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Latvijas Republikas Iekšlietu Ministram - personīgi 

 

Sūdzība par Iekšlietu Ministrijas darbības neatbilstību Satversmes 2. 
pantam un ANO deklarācijai par pamatiedzīvotāju tiesībām, uzlabojoši 
rīkojumi  

 

Šis nudien ir Pērkona zelta rudens un sējējs sēj sēklu 
Latvju auglīgajā zemē.  

Es, Godzemes Ditta - pamatiedzīvotāju ķoniņiene, caur ANO un 
Latviešu Biedrības pamatiedzīvotāju tiesām un arī pati no savas Dievu dotās 
varas, esam kriminalizējuši pasaulē nodibinātās atomkara sistēmas un 
nodibinājuši Baltijas pamatiedzīvotāju tiesas un naudu (Baltic Indigenous 
Runes), stādinot auksto karu ko te īsteno ārzemju bankas, ārzemju 
reliģiskās un ārzemju militārās struktūras. 

Es lūdzu Jūsu personīgu atbalstu manas dzīvības glābšanai no valsts 
darbu imitējošo struktūru vardarbīgas sazvērestības pret mani, manu 
dzimtu, Latviešu Biedrību, Latvijas Republikas valsti un dzīvību uz Zemes. 

Latviešu Biedrība ir konstatējusi ka Latvijā notiek sistēmisks 
administratīvs democīds pret Latvijas piloņiem un pamatiedzīvotājiem ( 
LBas SOS http://www.labie.lv/lbas-sos/  un ķoninienes 
https://www.youtube.com/watch?v=5f2gMw341hE  ). Tāpat esmu 
konstatējusi ka oficiālajām varas iestādēm nav tiesību lietot Latvijas 
Republikas valsts zīmolu kamēr Latvijā nav nodibināta Satvesmes 2. p. 
atbilstoša iekārta un te nav vairs Latvijas Tautas pārvaldītas NEVIENAS 
bankas – Latvijas teritorija ir Zviedrijas okupēta un darbojas ārzemju 
korporāciju peļņai nevis nodrošina valsts pilsoņu un pamatiedzīvotāju 
tiesības.  Latvijas Republikas valsts zīmolu lietot tiesīgas ir pilsoņu kopas kas 
īsteno Satversmes 2. pantu un pašu pārvaldītas naudas izveidi, kātas bija 

http://www.labie.lv/lbas-sos/
https://www.youtube.com/watch?v=5f2gMw341hE


pirms 1940. g. - piem. Latviešu biedrības kas darbojas pēc 1938. g. 
statūtiem. 

Tāpat konstatēju ka, lai gan stājāmies ES, esam nokļuvuši Eiropas 
Federācijā, kas ir jāmaina. 

Latvijas teritorija atrodas aukstā kara stāvoklī un tā upuru skaits 
pārsniedz abu pasaules karu summu. 

Latviešu Biedrības Tikumu komiijas Latviešu Goda Tiesa 16.9.16 ir 
lēmusi Latviešu Biedrībai veikt Latvijas Republikas valsts kontroles un 
uzlabošanas atbildīgo darbu, kas izpaužas Latviešu Goda Tiesas deklarāciju 
ievērošanā un ķoniņu rīkojumu izpildē, un kura darbības īstenošanai 
Saeimai ir jālemj valsts līdzekļi. 

Es, Godzemes Ditta - ķoniņiene, esmu tiesīga Jums sniegt rīkojumus, 
kā to paredz Latviešu Biedrības pamatiedzīvotāju deklarācijas un ANO 
pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija, jo zinu kā izveidot valsti, lai tā beidzot 
atbilstu Satversmes 2. p. un lai Latvijas Republika būtu tiesiska Eiropas 
Savienības valsts nevis federācijas korporācija. 

Rīkoju Jūs 

1) izmeklēt Rīgas Latviešu Biedrības okupācijas operāciju 1993.g. 18. 
februāra naktī kad RLB valde bruņotā konfliktā tika izdzīta no RLB ēkas un 
kopš šī incidenta ir apstādināts brīvvalsts laika 3000 Latviešu biedrību 
atjaunošanas process un līdz ar to Satversmes 2. p. īstenošana Latvijā. 
Toties ir izveidotas ap 3000 ārzemju ticību izplatošas sektas, bet Latvijā un 
visā Reģionā nav nevienas oficiālas pamatiedzīvotāju svētnīcas un 
dzīvesziņas augstskolas, un Latviešu Biedrību, Godzemes svētnīcas un 
ķoniņskolu Ropažu Villasmuižā mēģina ekspropriēt Zviedru korporācija 
Nordea Bank AB, 

