI Gustaf par Zviedrijas valsts nozagšanas no pilsoņiem organizēšanu caur 
korporatizācijas ieteikšanu parlamentam 74. g. un tādējādi valsts atdošanu  RRR, 
atbildēt par brīvmūrnieku sazvērestības aizsargāšanu, kā arī šo noziedzīgo metožu 
ieviesšanas atbalstīšanu Latvijā, reģionā un pasaulē, par pasaules karus veicinošo 
militāro industriju veicināšanu utt 

24. Juri Stukānu no Rīgas Apgabaltiesas kas atsakās pieņemt zināšanai un nosūtīt  
pavēstes LBas lietā Nr 1/0099/11,  savas ārzemju firmas Rīgas Apgabaltiesa 
Riņķim, Jēkabsonei, Stuberovskai.  

25. R. Kronbergs un Vasila kas 25.03.15 tēloja valsts Tieslietu ministrijas darbiniekus 
atstājot auglīgās Lībietes Rūtas Rietumas iesniegumu ar sūdzību par to ka viņa 
jūtas apdraudēta bez izskatīšanas. 

26. Andris Teikmanis kā 93.g. Rīgas mērs un valsts iedzivotāju nodevējs 
TransAtlantijas korporācijām lai vēstīt kā stādināt viņa Latvijā iesviesto masu 
genocīda un pavedzināšanas organizāciju -Trilateral Commission, Club of Rome, 
Council of Foreign Relations- tirāniju 

27. Jāni Reiru kas tēlo valsts labklājības ministru, lai gan jau kopš 93. g. ir darbojies 
rūpējoties par ārzemju banku labklājību, lai atbildēt kā tas savienojams ka Lībietis 
Valdis Freimantāls, 10 bērnu tēvs un pusaudža audzinātājs, ar ubaga 92 Eiro 
pensiju ir iedzīts parādu jūgā maksājot nelikumīgi ieviesto NĪN, safabricētus 
administratīvos sodus u d c inkvizīcijas terora formas. Kā ieviest K. Baloža 
Rationing – kuponu sistēmu, kas izglāba Vācu Tautu II PK, patreizējā deportāciju 
laikā kad miljons zemi pametuši, no bada, pus miljons pāragri miruši no trūkuma, 
miljons - nedzima. 

28. Dana Reizniece –Ozola it kā atbildīga par nodokļu līdzekļu taisnu sadali un naudu 
kā tādu, bet nodokļus pārvalda Rasistiskā Romas Reiha mafija un pamatiedzīvotāju 
kopienām netiek ne grasis. Līdzekļu sadale pasaulē notiek rasistiskā veidā iznīcinot 
Balto rasi un ģeogrāfiskais līdzekļu sadales mehānisms caur valstu nodokļu 
sistemām un bankām ir organizētas noziedzības nozagts un tiek lietots, lai 
stiprinātu apokaliptiskās atomkara sistēmas, kas nogalina visu dzīvo vidi. Atbildēt 
kā ieviest pamatiedzīvotāju vajadzības īstenojošu nodokļu sistēmu, lai Latviešu 
biedrības un Līvu  Dievsētas neliktu masveidā izsolē ārzemju banksteri. Kā ieviest 
pašu pilsoņu un pamatiedzīvotāju emitētu bezparāda un beprocentu naudas veidu 
– oxa – un to likt par pamatu tikumīgai pasaules valūtai World Indigenous Runes 
WIR, lai iziet no banksteru radītās pasaules iznīcināšanas krīzes. Latviešu Biedrība 
liek pārveidot VID. 

29. Rihardu Kozlovski lai paskaidrot kāpēc Latviešu Biedrības pakļautībā joprojām 
nav neviena drošības dienesta lai Latvieši Latvijā būtu aizsargāti un Latviešu 
bankas nenozagtu Žīdu, Zviedru, ASV, Šveices, Krievijas u c mafijas, atskaitīties par 
Latviešu Biedrības biedru noslepkavošanu šoziem – LBas valdes loceklis Edvīns 
Čulkstēns, Laimonis Purs Strazdiņš (nogalināts 16.g. Nov.), Indulis Ronis 
(nogalināts 16.g. Nov. ) 

https://youtu.be/Whfs-RJzlyc
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Kā Imigrācijas ministrs paskaidrojiet kāpēc tiek veikta pamatiedzīvotāju aizstāšana 
ar migrantiem okupantiem un kā novērst šo kara darbības formu. 
Atsūtitet pētījumus ko esat veikuši par to vai Latvijā esošā banku mafija nepieder 
ne tik ārzemniekiem bet iespējams pat citplanētiešiem. Kam pieder TRELL konti 
firmā Valsts Kase, kas ir TRELL kontu licenzētājs, īpašnieks, radītājs? Ja neesat vēl 
veikuši veiciet pirms 17.8. 

30. Raimondu Bergmani  kas neveic aizsardzības ministra uzdevumus, kad 
acīmredzams ka 500.000 - 800.000  valsts pilsoņu  ir ārzemju banku deportēti un 
vismaz 500.000 nekontrolēti nonāvēti starp citiem ar digitālo banku karšu masu 
iznīcināšanas ieročiem, kā arī ar masveidīgajām potēm kas ir debilizējošs un 
neauglību izraisošs ķīmiskais masu iznīcināšanas ierocis . Lībijas un Irākas, 
Afganistānas un Sīrijas karu atbalstīšana ir atkodusies ar migrant-okupantu 
armijas Eiropas pārņemšanu, bet stratēģijas nav mainītas. Pieprasam valsts 
apmaksātu etnoģenētisko pārbaudi lai noskaidrot vai Bergmanis, Vējonis un 
Kučinskis nav klonēti, jo oriģināli sen novākti.  

31. Arvilu Ašeradenu kas tēlo ekonomikas ministru bet nepārvalda nevienu finansu 
instrumentu, nevienu banku nevienu apdrošināšanas uzņēmumu, un nespēj emitēt 
nevienu vienību it nevienas valūtas, nedz ietekmēt nodokļus un to noplūdi trīs 
valsts kasēs kas nepieder valstij. Paskaidrot par dzimtas Dievsētas Izumi 
izputināšanas noziegumu - kāpēc Ekonomikas Ministrija, rakstiski un telefoniski 
uzrunāta (ir youtube video),  nepalīdzeja Latviešu Biedrībai un pamatiedzīvotāju 
ģimenei nepalikt bez elektrības, kāpēc D. Rietuma nesaņēma atbildi uz savu 
izsmeļošo vēstuli ar ekonomiskās palīdzības SOS  saucienu dzimtas izmisuma 
stāvoklī 16. g jūlijā. Dēļ tā ka Izumu mājā nebija elektrības, D. Rietuma arī 
nesaņēma epastu no I. Apses ar uzaicinājumu uz tiesu un nevarēja sevi aizstāvēt 
safabricētā prāvā 23. augustā, kuras dēļ tagad D. Rietuma ir spiesta būt deportācijā 
vismaz 2 gadus un nevar aizstāvēt uzbrukumu Dievsētai Izumi un valstij 38. g. 
Latvijas Republika – Jūs esat vainīgs. Nemaz nerunājot par visām SOS vēstulēm no 
Latviešu Biedrības jau agrāk 14. un  15. g. rīkojot ievērot pamatiedzīvotāju 
deklarācijas un apstādināt sistēmisko genocīdu. 

32. Ivaru Godmani kura vadības laikā notika visaptveroša valsts struktūru pārveide 
par nāves nometnes iestādēm, kas apstādināja Satversmes 2. pantu īstenojošas 
valsts izveidi, ieskaitot bruņoto uzbrukumu un izrēķināšanos ar Rīgas Latviešu 
Biedrības  valdi 93. g. 18. februārī,  kas bija valsts apvērsums kalpojot Illuminātiem 
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Current-Membership-List-of-
The-Illuminati-3001.pdf  

33. un Eināru Repši, kas vadot centrālbanku neizveidoja pašu pārvaldītu valsts 
naudu, un kopā ar Godmani, kā ārzemju firmu darbiniekus, kas parakstījuši 
līgumus par sadarbību ar krimināliem Rotšildu sindikātiem, izliekoties par valsts 
Latvijas Republika pilnvarotiem pārstāvjiem,  un kas ir personīgi atbildīgi par 
saviem līgumiem, bet ir piemānījuši Latvijas daudzcietušo Tautu un uzspieduši tai 
vergot un maksāt par viņu noslēgtajiem līgumiem, šie kungi saņem leknas pensijas, 
bet vajāti tiek patrioti, kā Ansis Ataols. 

34. Ināru Mūrnieci un Solvitu Mellupi Āboltiņu kā firmas LATVIJAS REPUBLIKAS 
SAEIMA”, D-U-N-S@ Nummer 681831796 vadītājas, kas darbojas maldinoši, 
izliekoties, ka vada valsts Latvijas Republika Saeimu, lai gan viņas vada valsts 
likvidācijas tiesiskās diversijas mahināciju firmu - valsts visu resursu 
izzagšanai/pārreģistrācijai ārzemniekiem, iedzīvotāju masu izdzīvošanai/ 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Current-Membership-List-of-The-Illuminati-3001.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Current-Membership-List-of-The-Illuminati-3001.pdf
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slepkavībai. Abas ir regulāri uzrunātas rakstiski bet atsakās tikties un nepieņem 
likumus par Latviešu Biedrību tīkla atjaunošanu valsts izveidei un 
pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu. Ja beigs krāsot matus lai nemaldināt Tautu 
par savu Tautību un ja godam atbildēs - būs pamatiedzīvotāju mūža pensija, bet 
nāves sods ticamāk. 

35. Ojārs Eriks Kalniņš par CETA līguma diversijas ieservēšanu plānprātīgajai 
Saeimai 

36. Lolitu Čigānieti lai paskaidrot (atrādot arī savus Šveices kontus) kas viņai u c 
firmas Saeima darbiniekiem maksā algu, lai nodot valsts iedzīvotāju likteņus 
ārzemju CETA korporāciju virstiesām,  kādi blakus ienākumi rodas tiem kas balso 
ārzemju bankām izdevīgi, un kāpec Lolita konferencē par kara draudiem Baltijas 
Jūras reģionā lielījās visas pasaules priekšā ka to par ko Sorosa algotņi cīnījās 
Maidanā Ukrainā,  Latvijai izdevās noslēgt  ar Rotšildu Eiropas Komisiju 95. g. bez 
ieročiem. Jā, valsts pārveide par nāves nometni Latvijas teritorijā notika bez 
ieročiem, tik caur viltu melojot ka okupācijas iestādes, kas likvidē valsti un veic 
genocīdu,  ir valsts iestādes.  Kā Lolita visas konferences priekšā, nogrūda 
Godzemes Dittu no skatuves stādinot vienīgo runātāju, kas piedāvāja reālu 
risinājumu, lai apstādināt III pasaules karu, Sorosa stipendiātu tukštarkšķu laika 
zagļu pulkā, līdz ar to paveicot dokumentētu noziegumu pret planētas dzīvību. 
Nozieguma video https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU  

37. Björn von Sydow kas saņēma no Godzemes Dittas Triljonu Baltijas IRu un 
Pamatiedzīvotāju veiktas Decentralizācijas tiesisko dokumentu paketi, ar rīkojumu 
apmaksāt visu militāro korporāciju armiju atgriešanu savās ģimenēs, pārtraucot 
kriminālo karu plānošanu. bet augstprātīgais žīds visnekaunīgākajā veidā turpat no 
skatuves visiem teica ka tagad visiem ir jāklausa minoritātes ( Zviedrijā ,žīdiem kā 
minoritātei, Jiddish piešķirts valsts valodas statuss) un ka Baltiešiem gan ir jāņem 
pie sevis bēgļi tad viss nokārtošoties. Paskaidrot kas tas ir par plānu kas tiek 
plānots Baltijas jūras reģionā sakarā ar Aurora III PK militārajiem mēginājumiem 
17. g. Sept. 
Kāpec Baltijas jūras pamatiedzīvotāju 9 valodas,  kas te tūkstošiem gadu pāri jūrai 
braukuši viens pie otra, nav kopīgas valsts valodas? Kapēc ekonomiskā kara 
Zviedrijas banku deportētie no Balitijas neskaitās bēgļi kam pienkas pilns 
garantētais proviants, kā tas ir Sorosa finansētajiem migrantiem, kas īstenībā ir 
kara okupanti kurus uzreiz uzliek apgādātā labklājībā.  Video beigās  redzams ka 
Baltijas bēgļiem Zviedrija pat neatvērs robežas, jo pašiem nav provianta kara 
laikam iekrāts, bet iemigrējušos arābus un āfrikāņus uzturēt ir III PK noteikumos 
jau uzspiests.  

