Iesūtīts struktūrām kas uzdodas par tiesām
riga@tiesas.lv, sigulda@tiesas.lv , jurmala@tiesas.lv, rigas.latgale@tiesas.lv,
rigas.pardaugava.kl@tiesas.lv, rigas.ziemeli@tiesas.lv, riga.apgabals@tiesas.lv,
riga.apgabals.cl@tiesas.lv, riga.apgabals.kl@tiesas.lv, rigas.pardaugava@tiesas.lv,
ogre@tiesas.lv, rigas.vidzeme@tiesas.lv, saldus@tiesas.lv, kuldiga@tiesas.lv,
kurzeme.apgabals@tiesas.lv, ventspils@tiesas.lv, liepaja@tiesas.lv,
talsi@tiesas.lv, latgale.apgabals@tiesas.lv, balvi@tiesas.lv, preili@tiesas.lv,
ludza@tiesas.lv, rezekne@tiesas.lv, daugavpils@tiesas.lv, kraslava@tiesas.lv,
vidzeme.apgabals@tiesas.lv, vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv, valmiera@tiesas.lv,
cesis@tiesas.lv, madona@tiesas.lv, valka@tiesas.lv, limbazi@tiesas.lv,
aluksne@tiesas.lv, gulbene@tiesas.lv, zemgale.apgabals@tiesas.lv,
zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv, dobele@tiesas.lv, tukums@tiesas.lv
jekabpils@tiesas.lv, bauska@tiesas.lv, jelgava@tiesas.lv, aizkraukle@tiesas.lv,
administrativa.apgabals@tiesas.lv, valmiera.administrativa@tiesas.lv,
jelgava.administrativa@tiesas.lv, rezekne.administrativa@tiesas.lv,
liepaja.administrativa@tiesas.lv, riga.administrativa@tiesas.lv

Iesūtīts struktūrām kas uzdodas par Zemesgrāmatām
rigasrajons@zemesgramata.lv, ventspils@zemesgramata.lv, valmiera@zemesgramata.lv ,
valka@zemesgramata.lv, tukums@zemesgramata.lv, talsi@zemesgramata.lv,
saldus@zemesgramata.lv, riga@zemesgramata.lv, ogre@zemesgramata.lv,
rezekne@zemesgramata.lv, aluksne@zemesgramata.lv, bauska@zemesgramata.lv,
cesis@zemesgramata.lv, daugavpils@zemesgramata.lv, dobele@zemesgramata.lv,
gulbene@zemesgramata.lv, jelgava@zemesgramata.lv, jekabpils@zemesgramata.lv,
kuldiga@zemesgramata.lv, liepaja@zemesgramata.lv, limbazi@zemesgramata.lv,
madona@zemesgramata.lv

Valsts prezidentes rīkojumi par tiesām okupācijas
stāvoklī visiem tiesu namiem Latvijā
27.9.17
Sāciet no beigām, no 3 lp., kā jau epasti.
Prezidentes atbilde izvairīgai juristei, ap 14.00

Jūsu iegansts neatbildēt nav spēkā jo Jums iesūtītā vēstule nav juridisks dokuments bet
gan tiesiska saziņa kas ir cilvēcīgas saziņas forma kas bija spēkā vēl pirms Jūdu juridika
tika izveidota.

