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Prasība ar dokumentiem apliecināt savu rīcībspēju sakarā ar lietu 

Nr.00080/078/2017-NOS izpildu lietā Nr.00014/078/2017 un  apstādināt to jo Maija 

Dreimane kas lēmusi  Lietu  Nr. C33587715 nebija lemttiesīga un ir iesaistīta 

noziegumos pret cilvēci, Latvijas Tautu un valsti.  

 

Paskaidrojumi par lietas eksistenciāli būtisko būtību. 

 

 

Lieta  Nr. C33587715. Nordea bank AB pret Dittu Rietumu ir maldīgi nosaukta 

par civillietu, lai gan ārzemju bankai nevar būt konstitucionālas tiesības, jo tā 

nav mirstīgs pilsonis, bet gan viltīgs nemirstīgs okupants – VAMPĪRS - kas veic 

Latvijas zemes ekspropriāciju no pamatiedzīvotājiem un democīdu pret 

pilsoņiem, slēpjot sava kara biznesa kriminālo būtību un metodiku.   
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M. Dreimanes lēmums nav stājies spekā daudzu iemeslu dēļ, no kuriem viens ir tas, ka 

cilvēks, kas bija atlaists 3.8.16. no darba nevarēja pieņemt lēmumu, kas Jums skaitās 

stājies spēkā. 3.8.16. es publiski  pieprasīju parvērst šo lietu no civillietas par kara tiesas 

lietu, jo es beidzu maksāt Nordea tad kad man virs galvas sāka lidot Zviedru iznīcinātāji, 

bruņoti ar lādiņiem un bruņoti Zviedru helikopteri un sapratu ka arī Nordea ir Zviedru 

firma, kas piedevām finansē atomieročus un kurina karu mūsu reģionā, vēl pieminot ka 

Nordea veic totalitāru okupāciju caur finansiālu mahināciju kompleksu. 

Latviešu Biedrība ir Latviešu Tautas un valsts senākā iestāde kas darbojas pēc 38. g. 

Latvijas Republikas valsts Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētiem statūtiem ko 

apstiprinājis Uzņēmumu Reģistrs kas biedrības atjaunošanu uzreiz reģistrēja Izumu sētā. 

Vairāk informācijas atrodas Latviešu Biedrības lapā LaBie.lv. 

Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesa ir neatkarīga no LR Tieslietu 

ministrijas tiesas Latvijā noteikti, ja jau žīdu tiesa ir neatkarīga no nacionālās tiesas 

ikvienā valstī  (ASV   http://www.bethdin.org/,     https://bethdin.org/dintorah/, 

UK    http://ww38.rabbinicalcourt.org/, Eiropa http://www.europeanmasortibetdin.org/, 

Žīdu tiesību Institūts http://www.businesshalacha.com/en/page/arbitration  ) 

Siguldā 3.8.16 Latviešu Biedrības Goda tiesas 9 tiesneši paralēli Maijas Dreimanes 

mēģinājumam veikt Rīgas rajona tiesas sēdi noturēja Latviešu Biedrības Goda tiesas sēdi 

un lēma vienotu Spriedumu, kas arī tika iesniegts Rīgas rajona tiesai Siguldā. Maija 

Dreimane atļavās šo LGT Spriedumu ignorēt un izturēties pretTautiski un pretvalstiski, 

pat atsūtīt to atpakaļ kā neiesniegtu (ieskenēts pielikumā ). Visa 3.8.16. tiesa ir video  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XL2rbAFL2EMQjY7jVjdTpFu  

To M. Dreimane  nesodīti dara jo Rīgas rajona tiesa Siguldā ir LR TIESLIETU MINISTRIJAs 

meitas uzņēmums. LR TIESLIETU MINISTRIJA (DUNS nr 681831924) ir reģistrēta firma 

Vācijā UPIK.de biznesu reģistrā un nes peļņu ASV. Ārzemēs reģistrētā firma LR TIESLIETU 

