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Valsts Kases vadītājam K. Āboliņam - LBas veikta nacionalizācija  
 

Labdien, 
 
sakarā ar to ka Valsts Kase tiek atgūta Tautas varai, pievienots ir arī dokuments. 

Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs veiksiet sistēmiskas izmaiņas 
lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs veiksim sirsnīgu regulāru 
kontroles funkciju, lai beidzot izveidot Tautas valsts kasi, ar pašu radītu un pārvaldītu 
maksāšanas līdzekli, arī oxu. 

 
Ir svarīgi uzticamas banku sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz 

koka Birka skalu un oxa WIR čekus ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai 
ar iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet Valsts Kases līgumus 
un dokumentus kas īsteno tās verifikāciju un parakstītāju validāciju. 

 
Visi banku un apdrošinašanas lieltīklu uzņēmumi  ir nacionalizēti un izirdināmi 

vietējās nacionālās nodaļās. BIS, IMF, FED, WB, WEF utt ir nacionalizēti, un Latvija 
Banka ar visiem tās meitas uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 
vietējām bankām kas toreiz bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous 
Runes valūtas centrālbanka ir Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir 
jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu 
sistemām, un koka WIRbuļu monetāro sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas 
centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk 
Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  nākotni. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 
visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Tel. 298 110 64 
www.LaBie.lv 
Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
WIHOBG augstākā tiesnese 
www.LoveOrder.INFO 
 

 
 
 
 
Pielikumi: 
12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un  LB līgumu kuponu 
burtnīca x.pdf 881,6 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501] 
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valsts sekretāram J. Garisonam - Aizsardzības Ministrijas atguve  
 

Labdien, 
neatkarīgi brunotie spēki nepastāv bez pašiem savas monetārās sistēmas 

pārvaldes, un saskaņā ar Satversmes 2. pantu mēs tagad to veidojam. 
 
Tāpēc arī  Aizsardzības Ministrija tiek atgūta Tautas varai, pievienots ir arī 

dokuments. Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs veiksiet 
sistēmiskas izmaiņas lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs veiksim 
sirsnīgu regulāru kontroles funkciju, lai beidzot izveidot Tautas Aizsardzības 
Ministriju, ar pašu radītu un pārvaldītu maksāšanas līdzekli, arī oxu. Tas ir īpaši aktuāli 
kad tiek gatavota visu Latvijas u c  Militāro spēku noindēšana ar inžpotēm, kas ir 40 
gadu vecs sintētisks masu iznīcināšanas ierocis, nevis pote. 

 
Ir svarīgi uzticamas sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz koka 

Birka skalu un oxa WIR čekus ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai ar 
iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet savus līgumus kas 
apliecina ka esat valsts struktūra, un dokumentus kas īsteno struktūras verifikāciju un 
parakstītāju validāciju. 

 
Visi korporatizētie agrāk valsts struktūras uzņēmumi  ir nacionalizēti un 

izirdināmi vietējās nacionālās nodaļās.  Latvija Banka ar visiem tās meitas 
uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz 
bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir 
Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra 
sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro 



 

 2. lpp. (no 2)

sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, 
te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  
nākotni. 

 
Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 

visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Tel. 298 110 64 
www.LaBie.lv 
Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
WIHOBG augstākā tiesnese 
www.LoveOrder.INFO 
 

 
 
 
 
Pielikumi: 
12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un  LB līgumu kuponu 
burtnīca x.pdf 881,6 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501] 
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VID ekspertei Līgai Plaudei  
 

Labdien, 
 
Jūsu firmas nosaukumā vārds valsts tiek lietots maldinošos nolūkos, jo valsts nav 

izveidota, jo nepastāv Latvijas Tautai  sava monetārās sistēmas pārvalde, un saskaņā ar 
Satversmes 2. pantu mēs tagad to veidojam. 

 
Tāpēc arī  Valsts Ieņēmumu Dienests  tiek atgūts Tautas varai, pievienots ir arī 

dokuments. Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs veiksiet 
sistēmiskas izmaiņas lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs veiksim 
sirsnīgu regulāru kontroles funkciju, lai beidzot tiešām izveidot Valsts ieņēmumu 
dienestu, ar pašu radītu un pārvaldītu maksāšanas līdzekli, arī oxu. Tas ir īpaši aktuāli 
kad tiek gatavota visu Latvijas u c  zemju profesionālās administrācijas noindēšana ar 
inžpotēm, kas ir 40 gadu vecs sintētisks masu iznīcināšanas ierocis, nevis pote. 