38. Aigaru Kalvīti kura darbības laikā tika legalizēta ķīmisko narkotiku tirdzniecība 
un Lībiete Rūta Rietuma u d c kļuva par to upuri zaudējot savu psihisko veselību u 
d c dzīvību. Būtiski arī ka Rūta 2007.g. vasarā, uzreiz pēc vidusskolas Stokholmā 
beigšanas, lieliski strādaja Valsts Nodarbinātības Agentūrā re-emigrācijas projektā 
un ir safotografējusies ar Kalvīti, lai 2 gadi vēlāk kļūtu par viņa lēmumu upuri. 
Nekādas kompensācijas par Kalvīša vadības kriminālo narkobiznesa legalizāciju 
nav sniegtas, jo valsts nepastāv, tik nāves nometne Latvija. 

https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU
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No projekta reemigrantiem vienīgi Rūta tiešām atgriezās Latvijā un cīnījās par 
valsts atguvi, bet viņa tika izsviesta ārā no 7 ārzemniekiem piederošām 
dzīvesvietām un pēc 8 gadiem bija spiesta emigrēt, ar sagrautu veselību knapi 
izglābjot savu dzīvību. 

39. Anatoliju Gorbunovu kas 90. g. nenodeva varu Pilsoņu Kongresam un Latviešu 
Biedrībām apstādinot Satversmes 2. panta īstenošanu - neizveidoja valsti Latvijas 
Republika, bet gan Rasistiskā Romas Reiha nāves nometni, kas melīgi pārveido 
Čakstes Satversmi, lai gan Čakste un Ivanovs šo mutantu nav parakstījuši. 
Atskaitīties arī par pēcČernobiļas katastrofālo pārtikas u c vidi Latvijā, kā rezultāta 
mana meita Agnese saslima ar galvas audzēju un guva operāciju Zviedrijā, bet 
miljoniem citi ir miruši un kļuvuši neauglīgi. Agnesei vajag makslīgo apaugļošanu – 
kas to apmaksās aukstā atomkara upuriem?  Kas ir vainīgi Černobiļas un Czar 
bomba u c atomieroču testu un katastrofu sekās Latvijā un pasaulē, kas izmaksās 
cietušajiem kompensācijas? Kas finansēs Baltijas jūras kas kļuvusi par 
radioaktīvāko pasaulē attīrīšanu?   Vainīgie ir ticams tās pašas korporācijas kas 
veic III PK finansēšanu tagad un kā viņus piedabūt pFie atbildības. 
Caur zinātniskiem militāristu projektiem ir īstenots aukstais atomkarš veicot 
pazemes un virszemes atombumbu testus  (http://www.bsrrw.org/baltic-
sea/nuclear-bomb-testing/ ) mūsu kontinentā, kas ir iemesls neauglībai un vēžu 
epidemijām, kas pļāvis miljardus un pļaus turpmāk (Pr Jablokov 
https://youtu.be/nQGk8lQKL_w ) Jautājums par cilvēces izdzīvošanu ir rodams 
atomkara sistēmās kas ir jāizirdina miermīlīgos un pamatiedzīvotājiem uzticamos 
uzņēmumos. Bildēs 3 gadīgā Agnese pēc glābej-operācijas Zviedrijā. 

http://www.bsrrw.org/baltic-sea/nuclear-bomb-testing/
http://www.bsrrw.org/baltic-sea/nuclear-bomb-testing/
https://youtu.be/nQGk8lQKL_w
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40. ārzemju firmas Valsts Zemes Dienests ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu kas 

strādā masveidā nododot ārzemju banku izputinātu pamatiedzīvotāju zemes 
ārzemju okupācijas firmām  

41. ārzemju firmas Drošības Policija priekšnieku  kas nepilda valsts Latvijas Republika 
Satversmi un neizmeklē/veic  slepkavības /teroraktus pret valsts 
pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem 

42. Ivars Priedītis kā Latvijas Krājbanka valdes pr/s lai paskaidrot kuras korporācijas 
iznīcināja Tautas Krājkasi. 

43. Edgars Tavars, kas ir banku augstskolas upuris, kas tēlo valstsvīru, bet neievēro 
Satversmi un pamatiedzīvotāju tiesības, kas saņēma rokās LGT pamatiedzīvotju 
deklarācijas bet nobēdzināja tās un pameta pamatiedzīvotājus banksteru 
policejiskās inkvizicijas terora varā 

44. A. Dobrājs, I.Zalpetere  lai izskaidrot kā LVA Privatizācijas Aģentūra par nodokļu 
maksātāju naudu aizpriHvatizēja pilsoņu valsts uzņēmumus  ārzemniekiem 

45. Mikael Ericson, employee of the combined Intrum Justitia and Lindorff RRR 
terrorist mafia. 

46. Bob Moritz fr Pricewaterhouse Coopers for global corporate unification 
administration of RRR 

47. Zviedrijas bijušos premjerministrus Göran Persson,  Fredric Reinfeldt un Carl 
Bildt par pilsoņu nodošanu RRR verdzībā un Baltijas jūras u c valstu pārvēršanu 
par nāves nometnēm un masu slepkavības laukiem http://highcrimes.lege.net/en/  
kā Lībija, Irāka, Afganistāna un Dienvidslāvija. 

48. prezidentus tēlojušos Vairu Vīķi Freibergu kas rīkojās pēc masonu Rozenkrancu 
Ordeņa Sātanistu pavēlēm nevis īstenojot Satversmes 2. pantu , un izlikās par 
Dievturi lai finansētu sinagogas izveidi Rīgā u c un atstāt Latvijas 
pamatiedzīvotājus bez neviena tempļa, bez nevienas svētnīcas, bez skolas vai 
augstskolas un vairākkārt uzrunāta tik norādījusi rakstīt epastus.  

49. Andri Bērziņu kas strādājot uz ārzemju bankām kā finansu eksperts parakstīja 
ārzemju banku ietekmi uz valsts banku tirgu kā neievērojamu un turpināja nodot 
Latvijas iedzīvotājus vergu jūgā  

http://highcrimes.lege.net/en/
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50. Raimondu Vējoni kas vairākkārt saņēmis Latviešu Biedrības pamatiedzīvotāju 
deklarācijas bet nav sagādājis pamatiedzīvotājiem katrā miestā savus 999 ha, savu 
templi, savu zvanu torni, savu tiesu, savu vietējo naudu, neatkarīgu sakaru tīklu, 
savas slimnīcas un pašu ražotas potes un savu skolu un augstskolu – kas ir īsta 
pašvaldība, kas kopu tiesībās senčiem allaž bija 1000šiem gadu. 

51. Valdi Zatleru kas atstāja Baltijas Saules Fonda iesniegumu par sadarbību 
Tautvaldības izveidei bez atbildes un pieprasītos 111.111 Latu nepiešķirtus, bet 
prezidenta rezidencē izveidoja ārsta kabinetu, laikam jau lai noskaidrot Kas Es 
Esmu – arī LGT būs jāpastāsta. 
Par noziedzīgo Godmaņa un Rimševica līgumu ar SVF un Pasaules Banku 
atbalstīšanu 2009. g. , glābjot Zviedrijas bankas nevis Latvijas Tautu. 

52. Anders Borg Par genocīda nozieguma dizainēšanu ievirzot Godmaņa un Rimševica 
līgumu ar SVF un Pasaules Banku 2009. g. decembrī, atrunājot veikt Lata 
devalvāciju,  glābjot Zviedrijas banku peļņu nevis Latvijas Tautu– tātad veicot 
ekonomiska kara darbību Latvijā kas ir ekvivalenta Latvijas okupācijai un 
iedzīvotāju nodošanai verdzībā un genocidālā nabadzībā. 

53. Stefan Löfven for supporting NWO corporatisation takeover of Konungariket 
Sverige and beslaving of Swedish and Baltic Sea peoples as well as mass genocide 
by vaccines and all other nuclear war systems, for covering up that terroract of 
7.4.17 was an inside job where Swedish military were training terroracts for the 
3rd day http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/04/myndigheter-ovade-
terroristbekampning/ For letting digital society trap to leave Swedes as victims for 
possible Aurora coop war in September now where Swedes cant cope to be 
without electricity or food at all  

54. Aziz Dag  as reponsible for decmmission of all nuclear weapon systems of  
Westinghouse etc 

55. Marcus Wallenberg as reponsible for decmmission of all nuclear war systems of  
SAAB etc and involvement in the global financial fraud syndicat 

56. Iveta Brimerberga, Vivita Voronova un Irēna Logina kas veica inkvizīcijas 
prāvas pret 60 gab 9. g. 13. janvāra patriotiem un jo īpaši tautas varoni Ansi Ataolu 
Bērziņu, graujot jauno cilvēku dzīves un pazemojot un iebaidot massas, sabojājot 
arī Anša auglīgās sievas un viņa mazo bērnu dzīves – Sātaniska ķecerība kas ir 
noziegums pret cilvēci. 9. g. 13. janvāra sacelšanās bija pēdējā Latvijas Tautas 
dzīvības pazīme kā sabiedrībai kas pretojas okupācijai, pēc tās Tauta ir bijusi tik 
novājināta ka to par sabiedrību vairs nevar uzskatīt – kā ieslodzīto massa nāves 
nometnē kas reaģē tikai uz ēdiens, dzēriens, pajumte, Eiro, Lati…. un pretoties 
sistēmiskai okupācijai nespēj. 

57. RRR Sorosa banku juristu armijas uzņēmēji kas izliekas par valsts Latvijas 
Republika tiesnešiem dzimtas mājas un Latviešu Biedrības sētas izlikšanā uz izsoli 
Maija Dreimane, M. Milere,  I. Mikulova, Štrikere, I. Riekstiņa, Normunds 
Riņķis, Inta Jēkabsone, Iveta Stuberovska, Vineta Mazure, un tiesību atgūšanas 
lietā Ilze Apse, A. Šeniņa, L Stivriņa, A. Āva, Ozoliņa veicot genocīdu  pret valsts 
iedzīvotājiem kara noziegumu apmērā 

58. Rīgas Psihiatriskās klīnikas darbinieces L. Arāja un  Klotiņa kas sadarbojas ar 
RRRR bankām-tiesām 

59. Dace Punāne un Solvita Ķikāne kas 15.07.16 tēloja valsts Lauku atbalsta dienesta 
darbinieces atsakot Latviešu Biedrībai iespēju īstenot ieceri Dzīve-s-Ziņa, jo ir 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/04/myndigheter-ovade-terroristbekampning/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/04/myndigheter-ovade-terroristbekampning/
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Rotšildu nāves nometnes darbinieces kurām nav nekādu iespēju veikt valstisku 
darbību un maldina pavalstniekus par pretējo, lai saņemt algas 

60. I. Braunfelde un Vucēne 9.07.15 veica pavalstnieku un pilsoņu maldināšanu 
izliekoties par valsts Finanasu Ministrijas darbiniecēm veicot 3 maldināšanas par 
to ka Rotšildu BIS.org firma Latvijas Banka ir 1) pilntiesīga 2) autonoma un 3) 
valsts iestāde. 