MINISTRIJA  veic juridisko karu Latvijā jau 25 gadus un veic karam pielīdzināmu 

maldināšanu ka šī ministrija ir Latvijas Republikas valsts iestāde. Tāpat pēc firmas SIC 

koda redzams ar ko šī firma nodarbojas un kādas licenzes tai ir izsniegusi ASV.  D-U-N-S 

Number liecina par brīvprātīgu apņemšanos būt ASV biznesu reģistrā un pakļauties ASV 

nodokļu iekasētāju sistēmai. 

Jūs zvērināja Augstākā tiesa kas ir ASV uzņēmums (DUNS nr 681834496) , nevis Latvijas 

Republikas valsts tiesa. Tomēr stājoties amatā Jūs devāt zvērestu kurā solījāt sargāt 

personu tiesiskās intereses. Tomēr Jūs esat ievērojis ka Jums nekādi neizdodas nosargāt 

http://www.bethdin.org/
https://bethdin.org/dintorah/
http://ww38.rabbinicalcourt.org/
http://www.europeanmasortibetdin.org/
http://www.businesshalacha.com/en/page/arbitration
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgauX27Ka2XL2rbAFL2EMQjY7jVjdTpFu
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pat Latvijas Republikas pilsoņu pamattiesības uz mājokli un ka Jūs esat caur darba 

formātu iesaistīts sistēmiskā kanibāliskā procesā, kur Jūs varat iegūt samaksu par savu 

darbu vienīgi atņemot Latvijas pilsoņiem viņu iedzīvi un padarot viņus par 

bezpajumtniekiem,  jeb tiesiski izsakoties – piedaloties genocīdā pret Latvijas Tautu un 

kriminālnoziegumos pret Latvijas Republikas valsti, kas ir plaši dokumentēti ar ap 

miljonu mirušo un no Latvijas izdzīvoto, plus miljons nedzimušo tās pilsoņu. 

Tas ir tāpēc ka visa šī noziedzīgā vardarbība, kurā Jūs esat iesaistīts,  notiek maldinot ka 

to veic Latvijas Republikas valsts, lai gan to īsteno korporācijas Latvijas Banka ārzemju  

īpašnieki (atrodami noraidījumā Dreimanei), kas nozaga valsti, uzpērkot firmas Saeima 

darbiniekus, caur likumu par Latvijas Banku, padarot centrālbanku neatkarīgu no 

valdības. Šie finansiālā kara akti ir Baltijas Pamatiedzīvotāju Tiesas BSIC kriminalizēti bet 

šī  kara noziedznieki ir no valsts nozagtās  iestādes - Saeima, Ministru Kabinets un visas 

ministrijas, kā arī visi ārzemju biržām nodotie valsts uzņēmumi. 

Latvijas Republikas valsts atjaunošanas proklamācija  4.5.91. notika melīgi, jo Latvijas 

Republikas valsts netika izveidota un Pilsoņu Kongress kam bija valsts izveidošanas 

mandāts ar 800.000 Latvijas Republikas pilsoņu pēcteču parakstiem  netika pielaists pie 

varas, un 4000 Latviešu biedrības kas bija valsts pamatstruktūra netika atjaunotas. 

Tāpēc rūpējoties par to lai Jūs nekļūtu atbildīgs pēc krimināllikuma pantiem 71-81, vēl 

reiz atgādinu savu iepriekš iesniegto prasību atsūtīt man pierādījumus par to ka Jūs 

pārstāvat Latvijas Republikas valsti – ar visiem līgumiem starp Jūsu privāto firmu, Rīgas 

apgabaltiesu, Tieslietu Ministriju, un savukart arī ministrijas līgumu ar valsti, kā arī valsti 

konstituejošos dokumentus, kuru kopijas  ir parakstītas ne senāk kā pirms 30 dienām. Kā 

esmu paskaidrojusi tad man ir pamats aizdomām ka pārstāvat privātas ārzemju firmas 

intereses nevis valsts struktūru, par ko Jums pašam iespējams bija tikai  nojausma, bet 

Jūs nedrīkstat atstāt manu prasību nepiepildītu, jo tad būsiet iesaistīts noziegumā pret 

valsti un Tautu. 