 
Ir svarīgi uzticamas sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz koka 

Birka skalu un oxa WIR čekus ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai ar 
iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet savus līgumus kas 
apliecina ka esat valsts struktūra, un dokumentus kas īsteno struktūras verifikāciju un 
parakstītāju validāciju. 

Ja Jums tādu nav vai tie ir nepilnīgi, sadarbosimies lai tos uzlabot, līdz tie būs 
lieliski. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Visi korporatizētie agrāk valsts struktūras uzņēmumi  ir nacionalizēti un 
izirdināmi vietējās nacionālās nodaļās.  Latvija Banka ar visiem tās meitas 
uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz 
bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir 
Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra 
sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro 
sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, 
te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  
nākotni. 

 
Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 

visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Tel. 298 110 64 
www.LaBie.lv 
Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
WIHOBG augstākā 

 
 
 
 
Pielikumi: 
12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un  LB līgumu kuponu 
burtnīca x.pdf 881,6 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501] 
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VDD vadītājam Ērikam Cinkusam  
 

Labdien, 
 
Jūsu firmas nosaukumā vārds valsts tiek lietots maldinošos nolūkos, jo valsts nav 

izveidota, jo nepastāv Latvijas Tautai  sava monetārās sistēmas pārvalde, un saskaņā ar 
Satversmes 2. pantu mēs tagad to veidojam. 

 
Tāpēc arī  Valsts Drošības Dienests  tiek ar šo tiesisko darbību atgūts Tautas 

varai, par ko pievienots ir arī dokuments. Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, 
par to kā Jūs veiksiet sistēmiskas izmaiņas lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, 
un kā mēs veiksim sirsnīgu regulāru kontroles funkciju, lai beidzot tiešām izveidot 
Valsts drošības dienestu, ar pašu radītu un pārvaldītu maksāšanas līdzekli, arī oxu. 

Tas ir īpaši aktuāli kad tiek gatavota visu Latvijas u c  zemju profesionālās 
administrācijas noindēšana ar inžpotēm, kas ir 40 gadu vecs sintētisks masu 
iznīcināšanas ierocis, nevis pote. 

 
Ir svarīgi uzticamas sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz koka 

Birka skalu un oxa WIR čeku ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai ar 
iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet savus līgumus kas 
apliecina ka esat valsts struktūra, un dokumentus kas īsteno struktūras verifikāciju un 
parakstītāju validāciju. 

Ja Jums tādu nav vai tie ir nepilnīgi, sūtiet kādi ir, un sadarbosimies lai tos 
uzlabot, līdz tie būs lieliski. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Visi korporatizētie agrāk valsts struktūras uzņēmumi  ir nacionalizēti un 
izirdināmi vietējās nacionālās nodaļās.  Latvija Banka ar visiem tās meitas 
uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz 
bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir 
Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra 
sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro 
sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, 
te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  
nākotni. 

 
Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 

visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Tel. 298 110 64 
www.LaBie.lv 
Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
WIHOBG augstākā 

 
 
 
 
Pielikumi: 
12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un  LB līgumu kuponu 
burtnīca x.pdf 881,6 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501] 
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Valsts Policijas vadības Renātei Fila-Roķe  
 

Labdien, 
 
Jūsu firmas nosaukumā vārds valsts tiek lietots maldinošos nolūkos, jo valsts nav 

izveidota, jo nepastāv Latvijas Tautai  sava monetārās sistēmas pārvalde, un saskaņā ar 
Satversmes 2. pantu mēs tagad to veidojam. 

 
Tāpēc arī  Valsts Policija  tiek ar šo tiesisko darbību atgūta Tautas varai, par ko 

pievienots ir arī dokuments. Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs 
veiksiet sistēmiskas izmaiņas lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs 
veiksim sirsnīgu regulāru kontroles funkciju, lai beidzot tiešām izveidot Valsts Policiju, 
ar pašu radītu un pārvaldītu maksāšanas līdzekli, arī oxu. 

 
Tas ir īpaši aktuāli kad tiek gatavota visu Latvijas u c  zemju profesionālās 

administrācijas noindēšana ar inžpotēm, kas ir 40 gadu vecs sintētisks masu 
iznīcināšanas ierocis, nevis pote. 

 
Ir svarīgi uzticamas sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz koka 

Birka skalu un oxa WIR čeku ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai ar 
iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet savus līgumus kas 
apliecina ka esat valsts struktūra, un dokumentus kas īsteno struktūras verifikāciju un 
parakstītāju validāciju. 