61. K. Ermansone un Dārzniece maldina valsts pavalstniekus ka ir valsts Latvijas 
Republika Rīgas Domes mājokļu un Vides departamenta darbinieces lai gan viņas 
9.12.15 atteica atbalstīt pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves procesu un līdz ar 
to arī pamatiedzīvotāju izdzīšanu ārā no viņu dzīvesvietm Rīgā un Latviešu 
Biedrības LGTiesas pamatiedzīvotāju deklarāciju izgnorēsanu, līdz ar to veicot 
genocīdu pret Latviešu un Lībiešu dzimtām 

62. L. Karlina un Inga Baltā kas tēlo Valsts Kultūrakapitala Fonda darbinieces lai gan 
19.06.14 atteica rast līzekļus lai īstenot Latviešu Biedrības projektu ”Latviešu 
biedrības – sabiedriskās kultūras centri” 

63. Dmitrijs Grušnovs, Andra Sauskāja, E. Petkeviča, Kaspars Sniedze, 
Z.Storastīts,  Z, Stupeņa, A.Brolišs,  Korotkeviča, A.Sauskājs,  J. Jančevskis, 
Jānis Bārzdainis, Rīgas reģ pārv Ziem iec un Gatis Kalvītis, J. Bērziņš, A. Paeglis 
kas 27.09.16 izsūtīja Rietumai pavēsti uz arestu no Salaspils iec. tēlojot valsts 
policiju un Agris Sūna kas tēlo valsts policijas arodb prezidentu. 

64. RRR Sorosa banku juristu armijas uzņēmēji kas izliekas par valsts Latvijas 
Republikas tiesu izpildītājiem Raimonds Mežiņš, Sandis Tomsons, Gunita Špēla, 
Juris Vildauss u d c 

65. Tāpat pretvalstisko un pret Tautisko tiesu izpildītāju Jānis Jonass kas dēļ 40 Eiro 
pamatiedzīvotājiem prettiesiska  auto stāvvietas parāda rīkoja aizslēgt visus Dittas 
Rietumas banku kontus izsūtot rīkojumus uz visām 20 ārzemju bankām kas 
okupējušas Latviju un pat nebrīdinot , nesazinoties ar D Rietumu pašu.  Bez banku 
kartēm un kontiem Latvijā nav iespējams dzīvot jo skaidro naudu arī nevar izņemt 
bez kartes – praktiski tas ir deportācijas/ slepkavības rīkojuma akts.  

66. A. Ruša un L. Kuplā /Kuplaja kas 12.05.16  strādāja okuāpācijas firmā SEB un 
īstenoja D. Rietumas ar Latvijas Unibanku slēgto kontu pretTautsiku un 
pretvalstisku  slēgšanu un pretiesiski atrakstījās uz Rietumas sūdzību rakstot ka 
bankai ir pienākums pildīt visus pretvalstisko tiesu izpildītāju rīkojumus un neko 
nereagēja uz Rietumas prasību beigt sistēmisko genocīdu. 

67.  Elizabeth Critchley, James L. Balsillie, Dhananjaya Dvived, Lawrence N. 
Lavine, Nicholas Haag, Karina Saroukhanian, Catherine Ashton, Juri 
Jākobsonu, Klāvs Vasks kas tēlo ka vada tiesisku banku  bet ir par sviestmaizi 
nozaguši valsts pēdējo Parex banku kas pardēvēta par Citadeli. Valdes pr/s Guntis 
Beļavskis saņēma oxu - 372 BIRus, bet nereģistrēja D. Rietumas konta mīnusu 
dzēšanu, nedz arī ir atgriezis saņemto oxu tally stick skala veidā. 

68. Laimdota Straujuma kuras vadībā notika šis pēdējās  Tautas bankas Parex 
nozagšanas akts u d k c. 

69. Andris Ozoliņš, Baiba Anda Rubesa, Andris Liepiņš, Mārtiņš Bičevskis, 
Martins Sedlackis, un valdes pr/s Āris Žīgurs kas maldina Tautu izliekoties ka 
vada valsts uzņēmumu Latvenergo lai gan tas ir Tautai nozagts RRRR pārvaldes 
objekts, caur kuru veic iedzīvotāju inkvizīciju atstājot viņus bez elektrības, dēļ kā 
miljons deportējušies un 250.000 ir bez elektrības. Valde 15.06.16 saņēma 1.417 
BIR vērtu oxu bet nav to atgriezusi un ar to arī sākās Dittas dzimts deportācija un 

https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/elizabeth-critchley/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/james-l-balsillie/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/dhananjaya-dvivedi/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/lawrence-n-lavine/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/lawrence-n-lavine/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/nicholas-haag/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/karina-saroukhanian/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/catherine-ashton/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/klavs-vasks/
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dzimtas māju izlaupīšana, pie kā ir vainojams Latvenergo  kriminālā eletrības 
atslēgšana 16. g augustā. 

70. Ewa Glennow SIA Aizdevums.lv un Marginalen Grupp īpašniece kas ir pārņēmusi 
Latvijas darba augļu apmaiņas līdzekļu plūsmas un 15.06.16 nepieņēma 3300 BIR 
oxu kā maksāšanas līdzekli atstājot pamatiedzīvotāju dzimtu bez elektrības, badā 
un vela arī bez pajumtes.  

71. Ivo Leci, Belovu, Nariškinu, Dmitrenoku kas strādāja 4.12.15  SIA Rīgas Namu 
Pārvaldnieks un nodeva pamatiedzīvotājus neiedziļinoties viņu dzīvībai bazālās 
pamattiesībās uz dzīvesvietu un tās neaizskaramību, tādējādi liekot pamatu 
noziegumiem kur Rietumu dzimtas jaunā auglīgā Lībiete Rūta tika izmesta ārā no 
savām dzīvesvietām Rīgā 8 reizes un Ditta 5 reizes, kas ir sadragājis Rūtas psihisko 
veselību un uzticību cilvēkiem. 

72. Māri Kučinski lai liecināt par pret valstiskajām sazvērestībām ko viņi, būdami 
Rotšildu ķīlnieki kas tēlo prezidentus, kā firmu darbinieki ir parakstījuši, arī ar 
pedofīlu/kanibālu/Sātanistu Romas Reihu bet uzspiež nāves nometnes 
noteikumus visai sagūstītajai Tautai. 

73. Rīgas Domes priekšsēdētāju tēlojošo 2 ārzemju firmu ar nosaukumu Rīgas Pilsētas 
Dome direktoru Nilu Ušakovu, kas tēlo Lībiešu un Vidzemiešu Rīgas zemju 
pārvaldnieku, bet kā visi iepriekšminētie tik vien skaita melnā maģijas politiskos 
pantus kas atbalsta ārzemju naudas ilūzijas mahināciju shēmās ieslodzītos 
Latviešu Tautas genocīda veicējus, izvairās tikties un reģistrēt LGT deklarācijās 
lemtos pamatiedzīvotāju 999 ha Rīgā un turpina izputināt Tautu neveicinot 
ārzemju banku nacionalizāciju un pamatiedzīvotāju tiesu varu pašvaldībās – pašu 
valdībās.  
Atbildēt par to ka pamatiedzīvotājiem kam izsenis pieder Rīgas zemes nav kur 
dzīvot un nav kur savu Dievu svētību svētīt, par to ka neizlasījis atdeva Rietumas 
Lucavsalā rokās Ušakovam iesniegtos Latviešu Biedrības deklarāciju dokumentus 
Tavaram, un Latviešu Biedrībai  mēģinot rast  tikšanās laiku, Indra atteica visas 
reizes. Par to ka visi iesniegumi par Latviešu Biedrības izglītības centra izveidi 
Latviešu biedrību tīkla atjaunošanai tika  atteikti. 
Par pamatiedzīvotāju iesniegtā maksājuma ar oxa Baltic Indigenous Runes 
nepieņemšanu kā rezultātā pazaudējām dzīvokli Stabu ielā 49-6 kur notika cīņas ar 
Krievijas pilsoni (1 no 6 pazaudētajiem dzīvokļiem dēļ okupācijas naudas līdzekļu 
jūdu rasistiskā monopola).  
Latviešu Biedrības pirmās telpas Lāčpleša ielā 2013.g. arī pārņēma Ēbreju 
biedrība, jo viņiem pieder finansiālā sistēma, par ko arī Jums būs liecināt un 
novērst genocidālo diskrimināciju. 
Par sazvērestību ar SVF, īstenojot šo okupācijas firmu rīkojumus par 100-
Latniekiem arī Lucavsalā u v c, aktīvi uzturot feodālo verdzības iekārtu Rīgā kā 
pamatiedzīvotāju genocīdu. 

74. Rasmu Griņu par vairākkārtēju atteikumu sasaukt Lucavsalas sapulces lai īstenot 
pamatiedzīvotāju tiesības un šovasar atteikumu palīdzēt Dittai Rietumai un 
Lībietēm Rūtai un Agnesei Rietumām, laikā kad notikušas pamatiedzīvotāju 
deportācijas un slepkavības un ir vajadzīgs pēdējais patvērums, bet cilvēcīgums 
pat tantukos nu ir izskausts, ja Latviešiem, kas slēpjas no Rasistiskā Romas Reiha, 
bez Eiro, atņem pat dārza būdas uz senču zemēm. 

75. Boris Shpigel par starptautisku organizāciju vadību veicot genocidālu rasismu 
izliekoties ka pārstāvat daudzcietušos ēbrejus un atteikšanos sadarboties ar 
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mirstošo Latviešu Tautu, ko Jūs ar vieglu smīnu 10. g. atstājāt Jūdu Rasistiskā Reiha 
jūgā izmirt. Par World Congress of Jewry vadošo lomu trīs pasaules karu plānā lai 
pārņemtu visus pasaules resursus un nogalinātu visus nepakļāvīgo Tautu 
miljardus.  https://www.youtube.com/watch?v=PkQWzN29uDM   

76. Gitu Umanovsku, kas atstājusi bez atbildes Baltijas Saules Fonda rakstisku uzrunu 
pēc sadarbības ar Latviešiem, līdzējusi veikt ēbreju īpašumu restitūcijas darījumus 
simtiem īpašumu, fonds dod atbalstu ēbreju organizācijām ko bīda ārvalstu ebreju 
organizāciju pārstāvji, galvenokārt no ASV un Izraelas, bet personīgi urunāta un 
saņēmusi Baltijas Saules fonda aicinājumu uz sadarbību ar Latviešu biedrībām, 
atstāja Latviešus bez atbildes un atbalsta.  
Paskaidrot kāpec Ēbrejiem 100 gadus piederējušie  īpašumi tiek atdoti bet  
Latviešiem tūktošiem gadu piederējušās zemes netiek. Kāpec netiek atjaunots 
Latviešu biedrību tīkls bet ēbreju biedrības plaukst? Paskaidrot kā žīdu rasismu, 
kad visas sfērās kurās ir vara notiek žīdu dominēšana, balansēt lai visas 
etnoģenetiskās grupas var gūt pašu pārvaldītas bankas, mēdijus, komunikācijas, 
drošības dienestus, augstskolas, slimnīcas utt. Šāda dominēšana ir rasistiska un 
krimināls masu gencīda līdzeklis. Gaidām izsmeļošu aprakstu par to kā Jūdiem ir 
izdevies kļūt par Tautu kurai saskaņā ar 2. pantu Latvijā pieder vara – par Sorosu, 
par Rotšildiem, par to kas ir īpašnieki centrālbankas un valsts kases TRELL 
kontiem, par žīdu valsts katrā valstī Kagal administrāciju, par Kagannat tiesām un 
visu baznīcu, partiju, mēdiju un banku žīdu Cionas virsvadības struktūrām caur 
uzurpēto un uzspiesto melnās maģijas petrolejas dolāra naudas ilūzijas 
mehānismu.  Jāziņo par to kā stādināt rituālās slepkavības, pedofīliju un 
kanibālismu kas ir raksturīgi Sātanisma rituālos http://www.labie.lv/wp-
content/uploads/2013/04/survivorship.org-ritual-calendar.pdf  

77. Zbigņevu Stankeviču par Latvijas upurēšanu nemitigajā Euharistija upurī  
Sātanam, liecināt par pedofīlijas un kanibālisma tīkliem, par bērnu masveida 
slapkavošanu un tirdzniecību, par sazverestību ar ārzemju varu, par 2000 gadīgo 
inkvizīciju un senču torņu zvanu nozagšanu 

78. Dmitrij Krupnikov no Žīdu Restitūcijas Fonda sniegt metodisku palīdzību 
Latviešu biedrībām lai atjaunot Latviešu biedrību tīklu un atjaunot Latviešu 
Dievestību tempļus un sKONas, pamatiedzīvotāju tiesas un dzīvesziņu Latvijā. 
Paskaidrot kā izirdināt Cionas rasistisko verdzības iekārtu pasaulē. Izsmeļoši 
paskaidrojumi par atsaucēm video par žīdu rituālo bērnu slepkavību kultu 
https://youtu.be/Ura0PB_sfos  un Bāriņtiesu cilvēkbērnu biznesa tīklu kas apgādā 
Sātanistu sektas. Rakstiski paskaidrot kā metodiski sadalīt Tautām žīdu sagrābtos 
pasaules resursus. 