Latvijas patreizējā tiesu sistēmā daudzi darbinieki piedalās organizētā noziedzībā pret 

savu Tautu un Latvijas Republikas valsti, kas atbilst krimināllikuma pantiem 71-81.  Uz 

tiem kas palīdzēs veikt Latvijas Republikas valsts restaurāciju attieksies amnestija un 

visiem Latvijas pilsoņiem pienākas katru mēnesi pilsoņa alga 500 - 1000 Euro apmērā un 

pamatiedzīvotājiem nopietna peļņa par viņu senču resursu izmantošanu –  tā notiek 

pāreja uz brīvcilvēku sabiedrību, kas ir Latvijas valsts nevis paverdzinoša un iznīcinoša 

jaunfeodāla korporācija. Šīs ārzemju banku u c korporācijas ir kara noziedznieki un ir 

parādā Latvijas pilsoņiem ievērojamas summas par neizmaksātajām pilsoņu algām un 

kompensācijas par sistēmisko varmācību. 
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Jūs, god. Raimon Mežiņ, neesat pierādījis ka esat tiesīgs pārstāvēt Latvijas Republikas 

valsti, ko Pilsoņu Kongresa pilnvarotie mēģināja atjaunot 91.g.. Atsauce uz likumu 

nepierāda ka tieši Jūs kā persona esat līguma saistībā īstenot pat šo firmas Saeima 

likumu. Atsauce nav dokumentāls pierādījums tam ka šo likumu ir pieņēmis Latvijas 

Republikas valsts parlaments, jo šobrīdējais 100 aktieru šovs strādā Vācijā reģistrētā 

biznesā ar nosaukumu LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA DUNS nr 681831796 (atrodiet pats 

UPIK.de). Leģitīmās Latvijas Republikas valsts laikā tāda likuma panta nemaz nebija, 

nebija Latvijā arī ārvalstu banku, jo Latvijas Banka bija valsts uzņēmums ar 49 valsts 

komercbankām kas lieliski īstnoja mūsu senču vajadzības īstos Latos, nevis krimināli 

ieviestos mūsu nepārvaldītos Eiro, kas ir masu slepkavības ierocis. Kā Jūs pats saprotat 

tad ne Čakste ne Ivanovs nav parakstījuši patreiz lietotās Satversmes grozījumu 

dokumentus – viņu parakstu izmantošana ir krimināla maldināšana kas ir genocīda pret 

Tautu pamatā. 

Tāpat prettiesiski ir īstenot lēmumu ko ir pieņēmis cilvēks kas nav tiesīgs strādāt par 

Latvijas Republikas valsts tiesnesi. 

Prettiesiski ir arī īstenot lēmumu kas ir pretrunā ar Latvijas senākās tiesiskumu uzturošās 

iestādes Latviešu Biedrības Tikumu Komisijas Latviešu Goda Tiesas 9 tiesnešu lēmumu. 

Tāpat ja Jūs neesat biorobots bet gan cilvēks kas nav kanibāls, Jums ir jāievēro ka ir 

konstatētas klaji necilvēcīgas aktivitātes lietas tiesvedībā, kur Maija Dreimane meloja 

kamerā un Latvijas Goda Tiesnešu acīs raugoties meloja ka nav pieejama tiesas zāle, kas 

vēlāk izrādījās pieejama. Dreimane arī pati vienpersonīgi izlēma neievērot sev 18 

būtiskos punktos izteikto noraidījumu.  Un viņa vispār pat neievēroja ka konfiscējamā 

mājā ir vienīgā dzīvesvieta pamatiedzīvotāju ģimenei, acīmredzami krimināli kalpojot 

ārzemju okupācijas varai, kas joprojām nav atgriezusi man manis parakstītos 

dokumentus ar kuriem viņi joprojām rada sev milzīgu peļņu. Nordea Bank AB ir pārādā 

mums, nevis mēs  viņiem – vismaz 37.5 miljoni Eiro, puse no tā ko viņi sapelņījuši  5 

gados.  