Tāpat ir pretvalstiski ka tiesas nav sasniedzamas Latvija.lv, un tādējādi iespēja apmierināt
Jūsu vēlmi nepastāv Jūsu struktūru neizdarības dēļ.
Tāpat ievērojiet ka visi elektroniskie paraksti ir ārzemju okupācijas banku kontroles lokā
un ir tādējādi prettiesiski un nav izmantojami kā derīgs iegansts lai liegtu dzīviem
cilvēkiem, pamatiedzīvotājiem un pavalstniekiem atbildes uz mūsu dzīvībai bazāliem
jautājumiem kuros Jūs veicat vardarbību un pat noziedzīgu masu genocīdu uzspiežot
mums Jūsu tiesas.
Vienīgi sakārtojot šo tiesiskās struktūru uzticamības pavalstniekiem un
pamatiedzīvotājiem sfēru, mēs izrāpsimies no nāves slazda, lūdzu neizvairieties un
neblēdieties ar kādām smalkām juridiskām atrunām. Šī vairs nav spēle, jo nākošā stadijā,
ja Jūs nodosiet mūs, Jums vairs nebūs to kas spēj apstādināt masu slepkavības un izveidot
īstu valsti. Ir izveidota nāves nometne, un ir ieplānotas masu iznīcināšanas, kas notiks ja
Jūs nesaņemsiet savu dūšu.
Sirsnīgi,
Jūsu prezidente Ditta Rietuma
T. 29811064

2017-09-27 10:57 GMT+03:00 Tiesas Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa
<rigas.latgale@tiesas.lv>:
Labdien!
Atgriežam Jūsu sūtījumu ar tam pievienotajiem dokumentiem, jo dokuments nav parakstīts
atbilstoši Iesnieguma likuma un Dokumenta juridiskā spēka likuma prasībām, minētajā gadījumā
ar drošu elektronisku parakstu.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
priekšsēdētāja palīgs
Natālija Kaufelde
67365763

From: Latvijas Republika [mailto:lvrepublika@gmail.com]
Sent: Wednesday, September 27, 2017 3:21 AM
Subject: valsts prezidentes rīkojumi par tiesām okupācijas stāvoklī

Labdien.
Pievienotie 3 dokumenti ir izsūtīti visām tiesvedības struktūrām un vadībai uz tiem ir
jāatbild līdz 1.10.17. ieskaitot.

1. valsts Latvijas Republika prezidentes un Latviešu Biedrības Latviešu Goda
Tiesas rīkojumi tiesu vadībām - ar dokumentu virkni visā līgumu ķēdē
apliecināt savu uzticību valsts Latvijas Republika pamatiedzīvotājiem un
pavalstniekiem un visur izveidot pamatiedzīvotāju tiesas sakarā ar falšo tiesu
kara noziegumiem – genocīdu un democīdu - ko Jūs esat 25 gadus veikuši pret
Latviešu Tautu.

Tāpat vēl 2 pievienotie ir Baltijas jūras pamatiedzīvotāju tiesas X lēmumi par valstu
Latvijas Republika un Kingdom of Sweden nozagšanu un to Tautu genocīdu, kur ir
izmeklējot tik vienas dzimtas moku ceļu, ir radušies ap 500 apsūdzēto, kam draud nāves
sods pēc pamatiedzīvotāju tikumiem un Ulmaņlaika un senču likumiem. Šī ir pirmā tiesa
modernā pasaules vēsturē, kas tiesā kara noziegumu finansētājus.

Pievienoti ir Latviešu Biedrības Goda tiesas lēmumi un arī Zviedrijas Östersjö Urfolks
Ting lēmumi par genocīdu abās zemēs un to valstu nozagšanu un tiesu lēmumu
uzņemties valstu izveides un vadības darbu, Leif Erlingsson izveidojot valsti Monarchy
State Sweden un Dittai Rietumai uzņemoties valsts Latvijas Republika prezidentes amatu
un izveidojot Ministru Kabinetu.

Šis epasts un trīs pievienotie dokumenti ir iesniedzami tiesas vadībai un uz tiem visiem ir
jāatbild līdz 1. oktobrim, ieskaitot.

Lai Dievi stāv mums klāt,
Lai Laimiņa basa tek...

Sirsnīgi mīlot,

Ditta Rietuma
Sistēmiskas inkvizīcijas deportēta no
Izumiem 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
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298 110 64
info@labie.lv
www.LatvijasRepublika.INFO , www.LaBie.lv www.LoveOrder.INFO
FreeLatvia, RadioactiveBSR, Baltic Sea Indigenous