79. Barbara Spectre to provide the documentation for the Zionist multiculturalism 
agenda for all countries exept Israel and the network of global foundations that 
fund it.  

80. Philip Spectre to provide fresh versions of Protocols of Zion and the network of 
Zion and Mossad that leads the world freemasonry, all religions, banking and 
military to depopulate the planet. 

81. Sven Gustafsson, Åsa Lundell,  Il-Nam Croon, Ann-Cathrin Lindell, Marie 
Samuelsson, Sonja Lind-Brolinson, Christina Sandahl and Ulrika Thorsson for 
genocidal child abduction of Ditta of Godland´s grandson and others by genocidal 
Swedish Social Services LVU international mafia. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkQWzN29uDM
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/survivorship.org-ritual-calendar.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/survivorship.org-ritual-calendar.pdf
https://youtu.be/Ura0PB_sfos
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82. Peter and Leo Andersson, Ingegerd Ronge pretending to be lawyers of 
Eskisltuna court, Jan Öhman  och Therese Klang pretending to be lawyers of Svea 
Hovrätt Court, though they all 5 are representatives of interests of bank BIS.org 
syndikat that runs all private corporations including courts and child trafficking 
etc See attached All courts are banks doc – foreign banks.  

83. Housing corporation management employees Henrik Smedberg,  Jonathan 
Parsman, Cristopher Veide , och HB board Niclas Lindberg (S) ordförande 
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) vice ordförande Robert Thorstenson ledamot 
and Anette Sand ledamot who watch over the totally unsafe living arrangements 
that are like prison cells and can testify about a need of  housing reform 

84. Petri Salonen to change council corporations to peoples local councils that fully 
implement the  rights of indigenous peoples of Baltic Sea area, establishing all their 
rights by Baltic Sun Model 

85. António Manuel de Oliveira Guterres  as the top employ of the UN that has been 
abolished by Ditta and Leif of Godland for its crimes against humanity conspiring 
to kill most of the population of nations of the world that UN has been systemically 
enslaving and mass murdering in criminal  war economy fraud inforced upon the 
nations of the world, mass murdering indigenous. 

86. Willem-Alexander Claus George Ferdinand  to report on the conspiracy of Coal 
and Steel Union that created European Commission and IAEA corporatizing all 
European countries and beslaving the whole world. To describe how 
responsibilities could be taken to clean up the radioactive mess that is killing 
billions of people. The compensation system for the suffering that nuclear industry 
has caused people is expected to be presented.  

87. Carl-Henric Svanberg to answer on the corporate takeover of Baltic Sea Region 
by petroil corporations and their role in nuclear war systems as well as in genocide 
on indigenous 
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/The-Federal-Reserve-
Cartel.pdf  

88. David Rockefeller, Jr. to present how indigenous oxa tally system could be 
connected to back up a world currency of Indigenous World Order of Godland 

89. Henry Kissinger – for ongoing war crimes in all Pentagon wars for last 60 years, 
for controlling the US Dollar code  
https://www.youtube.com/watch?v=tIVDZYVDraM  

90. Richard Neil Haythornthwaite to answer on the totalitarian genocidal control 
system by the few with MASTERCARD digital banking cards 

91. Dee Ward Hock on totalitarian genocidal control system by few with VISA digital 
banking cards 
“We are at that very point in time when a 400-year-old age is dying and another is 
struggling to be born— a shifting of culture, science, society, and institutions 
enormously greater than the world has ever experienced.” 

92. Jean-Claude Juncker is to present the mechanism by wich the corporate 
structures of freemasonry of  Knights of Malta have ruled European Commision 
since II WW and its establishment. Report on how these corporations are prepared 
to be dismantled to submit to by Gods given natural Indigenous World Order is 
expected. 

93. Regina Dugan As director of the Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA oversaw the US armed forces' innovation engine. Now she deploys the 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/The-Federal-Reserve-Cartel.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/The-Federal-Reserve-Cartel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tIVDZYVDraM
https://www.ted.com/speakers/regina_dugan
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same research tactics at Google overtaking minds of all people to be plugged into 
Cloud https://youtu.be/pNJph3d5zak  

94. Elizabeth Alexandra Mary Windsor  izliekas ka ir impērijas karaliene bet ir tikai 
tumsas spēku aizskara piesegs, ļaujot kanibāļiem veikt 100iem miljonu 
pamatiedzīvotāju genocīdu , neuzņemoties atbildību atjaunot kopu tiesas un zemju 
pašpārvaldi, uzturot vedzību Rasistiskajā Romas Reihā. 

95. Yukiya Amano for fooling people of the world to use ICRP model for prediction of 
ionizing radiation exposure victim amount that has risen into at least 2 billions 
dead in last 50 years 

96. Jorge Mario Bergoglio kas tēlo Svētā Krēsla priesteri bet kalpo Sātanam u c 
tumsas Dieviem - par pasaules zemju un dzīvās vides privatizāciju un dienestu 
2000 gadīga genocīda pret Tautām firmā. 

Kopu tiesas lēmumi panāca ka pedofīlais kanibāls Joseph Ratzinger nokāpa no Svētā 
Krēsla, bet joprojām viņš neiziet no Vatikānas robežām lai netiktu arestēts izciest 25 gadu 
ieslodzījumu https://www.youtube.com/watch?v=ItiNPcVQfl0   Kriminālnoziedznieks 
Ratzinger nosvinēja 90 gadu jubileju Vatikānas klosterī, ar brāli un 
draugiem  https://cruxnow.com/vatican/2017/04/17/benedict-xvi-shares-90th-
birthday-beer-family-friends/ 

 

Personas kas ir tieši iesasitītas genocīdā pret D. Rietumas dzimtu, un ir 
atzītas par biorobotizēti vājpratīgiem slimniekiem teroristiem, kas 
aukstasinīgi necilvēcīgi profesionāli īsteno Kriminālās AtomKara 
Sistēmas, un ir tūlītēji atstādināmas no sabiedrību ietekmējošiem darba 
uzdevumiem, Zemes dzīvībai 

 
 
Ropažu patvaldībā 
 
Zigurds Blaus, Indulis  Līdacis, Renāte Gremze, Jānis Ķezis, Vladislavs Šlēgelmilhs, 
Jānis Grigaļūns, Valdis Šīrants, Ingrīda Amantova, Aigars Kleins, Klaudija Hēla, Aivars 
Oleksāns, Raimonds Mežiņš ,  
 
 
 
 
Latvijā  
 

Maija Dreimane, Normunds Riņķis, Inta Jēkabsone, Iveta Stuberovska, Ilze Apse ,  
Vineta Mazure, Dzintars Rasnačs, Iveta Brimerberga, Vivita Voronova, Irēna Logina, 
Andris Teikmanis, A. Drozdova, Juris Vildauss, Rasmu Griņu, M. Milere,  I. Mikulova, 
Štrikere, I. Riekstiņa, Normunds Riņķis,  A. Šeniņa, L Stivriņa, A. Āva, Ozoliņa,  L. 
Arāja un  Klotiņa,Dace Punāne un Solvita Ķikāne, I. Braunfelde un Vucēne , K. 
Ermansone un Dārzniece, Ivo Leci, Belovu, Nariškinu, Dmitrenoku, Elizabeth Critchley, 
James L. Balsillie, Dhananjaya Dvived, Lawrence N. Lavine, Nicholas Haag, Karina 

https://youtu.be/pNJph3d5zak
https://www.youtube.com/watch?v=ItiNPcVQfl0
https://cruxnow.com/vatican/2017/04/17/benedict-xvi-shares-90th-birthday-beer-family-friends/
https://cruxnow.com/vatican/2017/04/17/benedict-xvi-shares-90th-birthday-beer-family-friends/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/elizabeth-critchley/
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https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/dhananjaya-dvivedi/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/lawrence-n-lavine/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/nicholas-haag/
https://www.cblgroup.com/lv/par-mums/korporativa-parvaldiba/karina-saroukhanian/
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Saroukhanian, Catherine Ashton, Klāvs Vasks, Laimdota Straujuma, Andris Ozoliņš, 
Baiba Anda Rubesa, Andris Liepiņš, Mārtiņš Bičevskis, Martins Sedlackis, Āris Žīgurs, L. 
Karlina un Inga Baltā , Dmitrijs Grušnovs, Andra Sauskāja, E. Petkeviča, Kaspars 
Sniedze, Z.Storastīts,  Z, Stupeņa, A.Brolišs,  Korotkeviča, A.Sauskājs,  J. Jančevskis, 
Jānis Bārzdainis, Gatis Kalvītis, J. Bērziņš, A. Paeglis ,  Agris Sūna, Raimonds Mežiņš, 
Sandis Tomsons, Gunita Špēla, Juris Vildauss. Jānis Jonass , A. Ruša un L. Kuplā 
/Kuplaja, Normundu Mežvietu un E. Cinkus, Solvita Zvidriņa, R. Kronbergs,  Vasila, 
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Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesas rīkojumi 
risinājumi valsts Latvijas Republika vārdā. 

 

Latvijas u c Baltijas jūras zemju PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, tāpat kā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM 
citās Baltijas jūras reģiona valstīs nav bijis iespēju dzīvot pēc savu senču dzīvesziņas 
veidotās sistēmās un struktūrās – ne sociālajās, nedz materiālajās, nedz garīgajās. 
Totatitārisms ir tādā līmenī ka Baltijas jūras reģionā pat nav PAMATIEDZĪVOTĀJU Dievs-a-
Ziņas svētnīcu un visi ļaudis tiek Eiropas Federācijas fašistisko sistēmu darbinieku bio-
robotizēti. 

 

PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir pašu pārvaldīts darba augļu apmaiņas līdzeklis – 
pamatiedzīvotāju BIR/WIR,  kas ir vienīgā tiesiskā nauda, jo to rada katrs pats, 
iegrāmatojot to pamatiedzīvotāju biedrībās un tā nav parāds - un līdz ar to arī attiecīgi 
paverdzinošs ir darba tirgus, kas īsteno ārzemju korporāciju AUKSTĀ ATOMKARA plānus 
nevis PAMATIEDZĪVOTĀJU rāmās ieceres.  

 

PAMATIEDZĪVOTĀJI un viņu sabiedriskās struktūras izmirst sistēmiski 
visaptveroša genocīda apstākļos un Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības 
īstenojoša valsts nav izveidota.  

 

PAMATIEDZĪVOTĀJI ir īstenojuši  savas tiesības un iepriekšējās BSIC tiesās 
noskaidrojuši ka Latviju administrējošā struktūra nav tiesīga tikt definēta kā valsts 
un pat ne kolonizēta pavalsts bet gan tā ir ārzemju korporāciju  sindikāts. Sindikāts  
maldina Latvijas iedzīvotājus, lai ekspropriēt viņu valsts un personīgos līdzekļus un 
vai nu deportēt pašus no Latvijas vai veikt masu slepkavības sistēmiski 
administratīvi un arī caur kara kurināšanas noziegumiem. 