Latviešu Goda Tiesa (LGT) Spriedums nosaka ka Dreimane par savu pretvalstisko un 

prettautisko darbību ir atlaista no darba ar 3.8.16, bet viņa to neieverojot, vel turpinājusi 

lemt šos genocidālos Spriedumus bendējot nost Latviešu / Lībiešu dzimtu un vēl 

piedevām kaitējot Latvijas Republikas valsts iestādei – Latviešu Biedrībai, kuras komisijas 

veic Latvijas Republikas valsti restaurējošu darbu un Tautas aizsardzību no genocidālu 

struktūru okupācijas. 

Un visas necilvēcības kronis ir ka LGTas no darba atlaistajai M. Dreimanei izdevās  

atgriezt manu apelācijas sūdzību kā neiesniegtu – tā it kā manas tiesiskās darbības 
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nebūtu notikušas – īsts Sātanisma maģijas triks, ko īsteno caur neleģitīmo okupācijas 

iestādi kas strādā uz Vāciju – Saeimas reģistrācijas nr Vācijas uzņēmumu reģistrā. 

Tātad Nordea 12. g. maijā ieguva savā biznesā manis un Busby radītu vekseli apmēram 

46.000 Latu vērtībā. Mūsdienu banku biznesa būtība sastāv no procesa kurā 

komercbanka par katru vekseli no centrālbankas iegūst 25 x lielāku summu ko izmantot 

biznesā. Tātad Nordea no mūsu 46.000 Latu vekseļa ieguva tūlītēji no Rotšildu & Co 

korporācijas (kas maldinoši saucas Latvijas Banka) 1.147.000 Latu biznesam. 

Centrālbanka šo summu pārskaitīja 2012. gada maijā un gada laikā Nordea biznesā šī 

summa vairākkāršojās apmēram 10 x, pieaugot līdz vismaz 11.470.000. Tā kā Rietumas 

un Busby vekselis joprojām nav atgriezts tā radītājiem, tad tas joprojām nes peļņu 

Nordea bankai. Ir pagājuši gandrīz 5 gadi un to laikā Nordea ir veikusi peļņu par aptuveni 

60.000.000 Latu, kas attiecīgi Eiro ir ap 75.000.000 Eiro. Pēc darījumu līgumu prakses 

šāda darījuma peļņa ir jādala uz pusēm. Tas nozīmē ka Rietuma un Busby ir tiesīgi no 

Nordea kopā atgūt ap 37.500.000 Eiro, jeb katrs 18.750.000 Eiro, plus vēl arī iesniedz 

prasību atgūt mūsu radīto vekseli 46.000 Latu vērtībā, lai tas nedarbotos okupācijas 

varas labā. Tāpat būtiski ir tas ka es uzticu Latvijas Republikas valsts atliekām, t i 

pilsoņiem kas tic ka darbojas Latvijas Republikas valsts labā un varbūt pat saņem algu no 

Tautas nodokļu sloga, būt par vidutājiem starp mani un Nordea banku mūsu vekseļa un 

peļņas atguves procesā, jo zinu ka karu Latvijā īstenjošā korporācija bez Jūsu atbalsta 

mums tos neatdos. 