Ja Jums tādu nav vai tie ir nepilnīgi, sūtiet kādi ir, un sadarbosimies lai tos 
uzlabot, līdz tie būs lieliski. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Visi korporatizētie agrāk valsts struktūras uzņēmumi  ir nacionalizēti un 
izirdināmi vietējās nacionālās nodaļās.  Latvija Banka ar visiem tās meitas 
uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz 
bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir 
Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra 
sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro 
sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, 
te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  
nākotni. 

 
Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 

visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 
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prezidente 
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WIHOBG augstākā 

 
 
 
 
Pielikumi: 
12.12.20 IHWOCG Latvijas Republikas atguves lēmums un  LB līgumu kuponu 
burtnīca x.pdf 881,6 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501] 
 



 

 

 
Iestādei „Latvijas Valsts prezidenta 

kanceleja” 
 

Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojuma portāla www.latvija.lv lietotāja 
DITTA RIETUMA 

090466-11562 
Södrajordbrovägen 25, 13765 Jordbro, Zviedrija 

29811064 
info@labie.lv 

 
 

priekšlikums. 
 
 

Iesniegšanas datums: 12.12.2020 
Iesniegšanas laiks: 23:59:39 
E-iesnieguma identifikators: EKONS-991915 
Vēlamais atbildes saņemšanas veids: Latvija.lv portālā 
 
 
kancelejas vadītājam Egīlam Levitam  
 

Labdien, 
 
Jūsu firmas nosaukumā vārds valsts tiek lietots maldinošos nolūkos, jo valsts nav 

izveidota, jo nepastāv Latvijas Tautai  sava monetārās sistēmas pārvalde, un saskaņā ar 
Satversmes 2. pantu mēs tagad to veidojam, un aicinam uz sirsnīgu sadarbību. 

 
Tāpēc arī  Valsts prezidenta kanceleja  tiek atgūta Tautas varai, pievienots ir arī 

dokuments. Lūdzu Jūs sniegt atbildi  5 darba dienu laikā, par to kā Jūs veiksiet 
sistēmiskas izmaiņas lai darbība atbilstu Satversmes 2. pantam, un kā mēs veiksim 
sirsnīgu regulāru kontroles funkciju, lai beidzot tiešām izveidot Valsts drošības 
dienestu, ar pašu radītu un pārvaldītu maksāšanas līdzekli, arī oxu. Tas ir īpaši aktuāli 
kad tiek gatavota visu Latvijas u c  zemju profesionālās administrācijas noindēšana ar 
inžpotēm, kas ir 40 gadu vecs sintētisks masu iznīcināšanas ierocis, nevis pote. 

 
Ir svarīgi uzticamas sistemas izveidei arī paraleli nekavējoši sākt pāriet uz koka 

Birka skalu un oxa WIR čekus ikmēneša izmaksām valsts pilsoņu apdrošināšanai ar 
iztikas kuponu u c līdzekļiem, bet sākam ar līgumiem. Atsūtiet savus līgumus kas 
apliecina ka esat valsts struktūra, un dokumentus kas īsteno struktūras verifikāciju un 
parakstītāju validāciju. 

Ja Jums tādu nav vai tie ir nepilnīgi, sūtiet kādi ir, un sadarbosimies lai tos 
uzlabot, līdz tie būs lieliski. 

 



 

 2. lpp. (no 2)

Visi korporatizētie agrāk valsts struktūras uzņēmumi  ir nacionalizēti un 
izirdināmi vietējās nacionālās nodaļās.  Latvija Banka ar visiem tās meitas 
uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz 
bija. Pasaules oxa Birka skalu WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir 
Stockholmas Riksbanken, kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra 
sistēmu, ar Birka skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro 
sistēmu. No Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, 
te tā arī noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  
nākotni. 