 

DNB.com firmas LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA tehniskais uzdevums ir kodēt massas lai cilvēki 
pārvērstos par necilvēkiem, par Saeimas saprogrammētiem biorobotiem un pret nepakļāvīgajiem 
tiek piemērotas inkvizīcijas represijas – deportācija verdzībai ārzemēs, cietums vai nāvējošs 
trūkums. 

DNB.com īpašnieki ir tie kas vada BIS.org no 32.g, firmu konglamerātu NATO, no 49. g. un Eiopas 
Komisiju, jau no 50.gada, kad tā tika radīta saskaņā ar Rasistiskā Romas Reiha uzvaru II PK un 
sasniegto mērķi – Vispasaules BIS.org izveidi. Pievienots ir dokuments ar ticamiem viņu  vārdiem, 
bet būtiska ir arī teorija par to ka viņi iespējams kalpo citplanētiešiem, kas īsteno Zemes 
iedzīvotāju iznīcināšanas plānu. Tāpēc spēkā ir tikai pašu pamtiedzīvotāju pieņemti likumi un 
tikumi.  
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Mēs, Godzemes Ditta un Leifs, esam tiesiski slēguši visas pasaules kara ekonomikas korporācijas, 
kas tagad ir pakļautas pamatiedzīvotju veiktai izirdināšanai iedzīvotājiem uzticamās vienībās. 

Mēs, Godzemes Ditta un Leifs, esam tiesiski restaurējuši valsti Latvijas Republika kurā vairs nav 
okupācijas banku u c korporāciju, tāpat mēs esam nulificējuši visus Romas Impērijas juridiskos 
aktus un Romas pāvesta vara ir izbeigta. Tātad III PK, kurā ir plānots nogalināt 95 % Zemeslodes 
iedzīvotāju u c dzīvās vides, tiesiski ir apstādināts. Bet praktiski pārveide ir jāveic taisni JUMS . Jo 
Iluminātiem pietiek atslēgt elektrību uz pāris mēnešiem aukstā sezonā lai lielākā daļa iedzīvotāju 
zaudētu dzīvību visvairāk digitālās naudas dēļ. 

Toties šo nāvējošo korporāciju darbiniekiem, kas ir pamatiedzīvotāji pēc savas etnoģenētiskās 
būtības, ir jāuzņemas uzdevums pārvērst šo firmu atliekas par valsts Latvijas Republika 
pamatiedzīvotājiem uzticamām un resursus sagādājošām kooperatīvām biedrībām. 

Saeimas vissi deputāti kas balsoja par CETA vai atturējās, nododot valsts un Eiropas iedzīvotājus 
Kanādas Rockefelleru u c korporāciju tiesu pārvarā, ir atlaisti no darba.  Valsts likumdošanas un 
parlamenta atjunošanas uzdevums gulstās uz 5 atlikušajiem deputātiem - Artuss Kaimiņš, Gunārs 
Kūtris, Aivars Meija, Jūlija Stepaņenko, Ingūna Sudraba.  

Rīkoju Saeimas administrāciju slēgt firmu Latvijas Republikas Saeima un nodibinu valsts pilsoņu 
pārstāvju pastāvīgo sapulci Valsts Saeima, kuras darbiniekus darbā pieņem pamatiedzīvotāju un 
pilsoņu  biedrības.  

Rīkoju valsts pilsoņu pārstāvju pastāvīgo sapulci Valsts Saeima izplatīt tiesiski valsts Latvijas 
Republika prezidenta pienākumu izpildītājas Ditta Rietumas ieviesto ārkārtas stāvokli mīlestības 
iekārtas atguvei un valsts izveidei. 

Spēkā ir 38. g. valsts iestāžu statūti un likumi. Visi pēc tam pieņemtie okupācijas lēmumi genocidāli 
imitējot Saeimas darbību - nav spēkā. 

Katram korporāciju Latvijas Republika darbiniekam ir jāpārstažējas apgūstot pamatiedzīvotāju 
deklarācijas LaBie.lv. Vadošie darbinieki var būt tikai tie kas ir pamatiedzīvotāji 9 paaudzēs un ir 
noslēguši darba līgumu ar pamatiedzīvotāju biedrībām. Vadošam darbiniekam ir jābūt 
pamatiedzīvotājiem uzticamam, zinošam un mīlošam.  

Ikvienā darba vietā ir jānodibina 9 pamatiedzīvotāju tiesa kas lemj korporāciju pārveidi par valsts 
uzņēmumu, likvidējot ārzemju finansiālo virsvadītāju ietekmi..  

Pašiem pēc sirdsapziņas ir jālemj kā apstādināt III PK kas notiek kopš 45. g.. 

Valstī pastāv 3 veida nauda – Lati, BIR, un Eiro (kā okupācijas atlieka).  

Katrs pamatiedzīvotājs pats ir tiesīgs emitēt oxa (pašradīta, bezparāda, bezprocentu, ar noilgumu).  
BIR (Baltic Indigenous Runes) kvota ir 1000 BIR mēnesī pieaugušajam, 500 – zīdainim, 750  - 
skolēnam. Uz oxa zīmes ir iedzīvotāja vārds, paraksts, personīgs zīmogs/paraksts, derīguma 
datums, trīs grāmatvedības nummuri – paša, pašvaldības un valsts grāmatvedībās. 1 BIR ir 1Eiro. 
BIR segums ir pamatiedzīvotāju sēklas. 

Arī NATO nav valstu apvienība, bet gan valstis nozagušo korporāciju sindikāts, kas veic bruņotu 
masu slepkavību genocīdu visā pasaulē pakļaujot planētas dzīvo vidi Illuminātu plānam padarīt 
visus par 300 dzimtu īpašumu, kas sastāv no biorobotizētiem pakļāvīgajiem un pārējos 90 % 
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nogalināt. Protams ka NATO līgumi arī īstām vasltīm un to pilsoņiem nav saistoši. Kara draudi ir 
scenarijs ko organizē NATO drošības dienesti, lai tiktu pie iespējas nogalināt nepakļāvīgos. Jo 
nekāda austrumu un rietumu polarizācija nepastāv kopš visas Tautas ir BIS.org centrālbanku  
slazdā.  

Genocīdu stādinošie risinājumi 

 

A. Vergu-vergvagaru-vergturu shēmas aizliegtas. Genocidāla ekonomikas 
pārvēršana par dāvanu ekonomiku pamatiedzīvotāju dzīvesziņā. 
 

B. Naudu cilvēks rada pats - oxa. Samērīgs naudas daudzums ikvienai Tautai, 
līdztiesīgs naudas radīšanas un pārvaldes veids katram cilvēkam, vērtīgs un 
dzīvs naudas segums, naudu radoša cilvēka/biedrības/valsts dokumentēta 
pastāvēšana. Bankas ir pamatiedzīvotāju tiesu un biedrību pārvaldītas. 

 

C. Globāls rasisms aizliegts. Rases aizsardzība nav rasisms bet katras rases 
tiesības. Genocidāla etnoģenētiskā rasisma īstenošanas kategorija, kas ietver 
vardarbību pret katras pamatiedzīvotāju grupas / rases iespēju būt 
saimniekiem un pārvaldniekiem savu senču zemē un kriminalizē ikkādas 
izredzētās rases masu slepkavības caur pilnu zinātniski izstrādātu 
administratīvu pārvaldes sistēmu globālā apmērā. 

 

D. Sektas aizliegtas. Genocidāls sātaniski kanibāls reliģisks svešzemju 
sektantisms un pamatiedzīvotāju ticības aizliegšana varas lokā. Latvijas 
svētvietu tīkla restaurācija un uz senču kulta vietām uzstādītas 8 ārzemju 
reliģiju Sātanistu sektu baznīcu izirdināšana Dievīgās draudzēs.  

 

E. Pamatiedzīvotāju biedrības ir varas pamatstruktūras. 93. g. 18. februāra 
nakts Rīgas Latviešu Biedrības okupācija asiņainās cīņās izdzenot no 
māmuļas tiesisko biedrības  valdi, kas bija atjaunojusi biedrības darbību 
atbilstoši 38. g. statūtiem un rasistiskā režīma nāves nometnes vergu valdes 
izlikšana ārā no biedrībs, atjaunojot Satversmes 2. panta īstenošanu Latvijā, 
kad brīvvalsts laikā caur 3000 Latviešu biedrību tīklu  tika īstenota Latviešu 
Tautas vara valstī. 17.g. Latviešu Biedrība Ropažos pieder Dittai rietumai, un 
okupācijas banka Nordea un Rotšildu centrālbanku filiāle maksā kara 
kompensācijas par inkvizīciju un kara noziegumiem pret Rietumu dzimtu.  
Rīgas rajona tiesu Siguldā tiek atjaunota izveidojot taja pamatiedzīvotāju 
tiesu, kas beidzot  veic valstisku un tautisku darbu. 3000 Latviešu biedrību 
tīkla atjaunošana. 
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F. Karš un kara kurināšana aizliegti. Kara iekārtas uzturēšana izliekoties ka 

pastāv valstu konflikti likvidēta, valstis atjainotas ikvienas valsts 
pamatiedzīvotāju pārvaldei caur zinātni un teritoriālu administrāciju. 
Ārzemju karspēks izvbrauc  atpakaļ uz viņu mājām saņemot dāsnu 
atalgojumu BIR oxa naudā lai veidot savas pamatiedzīvotāju Godzemes 
iekārtas saimniecības savā Tēvzemē. 

 

G. Nodokļus iekasē pamatiedzīvotāju biedrības. Līdzekļu taisnīga sadale un 
labklājība. 
 

H. Cilvēku čipizācija un atkarība no kartēm aizliegta. Droša nauda un cilvēcīgas 
biedrības. Kiorporācijas aizliegtas. 
 

I. Biorobotizācija izglītībā un mēdiju telpā aizliegta. Izglītība kas pārveido 
cilvēku par biorobotu - būt par nepārtrauktas nodevības noteikumu sistēmas 
skrūvīti, necilvēku. https://youtu.be/gMYPQVIl6JM. Civilizācijas restaurācija. 
 

J. Nāvējoša vide aizliegta. Genocidāla teritorijas piesārņošana ar radioaktīvām, 
ķīmiskām un gēnmodificētāj vielām, kā arī elektromagnētisko viļņu 
raidītājiem aizliegta. Pilsētas kā gigantiski cietumi ar nedabīgu dzīvesveidu 
un narkomāniju. Lauku viensētu tīkla atjaunošana. 
 

K. Tiesības uz aizsardzību. Aizsardzības sistēmu atjaunošana – aizsargu tīkla un 
iedzīvotāju ieroču un aizsardzības prasmju atjaunošana.  
 

L. Saziņas līdzekļi par brīvu. Patiesības izplatīšana un saziņas līdzekļu 
pieejamība.  
 

M. Dzimstības kults. Vietējo iedzīvotāju bērnu dzimstības veiciināšana, abortu 
industrializācijas kriminalizācija un ģimeņu veidošanas pamatu visaptveroša 
atbalstīšana. 
 

N. Veselības kults. Veselības aprūpes izveidošana un padarīšana par pieejamu 
visiem. Slimnīcu atjaunošana. 

 

O. Pamatiedzīvotāju tiesas katrā apdzīvotā vietā. Iedzīvotāju liecību un 
vajadzību apmierināšana. 

 

P. Resursu un kompensāciju restitūcija. Genocidāla ekonomikas pārveidošana 
par  dāvanu ekonomiku, visu pamatiedzīvotāju un pilsoņu resursus un 
īpašumu atgriešana.  

https://youtu.be/gMYPQVIl6JM
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Q. Valsts izveide atdodot resursus un valsts uzņēmumus iedzīvotāju īpašumā un 

apgādājot ar pamatresursiem. 
 