Ārkārtīgi būtiski arī ir tas, ka Nordea grāmatvedībā, mūsu – Dittas un Chrisa radītais 

vekselis ap 26.000 Latu vērtībā tika iegrāmatots kā Debit, nevis Kredit. Tātad mēs nevis 

paņēmām  naudu no Nordea bet gan to Nordea biznesam iedevām. Nordea mums 

pārskaitīja uz Izumu darījumu kontu vienīgi mūsu radīto naudu, bet īstenojot savu banku 

biznesu, uzreiz 25-kāršoja to caur Rošildu centrālbanku Latvijas Banka. Radīt darba augļu 

apmaiņas līdzekli pašam ir katra cilvēka tiesības – uz šī pamatlikuma balstās visa banku 

sistēma. Tomēr Rotšildu & Co korporācija ir uzurpējusi varu pār cilvēci slēpjot sava 

noziedzīgā biznesa piramīdspēles būtību, kas iznīcina un likvidē katru nacionālo valsti un 

veic sistēmisku genocīdu pret valsts Tautu, un ir kara sistēma,kur tik ieviesta.  

Ir dabiski acīmredzami ka Nordea banka maldinot slēpj savas darbības peļņas avotu – 

pilsoņa naudas radīšanas tiesības, to ka pilsoņu radītā nauda NAV PARĀDS, bet gan viņu 

dabiskas tiesības.  

Secinājums ir ka Nordea ir Latvijas Republikas un Zviedrijas monarhijas nacionālajām 

valstīm nozagtu banku konglamerāts, kas nodarbojas ar Latvijas Republikas un pārējo 

Baltijas jūras valstu likvidāciju, un valsts pilsoņu pārvēršanu parādniekos un vergos kam 
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jastrādā Rotšildu radītās darba vietās, vai jāizmirst digitālās naudas karšu slazdā. Nordea 

finansē atomieročus vēl arī tādējādi ir tieši iesaistīta noziegumos pret PaSauli un īsteno 

Sātanistu plānu par 3 pasaules kariem kas Rotšildu & Co korporāciju īpašniekiem dos 

vispasaules absolūto varu pēc tam kad noslaktēti tiks ap 80 % nepakļāvīgo vergu.  

Būtiskais jautājums šeit ir vai šie ļaudis kas vada šīs kara pret cilvēci banku mafijas ir 

pieskaitāmi nozedznieki vai ir garīgi slimi. Veseli viņi nav jo veic normālu cilvēku 

pārveidi par masu slepkavām un zagļiem – arī ieskaitot Jūs. Atkarībā no Jūsu sniegtās 

atbildes uz šo vēstuli, Jūs saņemsiet LGT sodu vai arī gara vājuma diagnozi. 

Tomēr šis Sorosa,Rotšildu & Co korporāciju totalitārais masu slepkavošanas līmenis ir tik 

krimināls ka šo korporāciju izirdināšanas Spriedumi ko BSIC ir lēmuši ir pašsaprotami 

dabiski un to raksturs ir neizbēgams lai novērst Rotšildu iecerēto Pasaules gala scenāriju. 

Tomēr jaievēro ka BSIC nekriminalizē personas,  jo īpaši šajā gadījumā kad šo korporāciju 

vadība ir novesta līdz psihiatriskai diagnozej ”sevi un citus automātiski iznīcinoši 

bioroboti, bez sirdsapziņas un mīlestības uz dzīvo vidi”. BSIC piešķir līdzekļus šo personu 

labklājīgai rehabilitācijai un atpūtai, liedzot iespējas darboties dzīvo vidi bojājošos 

procesos. 

Ko darīt ? Vienkārši – ir jāveido kuponu sistēma kā Vācijā un Krievijā jo okupanti vampīri 

ir radījuši mākslīgu naudas deficītu un tikai viņu projektiem ir nauda. Piedāvāju Jums 

darbu īstenot Latvijas Republikas 1938. g. likumdošanai atbilstošu iekārtu, atsakoties 

veikt genocīdu pret Latviešiem un Lībiešiem Izumu sētā. 