 
Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas ir arī 

visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, Komunikāciju, 
Militārās, Apdrošināšanas, Izglītības, Ticības un visas citas būtiskās sistēmas, jo visām 
ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas 
sistēma, caur kuru ikviens kļūst pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav 
telpa, bet uzticams banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību 
varošs īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav Romas 
režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

 
Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika 

prezidente 
 
Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Tel. 298 110 64 
www.LaBie.lv 
Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas/Tiesas 
WIHOBG augstākā 
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Rīgā 
 

Dokumenta datums  
ir tā elektroniskās  
parakstīšanas datums Nr. 20/1-603262  
            
  

Par iesnieguma atstāšanu  
bez izskatīšanas  
 

Valsts policija 2020.gada 14.decembrī ir saņēmusi Dittas Rietumas 
2020.gada 12.decembra plkst.23:43:35 e-iesniegumu EKONS-991912 (VP 
reģistrācijas Nr.20/304376).  
 Valsts policija, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudot iesniegumu, 
izvērtējot iesniedzējas sniegto informāciju, saskaņā ar Iesnieguma likuma 7.panta 
1.daļas 4.punkta nosacījumiem atstāj iesniegumus bez izskatīšanas, jo iesnieguma 
teksts objektīvi nav saprotams. 
 
 
Priekšniece        R.Fila-Roķe 
 
 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
 
 
Zukule 
lolita.zukule@vp.gov.lv   
 

Dittai Rietumai 

Latvija.lv portālā 



Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67122689, e-pasts vid@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rīgā 
 

14.12.2020.   Nr. 11.3.2-2/16 
Uz 12.12.2020.      Nr. EKONS-991905 

 
Ditai Rietumai 
info@labie.lv  

 
Par iesnieguma izskatīšanu 
 
Cienījamā Rietumas kundze! 
 

Valsts ieņēmumu dienests ir izskatījis Jūsu 2020.gada 12.decembra 
iesniegumu un informē, ka Jūsu iesniegums atstāts bez izskatīšanas, ievērojot to, 
ka Jūsu iesniegumā sniegtā informācija nav saprotama, ir izaicinoša1 un 
iesniegumā nav ietverts iestādei konkrēts lūgums, kura izskatīšana ietilptu iestādes 
kompetencē2. 

 
 

Ar cieņu 
ģenerāldirektore  I.Jaunzeme 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Līga Plaude 67122687 
Liga.Plaude@vid.gov.lv  

                                                                 
1 Iesniegumu likuma 7.panta pirmās daļas 3. un 4.punkts. 
2 Iesniegumu likuma 2.panta pirmā daļa. 

mailto:info@labie.lv
mailto:Liga.Plaude@vid.gov.lv




K. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473; tālr.: 67335265; www.mod.gov.lv 

 

MILITĀRI PUBLISKO ATTIECĪBU DEPARTAMENTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rīgā, 25.01.2021. Nr. 1/3-3.1NV/57 
 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 

 

D. Rietumai 

 
EKONS-991897 

Latvija.lv 
 

Par iesniegumu 
 

Cienītā Rietumas kundze! 
 

Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, kas tieši 
pakļauta aizsardzības ministram.  

Informējam, ka Aizsardzības ministrija galvenie uzdevumi ir valsts aizsardzības politikas 
plānu izstrāde, to īstenošana un Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa un ilgtermiņa spēju 
attīstības, tajā skaitā – infrastruktūras, personāla, finanšu un materiāltehnisko līdzekļu 
nodrošinājuma, plānošana. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Latvijas valsts aizsardzības pamatuzdevums ir savlaicīgi 
prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo 
nedalāmību un iedzīvotāju drošību. 
 
Ar cieņu 

direktors           Kaspars Galkins 

 

 

 

Uldis Davidovs, 67335062 
Uldis.Davidovs@mod.gov.lv 
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Subject: Nr. 14620/2020 "Par viedokļa sniegšanu"
From: vm@vm.gov.lv
Date: Wed, Jan 06, 2021 1:53 pm

To: Ditta Rietuma <info@labie.lv>, Latvijas Republikas Veselības ministrija <vm@vm.gov.lv>, Evita Bune
<evita.bune@vm.gov.lv>

Labdien.

Atbildot uz Veselības ministrijā 2020. gada 14. decembrī reģistrēto (Nr. 14620/2020) Jūsu elektronisko vēstuli
(EKONS-991914) par priekšlikumu, vēlamies informēt, ka Iesniegumu likums* nosaka kārtību, kādā privātpersona
iesniedz un iestāde izskata iesniegumu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai
jautājums un sniedz atbildi uz to.

Līdz ar to, atsaucoties uz Iesniegumu likuma 7. pantā pirmās daļas 4. apakšpunktā minēto, Jūsu iesniegums atstāts
bez izskatīšanas, ņemot vērā, ka iesnieguma teksts objektīvi nav saprotams.

*Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

LR Veselības ministrija
Tālr.: 67876000
E-pasts: vm@vm.gov.lv
Mājaslapa: www.vm.gov.lv
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