R. Inkvizīcijas shēmas izpētītas un padarītas neiespējamas. Ieslodzīto 
pamatiedzīvotāju atbrīvošana, dzīvevietu piešķiršana, re-migrācija uz 
ārzemēm, bērnu un mazbērnu atdošana no audzināšanas okupācijas 
kultūrām, rehabilitācija. 
 

Rīkojumi sakārtoti pēc Baltu Saules Modeļa (BSM) vērtību varas 
mehānisma parametriem 

 
 

Valde  
 

1. Baltijas jūras reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJu tiesa, sargājot dzīvo vidi un īstenojot savu 
dzimtu un ģimeņu dzīvesziņu, kriminalizē korporatīvos karteļus, kas kopā īsteno totalitāro 
Jauno Pasaules Kārtību un uztur ārzemju korporāciju AUKSTĀ ATOMKARA iekārtu, kas 
iznīcina dzīvību uz Zemes. Kopš II Pasaules Kara notiekošais AUKSTAIS ATOMKARŠ un tā 
sistēmas tiek kriminalizētas visā atomkara sistēmu ķēdē – sociālajās, materiālajās un 
garīgajās korporatīvajās struktūrās.  

2. AUKSTĀ ATOMKARA  seku likvidācijai valsts centrālbanka un tās PAMATIEDZĪVOTĀJU 
dzimtu ķoniņi rada oxu (bezparāda naudu)  līdzvērtīgu restaurācijas un labklājības 
sistēmu izbūves apjoma izmaksām. Valdei nav jāpanāk, lai sistēmiskajā genocīdā pret 
PAMATIEDZĪVOTAJIEM iesaistītās ārzemju korporācijas PAMATIEDZĪVOTĀJIEM izmaksā 
kompensācijas par ilgstošo sistēmisko genocīdu, jo valde rada šos līdzekļus pati – pēc 
nepieciešamības.   

3. Latvijas centrālbanka vai nu  top uzticama Latvijas Tautai un ir tās pārvaldē, īstenojot 
tikumīgu finansiālo sistēmu vi arī tiek slēgta kā okupācijas iestāde  līdz tā tiks atgūta no 
RRRR. 1992. gada 4. martā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma likumu "Par 
1922. gadā dibinātās Latvijas Bankas tiesību pārņemšanu", kas ir spēkā. Latvijas Bankas kā 
valsts centrālās un emisijas bankas statusu nostiprināja 1992. gada 19. maijā pieņemtie 
Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas Banku" tomēr tieši tie arī no 
valsts izveidoja ārzemnieku vadītu korporāciju un tamdēļ - tie nav spēkā.  

4. PAMATIEDZĪVOTĀJu oxa naudas sistēmas veids izriet no viņu Dievs-a-ziņas un precīzi 
ataino viņu Tikumus.  Mēs paļaujamies uz PAMATIEDZĪVOTĀJU Dievs-a-ziņu caur 
sirdsapziņu un PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņu kā vieduma un saskaņas avotu un rīkojam 
visas struktūras īstenot vienīgi to, kas ir saskaņā ar vietējo PAMATIEDZĪVOTĀJU lēmumiem. 
Ir spēkā arī pretējais – likumi un lēmumi, kas nav PAMATIEDZĪVOTĀJU apstiprināti , NAV 
SPĒKĀ. Likumus apstiprina PAMATIEDZĪVOTĀJU ķoniņi un etnoģenētiski organizējušās 
PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesas, kuru tiesneši  valstī dzīvo vismaz 9 paaudzēs un ir 
uzticami PAMATIEDZĪVOTĀJU Tautai. Tiesnešiem un ķoniņiem ir Tautiska imunitāte. 

5. Pamatu pamats PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvē ir ģimene un dzimta, kas ir aizsargājamas un 
restaurējamas ar atbalstu no kopienas, valsts, kas nodrošina tam nepieciešamos līdzekļus 
pilnā apmērā, ar PAMATIEDZĪVOTĀJA algu u tml.  

6. Valsts augstākais resurss ir cilvēku dzimtas, kas ir Dievs-a-ziņā un ar dzīvesziņu, kas sargā 
un lolo dzīvības sistēmas nākamajām paaudzēm, kuras savukārt  ir nepieciešamas visai 
dzīvai videi, lai droši glabātu korporāciju radītos kodolatkritumus mūžīgi mūžos, jo 
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Urāna238 pussabrukšanas laiks ir 4,5 miljardi gadu, bet joprojām nav izveidota droša 
metode kodolatkritumu glabāšanai un tie iznīdē dzīvo vidi, ja nav noslēgti no tās. 

7. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras rīko pašvaldību un valsts 
izpildvaras. PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās pašnoteikšanās struktūras sastāv no 
ķoniņiem/-nēm, kas pārstāv savas etnoģenētiskās, sociālās un profesionālās dzimtas, kā arī 
no PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesām, kas kriminalizē vienīgi uzņēmumus un 
privātpersonu samierināšanai  veic mediāciju.  

8. Pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM genocidālās valsts sistēmas daļas ir jānosaka un jānomaina uz 
vērtīgām. Pašvaldībām, parlamentam, Ministru Kabinetam, ministrijām u c izpildvaras 
strukturām jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU Goda Tiesu un ķoniņu lēmumus dzīvē. Valsts 
pārvēršana par ārzemju korporāciju konglamerātu ir krimināla no procesa sākuma brīža. 

9. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko struktūru pilnas darbības nodrošināšana ir 
Latvijas valsts pamatfunkcija – uzturēt PAMATIEDZĪVOTĀJU bankas, tiesas, apdrošināšanas 
iestādes, mācību iestādes, mēdijus, garīgās saziņas namus, Tautu saziņas zāles, 
dziedinātavas, aizsargu lokus, Tautsaimnieku tīklu, tele- un IT komunikācijas, kā arī 
sabiedrisko transportu,  valsts infrastruktūru u tml. Valsts emitē pati tam nepieciešamos 
līdzekļus nevis aizņemas tos. 

10. Latvijas Republika sludina drīzu tās 100 gadi. PAMATIEDZĪVOTĀJI atzīst varu īstenojošās  
struktūras, kuru statūti un darbības būtība atbilst Latvijas Republikas brīvvalsts laika 
struktūru statūtu būtībai un garam. Struktūras kas veic korporatīvu, PAMATIEDZĪVOTĀJUS 
sistēmiski paverdzinošu  darbību , ir pārorganizējamas tiešā PAMATIEDZĪVOTĀJU ķoniņu 
vadībā. 

11. Pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem ir jāzin PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības un 
tikumi, un jāīsteno tie vai jāatkāpjas no amata. Ja PAMATIEDZĪVOTĀJI par 
PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesību un Tikumu neievērošanu ierosina augstākstāvošajam  
priekšniekam kāda darbinieka atlaišanu, atbildīgajām Latvijas Republikas ministrijām ir 
jāveic izmeklēšana un pie vajadzības arī rīkojuma īstenošana. Pašvaldību un valsts 
administratīvajām struktūrām ir jāpalīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM netraucēti labklājīgi 
dzīvot Dzimtenē, aizsargājot PAMATIEDZĪVOTĀJUS no globālām korporācijām nevis 
ieviešot Sorosa un ārzemju banku totalitāro režīmu, veicot genocīdu pret Latvijas pilsoņiem. 
Tām jānodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJiem labklājību un dzīves līmeni pazeminošas darbības 
nav pieļaujamas. 

12. Valsts nodokļu sistēma ir PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē. PAMATIEDZĪVOTĀJI maksā 
nodokļus vienīgi savu dzimtu varu īstenojošām struktūrām, kas īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU 
dzīvesziņu tiešā Dievs-a-ziņā. 

13. PAMATIEDZĪVOTĀJI kontrolē un pārvalda visu varas struktūru aparātu visās tā būtiskajās 
izpausmēs.  

14. Vismaz trīs no 15 Latvijā u c valstu PAMATIEDZĪVOTĀJU zemēs darbojošamies drošības 
dienestiem ir jānodod PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē, lai aizsargāt PAMATIEDZĪVOTĀJU 
tiesības un drošību. Pārējo drošības dienestu darbību jāpārbauda uz lojalitāti Latvijas 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. 
 
Darbs 
 

15. Darba tirgus ir būtiskākais valsts resurss, kas ir nekavējoši sistēmiski jāpārveido, atgriežot 
Tautsaimniecības programmu līdzekļu emisiju PAMATIEDZĪVOTĀJU rokās, tādējādi 
īstenojot PAMATIEDZĪVOTĀJU ieceres un nodrošinot PAMATIEDZĪVOTĀJU nodarbinātību 
un re-emigrāciju. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM nav pašu pārvaldīta darba augļu apmaiņas 
līdzekļa – nav pašu emitētas naudas - un līdz ar to arī attiecīgi paverdzinošs ir darba tirgus, 
kas īsteno ārzemju korporāciju AUKSTĀ ATOMKARA  plānus nevis PAMATIEDZĪVOTĀJU 
rāmās ieceres. Darba attiecības balstās uz PAMATIEDZĪVOTĀJU sadarbību no brīvas gribas, 
saskaņā ar savu sirdsapziņu, un nedrīkst uzspiest nevienam nevienu no trim lomām – vergs, 
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vergvagars, vergturis, kā tas biznesismā bijis pēdējos 25 gadus. Darbs izriet no 
PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu vajadzībām un spējām, nevis no ārzemju korporāciju 
kolonizācijas plānos pieejamā naudas apjoma un pašmāju uzņēmumu peļņaskāres. 
 
Tiesa 
 

16. Mēs rīkojam dibināt PAMATIEDZĪVOTĀJu tiesības un Satversmes 2. pantu īstenojošu tiesu 
sistēmu, un, līdz tas paveikts, par spēkā neesošu atzīt teju ikvienu lēmumu, kuru pārsūdz 
PAMATIEDZĪVOTĀJs, iesūtot lietu PAMATIEDZĪVOTĀJu tiesas izskatīšanai vai Tieslietu 
Ministrijai. Visas PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības neievērojošas tiesas  ir atzīstamas par 
genocidālas sistēmas daļu, kā piemēram V. Voronovskas spriedums pret  13. janvāra 
sacelšanās dalībnieku A.A. Bērziņu, kas varonim, 3 mazu bērnu tēvam un auglīgas 
PAMATIEDZĪVOTĀJAS vīram, pat piespriedusi cietumsodu. Visi Latvijas tiesu sistēmas 
lēmumi, ka piemēram valsts probācijas dienesta un tiesu izpildītāju lēmumi, kas nav 
labvēlīgi PAMATIEDZĪVOTĀJU labklājībai  ir spēkā neesoši kopš to pieņemšanas brīža. 

17. Arī Latvijas u c valstu parlamentu visi likumi, kas nav saskaņā ar PAMATIEDZĪVOTĀJU 
tiesībām un Tikumiem, NAV SPĒKĀ no to pieņemšanas brīža. Tā piem. 3.03.16 Latvijā 
pieņemtās izmaiņas krimināllikumā, kurās PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, tiesājoties ar banku, par 
dabisku pierādījumu vākšanu, strīdos ar banku, Saeima iebalsojusi PAMATIEDZĪVOTĀJUS 
sodīt pat ar 10 gadiem ieslodzījumā; tāpat Saeima padarījusi neiespējamus referendumus, 
vai vēsturiskais valsts nozagšanas akts caur 1992. gada 19. maijā pieņemtajiem Latvijas 
Republikas likumiem "Par bankām" un "Par Latvijas Banku" kad irmo reizi Latvijā 
likumdošanas ceļā tika nodrošināta valsts centrālās bankas neatkarība no valdības,  utt. 
PretTautiski Tiesas lēmumi, kas ekspropriē PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesvietas un īpašumus 
nav spēkā no to pieņemšanas brīža.  
 