Izumos dzīvo vairākās privātpersonas un darbojas juridiska persona Latviešu Biedrība, 

kam ir īres līgumi un rēķinieties ar viņu tiesībām (atrodams apelācijā). 

Jūsu ir izvēle vai jūs būsiet aicināts kā liecinieks vai būsiet uz notiesāto sola prāvā 

Latviešu Biedrība pret LR Tieslietu Ministriju (kas ir firma nevis valsts iestāde). Tā ir firma 

kuras vadītājs Dzintars Rasnačš ir iesaistīts Rīgas Latviešu Biedrības okupācijā 93. g. 18. 

februāra naktī, jo viņam pārsūdzētie dokumenti par šo  lietu tika likvidēti jau viņa 

pirmajā ministra amata periodā 96. g. . 

Ja Jūs piedalīsieties šo okupācijas lēmumu izpildē, būsiet iesaistīts noziegumos pret 

dzīvās vides bojāeju neaprēķināmā amplitūdē, iespējams pat visumā, jo anti matērija 

Ženēvā jau ir radīta. Noziegumiem pret cilvēci it kā nav noilguma, bet pasaules gals ir 

konkrēts noilguma brīdis, kas tuvojas ieprogrammēti.  Mēs to varam apstādināt, ja 

kopīgiem spēkiem un ar šo lēmumu. 

Tā kā Latvijas teritorijā nav nevienas citas leģitīmas tiesas, kas tiešām pārstāv Latvijas 

Republikas valsts pilsoņu intereses, kā tikai Latviešu Goda Tiesa, tad Jums ir jāievēro 
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Latviešu Goda Tiesas 8 deklarācijas un Spriedumi, kas ir arī saskaņā ar 1000šiem gadu te 

īstenotajām pamatiedzīvotāju tiesībām. 

Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesa jau 27.05.15 lēma ka Izumu sēta Villasmuižā 

Ropažos pieder Dittai Rietumai, kā viena no pamatiedzīvotāju dzīvesvietām, kas ietilpst 

Latviešu Biedrības Latvijas Pamatiedzīvotāju Dzīvesvietu Atguves Procesā, kas 

dokumentēts Latviešu Biedrības mājas lapā LaBie.lv. Arī 7.3.16.  BSIC lēmums skaidri 

dara zināmu ka Izumos darbojas Baltijas Jūras Pamatiedzīvotāju Tiesa (Baltic Sea 

Indigenous Court, BSIC). Šie lēmumi ir Latvijas Republikas valstij saistoši. Arī no Latvijas 

2007. g. 13. sept parakstītās ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām puses, kas 

deklarē mūsu tiesības netraucēti dzīvot pēc senču tikumiem mūsu pašu tradicionālajās 

ekonomiskajās un sociālajās sistēmās. Saskaņā ar to katrā novadā ir jābūt 999 ha kuros 

pamatiedzīvotāji dzīvo netrauceti pēc senču tikumiem. Saskaņā ar pamatiedzīvotāju 

deklarācijām man, Ditai Rietumai ir tiesiska imunitāte un es dubulti nevaru tikt sodīta, jo 

veicu ķoniņienes darbu un arī esmu goda tiesas tiesnese. Esmu paveikusi varoņdarbu 

restaurējot pamatiedzīvotāju tiesības un tiesu, bet Jūs te ar genocīdu virsū dzenat no 

vienīgās dzīvesvietas!!! Nu attopieties tak - nevar ēst līdzcilvēkus.  

 

Gaidu Jūsu atbildi Latvijas valsts portālā Latvija.lv. 

 

Sirsnīgi, 

 

Ditta Rietuma 
 
Latvijas Republikas valsts pilsone 
Baltijas pamatiedzīvotāju ķoniņiene 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Godnams SIA valdes locekle 
Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas tiesnese, rakstvede 
 
T 298 110 64 
E info@labie.lv 
W www.LaBie.lv  
 