Drošumspēja 
 

18. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU sociālo drošību nodrošina Latvijas valsts nodrošinot 
PAMATIEDZĪVOTĀJUs ar līdzekļiem dzīvei būtiskajos resursos – mājokli, ēdienu, apģērbu, 
komunikācijām, bezmaksas veselības aprūpi  un apdrošināšanu, jeb piešķirot 
PAMATIEDZĪVOTĀJU algu, lai nebūtu vairs tā ka Latvijā izdzīvo tikai tie kas pakļaujas 
atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām, bet PAMATIEDZĪVOTĀJI īsteno savas rāmās 
ieceres. 
 
Banka 
 

19. 1992. gada 19. maijā pieņemtie Latvijas Republikas likumi "Par bankām" un "Par Latvijas 
Banku" nav spēkā kopš to pieņemšanas brīža, jo valsts centrālās bankas neatkarība no tās 
valdības ir valsts varas nodošana tiem ārzemniekiem no kā centrālbanka ir atkarīga – kas ir 
valsts nodevība. Latvijas Bankas komercdarbība un 49 Latvijas Bankas brīvvalsts laika 
nodaļas ir atjaunotas, ieskaitot visas no tām izveidotās bankas, kā piemēram SEB. SEB, 
Nordea, Swedbank u c ārzemju korporāciju filiāles, kas veic atomkara finansēšanu tiek 
nacionalizētas uzreiz, bez pārejas procesa. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU darba augļu 
apmaiņas līdzekļa lietošanai ir jāatdod PAMATIEDZĪVOTĀJIEM pašiem savas komercbankas 
un Latvijas Bankai ir jāpilda Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU varas struktūru rīkojumi. Latvijas 
PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē ir darba augļu apmaiņas līdzekļa emisija. 
PAMATIEDZĪVOTĀJI izmanto pašu pārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli -  Baltijas IRus, 
kurus PAMATIEDZĪVOTĀJI paši izveido vedot dzimtu grāmatvedību un kuri valsts 
institūcijām ir jākonvertē uz SVF un BIS naudām, attiecībā 1 BIR = 1 Euro. Valsts īsteno  BIR 
ērtu pieejamību PAMATIEDZĪVOTĀJIem. Valsts nodrošina PAMATIEDZĪVOTĀJIEM iespēju 
pašiem emitēt naudu, līdzīgi kā ārzemju banku īpašniekiem Latvijā, nepieļaujot etnisko 
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diskrimināciju finanšu pieejamībā.  Katram PAMATIEDZĪVOTĀJAM ir piešķirama vienreizēja 
kompensācija par senču īpašumiem 100.000 BIR apmērā. 

20. Visas parādsaistības ar ārzemju bankām, parādi korporācijām un starptautiskie līgumi nav 
PAMATIEDZĪVOTĀJiem saistoši, ja tie neatbilst PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņai vai nav 
pieņemti tiešā saziņā ar PAMATIEDZĪVOTĀJiem.  Banku pakalpojuma sniedzējs nedrīkst bez 
apspriešanas piedāvāt patērētājam noslēgt tādus līgumu noteikumus, kas pārkāpj pušu 
vienlīdzības principu vai ir uzskatāmi par netaisnīgiem, tādēļ līguma noteikumi, kas ir 
pretrunā ar PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesībām, ir uzskatāmi par prettiesiskiem un spēkā 
neesošiem. Finansu konglamerāta saraustos īpašumus, iekasējot valstu parādus, ir jāaplēš 
un jābeidz papildināt. Ja ir nepieciešams ko maksāt, tad līdzekļi ir jāemitē pašu 
PAMATIEDZĪVOTĀJu bankās.  Finansu konglamerāts veic PAMATIEDZĪVOTĀJiem 
kompensācijas par ilgu visaptverošu sistēmisku piemuļķošanu un aktīvi pārveido sistēmu 
tiešā PAMATIEDZĪVOTĀJU vadībā.  

21. Valstij un visām bankām ir jāfinansē PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko un politisko 
struktūru atjaunošana. Valstij ir jāpiešķir līdzekļi Latviešu biedrībām, lai tās veiktu 
PAMATIEDZĪVOTĀJU sabiedrisko struktūru izbūvi  un PAMATIEDZĪVOTĀJU re-emigracijas 
darbus. Bankas kas neveic šādu atbalstu būtiskā apmērā ir slēdzamas. Banku vadītājiem ir 
jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības vai jāatkāpjas no amata. 

22. Latviešu Biedrība piesaista līdzekļus, lai īstenot PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīves un sabiedrisko 
telpu izdevumu apmaksu pārejas procesā uz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM lojālas centrālbankas 
un komercbanku izveidošanu, kuras tad segs telpu izdevumus. Finanšu un kapitāla 
komisijas uzraudzība attiecas vienīgi uz ārzemju bankām nevis uz Latvijas krājaizdevu 
sabiedrībām un PAMATIEDZĪVOTĀJU bankām, kas finansē Latvijas attīstības programmas. 
 
Miers 
 

23. Mēs kriminalizējam Latviju kolonizējušās pasaules finanšu korporācijas, kas veic ,nu jau, III 
pasaules kara finansēšanu - SVF, ASV Federālo rezervju banku, Pasaules Banku, BIS.org, 
NASDAQ, UNIDROIT.org utt un rīkojam sasaukt BrettonWood II līdzīgu sanāksmi Rīgā lai 
radīt suverēnu nacionālo valūtu finansiālo sistēmu, kādas Latvijā u c nav bijis kopš II 
pasaules kara sākuma. 

24. Sistēmiskā genocīdā no Latvijas izdzīvoto PAMATIEDZĪVOTĀJU re-emigrācija ir būtisks 
valsts uzdevums un tā īstenošanai jārod līdzkļi atsakoties no bēgļu uzņemšanas, kas ir 
okupācijas darbība. Eiropas Komisija izstrādā shēmas, kā migrantus transportēt šurp un 
izmitināt starp mums un šīs izmitināšanas mērķis ir pārveidot Eiropas reliģiskās un 
kultūras nostādnes, rekonstruēt etniskos pamatus, tādējādi iznīcinot nacionālās valstis. 
Eiropas Komisija ir iznīcinājusi mūsu valstu suverenitāti un izveidojusi Eiropas Savienotās 
Valstis - kam neviens nekad nav devis atļauju. Mēs rīkojam slēgt VISAS korporatīvās 
struktūras, kas radušās Euratom līguma rezultātā, ieskaitot Eiropas Komisiju. 

25. Mēs kriminalizējam korporācijas, kas Tautām uzspiedušas kodolieroču un atomindustriju 
tehnoloģijas kas ir atomkara ķēdes sastāvdaļa. Visas korporācijas kas nedarbojas 
PAMATIEDZĪVOTĀJU tiešā labuma veikšanai tiek slēgtas. Korporācijas kas pievienojas 
PAMATIEDZĪVOTĀJU vadībai pārgorganizē savu darbību PAMATIEDZĪVOTĀJU tiešā vadībā, 
atbilstoši PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņai .  

26. Kriminālas ir visas struktūras kas izraisījušas AUKSTO un KARSTO ATOMKARUS – ar 
atombumbu sprādzieniem, to pazemes un virszemes testiem, mākslīgi un dabīgi izraisītām 
AES avārijām, atomindustrijas piesārņojumu, kodolatkritumiem u tml  izraisot ģenētisku 
dzīvās vides degradāciju un neauglību, kā arī nepārtrauktus eksistenciālas apokalipses 
draudus. Kriminālas ir visas struktūras, kas Baltijas jūras krastā Zviedrijā un Somijā, plāno 
būvēt mūžīgās kodolatkritumu kapsētas, nesaņemot PAMATIEDZĪVOTĀJU piekrišanu tam 
un piemuļķojot visus iedzīvotājus ar melīgu informāciju. 
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27. Lai spētu paredzēt radioaktivitātes risku sekas saslimstības, mirstības un neauglības ziņā, 
mēs izmantojam ECRR-modeli, nevis korporāciju uzspiesto ICRP-modeli. 

28. Mēs kriminalizējam karu kā parādību un visas to kurinošās struktūras, piem. Saeimu par 
atbalstu masu slepkavības veicošiem kariem Irākā, Afganistānā, Dienvidslāvijā, Lībijā, 
Ukrainā, Sīrijā utt, par krimināliem līgumiem ar Tautu paverdzinošām korporācijām utt. 

29. Mēs rīkojam sadalīt VISAS militārās korporācijas, ieskaitot NATO, tālo Austrumu un 
Krievijas bruņotos spēkus, un nodot nacionālo valstu PAMATIEDZĪVOTĀJu pakļāvībā.  
 
Līdzsvars  
 

30. Latvijas valsts nodokļu sistēmai ir jānodrošina Latvijas visu PAMATIEDZĪVOTĀJU visas 
būtiskās vajadzības, kā tā nodrošina Žīdu kopienas vajadzības īstenojot Kagannat tiesu 
lēmumus. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu visas būtiskās vajadzības sedz valsts un pašvaldība. 
Valsts policija tiek restaurēta no LATVIJAS REPUBLIKAS policejiskās korporācijas 
sastāvdaļām. Policija pārstāj veikt PAMATIEDZĪVOTĀJUs terorizējošus procesus, kā piem.  
kontroles sabiedriskajā transportā kad ļaudis pārvietojas pa Tēvzemi, maksas izspiešanu 
par Tēvzemes izmantošanu auto stāvvietās, Zemes nodokļa par Tēvzemi izspiešanu, 
PAMATIEDZĪVOTĀJU izdzīšanu no dzīvesvietām un pretTautiskā viltībā ekspropriēto 
īpašumu nodošanu ārzemju banku peļņas gūšanai un u c veida genocīda īstenošanu pret 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM.  PretTautiski Tiesas lēmumi, kas ekspropriē PAMATIEDZĪVOTĀJU 
dzīvesvietas un īpašumus nav spēkā no to pieņemšanas brīža. Tā kā nāvējošās aukstā 
atomkara sistēmas tiek ieviestas digitāli, tad ikvienam ir vienmēr tiesības pieprasīt gūt 
pakalpojumus tiešā veidā vai atteikties no tiem. 
 
Dzīvība 
 

31. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtu veselība ir ikviena PAMATIEDZĪVOTĀJA, kā arī  valsts un 
pašvaldību prioritāte. Latvijā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM veselības aprūpe ir bezmaksas. 
PAMATIEDZĪVOTĀJU  ģimeņu veselības sistēmisku aizsardzību saskaņā ar 
PAMATIEDZĪVOTĀJU  dzīvesziņu veic  Veselības Aizsardzības Ministrija. 
PAMATIEDZĪVOTĀJI auglīgajā vecumā ir visādi sargājami un lolojami – ģimenes veidošana 
un bērnu audzināšana ir viņu būtiskākais darbs. Auglīgo pāru šķiršana darba tirgū u c ir 
netikumīga. Ģimenes pavards un PAMATIEDZĪVOTĀJU bērnu labklājība savā dzimtā ir 
visbūtiskākais kas Latvijas valstij ir janodrošina visā BSM spektrā. 

32. PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņas un Dievs-a-ziņas  īstenošana valsts iekartā ir dabas un 
dzīvības aizsardzības visdrošākais garants. Tā ir izšķiroši būtiska Latvijas un Baltijas 
reģiona vērtība, kas saglabājusi trauslo iespēju uz pilnvertīgu dzīvās vides rehabilitāciju 
uzsākot ēru pēc AUKSTĀ ATOMKARA. 
 
Nācija 
 

33. Latvijas PAMATIEDZĪVOTĀJU Tautas, kas ir uzticamas Latviešu Tautai, kopā veido kodolu 
ap kuru pastāv vienota Latvijas Nācija. Nācijas vienotības balsts ir 80/20 attiecība varas 
pozīcijās parametrā Latvieši/citTautieši. Pie varas atrodas Latviešiem uzticami un visus 
cilvēkus mīloši varziņi. Ikvienai Tautai Nācijā ir vērtīga vieta un izpildāmi uzdevumi. 
 
Zeme 
 

34. Tādējādi visa Latvijā esošā preču un pakalpojumu ražošana atrodas  PAMATIEDZĪVOTĀJU 
pārvaldē. Latvijas dabas resursi ir PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašums un to izmantošanu 
jāsaskaņo ar PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. Latvijā esošie nekustamie īpašumi ir 
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PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldē. PAMATIEDZĪVOTĀJI īsteno neatkarīgu iekšējo resursu tirgu 
un krāj rezerves 7 gadiem. 

35. Latviešu Biedrība katrā Latvijas novadā veido kopas kas palīdz PAMATIEDZĪVOTĀJIEM 
katrā novadā apsaimniekot vismaz 999 hektāru zemju kurās krīzē nonākušie 
PAMATIEDZĪVOTĀJI var netraucēti dzīvot pēc savu senču tikumiem. Rīgā viena tāda 
teritorijas daļa ir Lucavsala, uz Daugavas – vieta senču tradīciju kopšanai un kultūras 
mantojuma nodošanai nākamajām paaudzēm.  

36. Nekustamā īpašuma nodoklis ir noziegums pret PAMATIEDZĪVOTĀJIEM. Satversme nosaka, 
ka Latvijas valsts pieder Latvijas tautai. Tādējādi, zeme pieder tās PAMATIEDZĪVOTĀJIEM 
un pilsoņiem. Zeme ārvalstnieku īpašumā – tas rada antikonstitucionālu situāciju, tāpēc šeit 
pasludinām zemes nacionalizāciju. Tā tiek atdota PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pilsoņiem, 
kuriem tika radīti tādi apstākļi, ka viņi bija spiesti zemi pārdot vai arī citem Latvijas 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM un pilsoņiem.  

37. PAMATIEDZĪVOTĀJI nemaksā par pārvietošanos vai stāvēšanu uz savu senču zemēm, 
attiecas arī uz PAMATIEDZĪVOTĀJU auto/zirgu. PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumā var būt tik 
daudz zemes cik spēj tikumīgi un lietderīgi izmantot.  

38. Valstij jāpiedāvā kādiem 20 000 brīvzemnieku ( tas ir 7% no 300 000, tai skaitā vecumā no 
24 līdz 34 gadiem ir 20% jeb 60 000 ) PAMATIEDZĪVOTĀJU ģimenēm un jauniem 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM, kas gatavojas dibināt ģimeni, iespēju ģimenes īpašumā iegūt 5 ha 
lauksaimnieciskās zemes (LIZ) un 2 ha meža (valstī kopā 100 000 ha LIZ + 40 000 ha meža, 
vienā pagastā vidēji 232 ha LIZ + 43 ha meža 46 ģimenēm) par kadastrālo vērtību, ar 2% 
likmi un izpirkšanu 20 gados, atmaksu sākot ar 11. gadu. 

39. Tā kā valdības un pašvaldības Baltijas Jūras Reģionā ir pakļautas globālām militārām 
korporācijām  un genocidāliem korporatīviem likumiem, ko vada Mussolini radītā 
UNIDROIT.org, tad augstākā spēkā ir Baltijas Jūras Reģiona PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumi un 
Dievs-a-ziņa, ko īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesas un ķoniņi. Latvijā BSIC atrodas 
Villasmuižas Izumos, Ropažos. 

40. The government and counties in Baltic Sea Region have been systemicaly overtaken by 
global military corporations that have colonised Baltic Sea Region and enforced genocidal 
corporate laws on the Peoples. Therefore the sacred divine laws of Indigenous peoples, 
provided by Indigenous priests, are primary to all others. Apartment 1101 on Södra 
Jordbrovägen  25, JORDBRO, Sweden,  is Baltic Sea region Indigenous peoples Court 
premises in Sweden. 
 
Enerģija 
 

41. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM elektroenerģijas un degvielu kvota janodrošina par brīvu, pēc 
iespējas ekoloģiskākajos un veselīgākajos veidos. 
 
Ziņa 
 

42. PAMATIEDZĪVOTĀJIEM jāatdod PAMATIEDZĪVOTĀJU dzīvesziņas garīgo skolu telpas, kas 
parasti atrodas uz senām PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietām un  apdzīvojamo vietu 
laukumiem.  Skolu vadītājiem ir jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības vai jāatkāpjas no 
amata. 

43. Latvijā ir jāīsteno PAMATIEDZĪVOTĀJU bezmaksas visu līmeņu izglītība. 
PAMATIEDZĪVOTĀJI paši nosaka izglītības programmas savai nākamai paaudzei. Godīgie un 
izcilie PAMATIEDZĪVOTĀJI nepiedalās korporāciju karjerās, bet gan sKONojas (KON- 
senvalodā nozīmē dzimta) par ķoniņien un ķoniņienēm (konējot sevi paši), vai IRnešiem, 
viedajiem, burtvariem, u tml un sakārto PAMATIEDZĪVOTĀJU struktūras Latvijā un 
ārzemēs.   
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44. Mēs kriminalizējam visas akadēmiskās institūcijas un izglītības sistēmas struktūras, kas 
īsteno kodolkara koncepciju un atomkaru – gan sociālās, gan tehniskās izglītības sistēmas. 
Visas biznesa skolas un akadēmijas ir kriminālas verdzības mācības izplatītājas kas 
komercializējušas pat intelektuālo īpašumu un tām tūlīt ir jāpārveido mācību programmas 
uz PAMATIEDZĪVOTĀJU dzimtām labvēlīgām Tautsaimniecības programmām, vai - SLĒGT. 
Būtisks akadēmiķu uzdevums ir rast mehānismu kā sadalīt VISA karšu un banku globālās 
korporācijas licenzēšanas sistēmu nacionālai PAMATIEDZĪVOTĀJU pārvaldei . 
 
Kopa 
 

45. Valstij un bankām ir jāfinansē iespēja atgūt vēsturiskās Latviešu biedrību, ap 800, telpas 
visā Latvijā PAMATIEDZĪVOTĀJU lietošanai, kā tas ir paveikts  Žīdu kopienas interešu 
īstenošanai. Piem. Rīgā – daži piemēri-  Torņakalna Latviešu biedrības ēka Pārdaugavā ir 
vēsturisks Latviešu biedrības nams, tāpat Latviešu biedrību īpašumā nododamas visas 
Gaismas pilī parvākušās bibliotēku ēkas, nams Skolas ielā 32, Jēzus baznīca, Doma baznīca, 
Rīgas pils un Staļina celtā lauksaimnieku viesnīca. Latvijas Republikas 4. maija valsts 
institūcijām ir jāveic šo apstākļu faktiska leģitimizācija. 

46. Latviešu Goda Tiesa pieņem savā aizsardzībā dzīvojamās un sabiedriskās telpas, kuru 
izmantošanā PAMATIEDZĪVOTĀJIEM ir radušās domstarpības ar valsts/korporācijas varas 
struktūrām, kā arī aizsargā PAMATIEDZĪVOTĀJU tiesības  savas dzimtas/kopienas 
eksistenciālu vajadzību nodrošināšanai pārņemt neapdzīvotas telpas. PAMATIEDZĪVOTĀJU 
dzīvesvietas ir neaizskaramas un valsts struktūras tās sargā. Dzīvesvietas kurās dzīvo 
PAMATIEDZĪVOTĀJI ir uzskatāmas par PAMATIEDZĪVOTĀJU īpašumu. Tiem 
PAMATIEDZĪVOTĀJIEM kuriem nav dzīvesvietas, tā jānodrošina labklājības līmenī. 

47. Mēs kriminalizējam korporatīvās pārvaldes institūcijas, kas īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJu 
īpašumu ekspropriāciju visos veidos un pat īsteno PAMATIEDZĪVOTĀJu bērnu tirdzniecību 
caur vecākus diskriminējošu bērnu aprūpes pakalpojumu apmaksu. 

48. Sabiedriskais transports PAMATIEDZĪVOTĀJIEM par brīvu. Telekomunikāciju  un IT 
pakalpojumi PAMATIEDZĪVOTĀJIEM par brīvu. 

49. Mēs kriminalizējam korporatīvos mēdijus . Visiem mēdijiem jāpiešķir PAMATIEDZĪVOTĀJU 
organizācijām ētera laiks par brīvu, klausītājiem ērtā laikā. Kriminālas ir ārzemju 
korporācijas lobējošās NVO (uzpirktas nevalstiskās organizācijas) caur kurām ārzemju 
drošības dienesti ir īstenojuši valsts nozagšanu korporāciju gūstā. Piem . G. Sorosa visi 
uzņēmumi ir pretvalstiski jo ir ieviesuši un notur valstī ATOMKARA iekārtu. 

 

Dievs 

50. Mēs kriminalizējam reliģiskās institūcijas, kas aptur cilvēka kopību ar augstākiem gaismas  
spēkiem un veic genocīdu pret PAMATIEDZĪVOTĀJiem, nepieļaujot PAMATIEDZĪVOTĀJu 
ticību īstenojošu garīgo kultūru un okupējot visus Latvijas dievnamus.  Mēs  rīkojam aizvērt 
sinagogas, mošejas, Vatikānas un Romas impērijas reliģiskās struktūras, kā arī citas 
reliģiskās korporācijas, kas jau 814 gadu uztur Latvijā inkvizīcijas sistēmas. Dievnami pāriet 
PAMATIEDZĪVOTĀJu dzīvesziņas īstenošanai PAMATIEDZĪVOTĀJU tradicionālās kultūras 
tīklā un PAMATIEDZĪVOTĀJIEM draudzīgu ticību izpausmēm . I-KONa gleznojama atainojot 
dzimtas sievieti ar mazuli rokā, kā Dievišķās auglības izpausmi. Nāves kults ir aizliegts, kā 
kara forma. 

51. Valsts finansē PAMATIEDZĪVOTĀJU svētvietu būvi un atjaunošanu. Latviskās dzīvesziņas un 
Latvju Dievs-a-ziņas augstskolas darbojas visās Latvijas pilsētās un vairumā ciemu. 

52. Mēs mīlam ikvienu cilvēku un aizstāvam cilvēka dievišķās tiesības un izprotam cilvēku, bet 
tikai PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošajiem ir vara lemt, vadīt un kontrolēt. 
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53. Spēkā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi.  
54. Varā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS sargājošas izpildvara. 
55. Dievā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU ticība.  
56. Mīlā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS mīlošie. 

 
09.09.12017 
 
 
Latviešu Goda Tiesas deviņi tiesneši   
 
 
 
Ditta Rietuma 
 
Gints Šulmeisters 
 
Andis Harlamovs 
 
Astrīda Bērziņa 
 
Ilgvars Dreiže 
 
Valdis Freimantāls 
 
Jānis Steps 
 
Jānis Kalmēns 
 
Jānis Danoss 

 

 

Tiesas darbu apliecina un atbalsta pamatiedzīvotāju vispasaules Godzemes Diarks un 
valsts Latvijas Republika prezidente  

 

 

 

Ditta Rietuma 

 

Sistēmiskas inkvizīcijas deportēta no dzimtas sētas 
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Izumi Villasmuižā  
Ropažu nov. LV 2135  
Latvijā  
 
Valsts 38. g. Latvijas Republika prezidente  
Valsts Latvijas Republika prezidente  
Valsts Latvijas Republika Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede  
Pasaules pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņiene, diarkijā ar Godzemes Leifu  
Baltic Sea Indigenous Court, supreme judge  
Sadarbībā ar ITCCS.org, ICNJ, BSRRW.org, IFRRR.org, LLRC.org, euradcom.eu  
Latviešu Biedrības Finanšu komisijas vadītāja  
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede  
Baltijas Saules Fonds vadītāja  
Godnams SIA valdes locekle  
Cilvēks,  
Sieviete,  
Māte,  
Ome  
 
T 298 110 64  
E info@labie.lv  
W www.LatvijasRepublika.INFO , www.LaBie.lv www.LoveOrder.INFO  
Y FreeLatvia, RadioactiveBSR, Baltic Sea Indigenous 
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