2) konstatēt Eiro naudas digitalizācijas un čipizācijas procesu 
ārzemnieku pārvaldītajās bankās Latvijā par Latvijas mierīgo iedzīvotāju 



masu slepkavības ieroci, kas piedevām ir etniski diskriminējošs pret Latvijas 
pamatiedzīvotājiem, 

3) konstatēt Latvijas Republikas valsts uzņēmumu pakalpojumu 
automātisku atslēgšanu valsts pilsoņiem un to nodrošināšanu 
ārzemniekiem Latvijā un citās zemēs balstototies uz vienu parametru - 
samaksu ar ārzemnieku pārvaldīto Eiro - par pretvalstisku karadarbību, 

4) atbalstīt pašu pamatiedzīvotāju pārvaldītu drošības dienesta, 
cietumu, pasta, komunikāciju tīklu, enerģijas un ūdens padeves, banku, 
policijas un 999 ha zemju katrā novadā pārvaldi,  

6) aizstāvēt mani, Godzemes Dittu – Latvijas pilsoni Ditu Rietumu – 
no valsts darbu imitējošo struktūru vardarbīgās sazvērestības necienot 
manu augsti kvalificēto darbu Latvijas Republikas valsts glābšanā 8 gadu 
garumā un manu neaizvietojamību atomkara sistēmu izirdināšanā un līdz ar 
to arī dzīvības glābšanā uz māmuļas Zemes. 

Pret mani tiek īstenota valsts darbu imitējošo struktūru manu dzīvību 
un veselību apdraudoša  sazvērestība. Esmu 8 gadus atgriezusies Latvijā un 
ar savu darbu īstenoju Satversmes 2. pantu valsts struktūru administrācijā, 
bet, kur tik manis vadītā Latviešu Biedrība vērsusies pēc finansējuma, 
Latvijas Republikas struktūrvienībās tā īstenošanai saņemam 0. Saeimas 
kungi par pusstundas sēdi komisijā saņem katrs 300 Eiro, kas bija jāīsteno 
arī Latviešu Biedrības komisiju darboņiem. Bet valsts ir ignorējusi pilsoņu 
tiesības atstājot Satvesmes 2. p. īstenojošos  pilsoņus neatalgotus un vēl 
piespriež arestu kad pilsoņiem nav ar ko maksāt. Tāpat esam atstāti bez 
Latvenergo, Lattelekom, un LMT pakalpojumiem, lai gan tiem ir jānodrošina 
Satversmes 2. p. īstenojošas  iestādes un pilsoņus. 

Tāpat Latviešu Biedrības Latviešu Goda Tiesas tiesnešiem 
pamatiedzīvotāju deklarācijās ir deklarēta valstiska imunitāte, kā jau 
tiesnešiem. Arī ķoniņiem kā Tautai būtiskiem ir deklarēta nesodāmība.  

No administratīvās lietas nr 132021416/5  izriet ka valsts policijas 
Z.Stupeņa sūtījusi man 2 x uzaicinājumus uz dzīvokli Stabu ielā 31. martā un 



12. aprīlī, lai gan valsts policija lieliski zin ka no tā dzīvokļa Krievijas pilsonis 
mani un manu slimo meitu ar kriminālām metodēm, bez tiesas,  izsvieda ārā 
un policija pat neierosināja krimināllietu, lai gan prokurors valsts policijai 
lika to darīt. 

To visu persona, kas sevi uzskata par Rīgas Ziemeļu tiesas tiesnesi - 
Ilze Apse - ignorēja un man, par to ka vēl Latvijā pārvietojos glābjot te 
cilvēkus, piesprieda arestu - bez iespējas tiesā izteikt savu viedokli, jo kad 
tikāmies 12. maijā viņa neko par lietas būtību vai formu neprasīja. 

Es nedabūju uzaicinājumu nedz uz tiesu 1. aprīlī par mana audi pie 
Deglava tilta incidentu un tikai 7. oktobrī uzzināju no lietas kopijas  ka tāda 
tiesa ir notikusi.Par pavēstēm uz 12. maija tiesu - par manu autovadītāja 
tiesību atguvi  - lietā trūkst materiālu, bet arī spriedumu tiesa turpināja sūtīt 
uz Stabu ielu, lai gan mana deklarētā adrese joprojām visu laiku bijusi 
Ropažos, kas izriet no lietas materiāliem ļoti skaidri. 

Tas ir krimināli prettiesiski un Latviešu Biedrības Dzīvības Komisija 
iesaka man uz ārzemju banku ieceres Latvijā īstenojošo policiju neierasties, 
jo protams ka uzturoties nepārvaramas varas telpās ar manu veselību var 
notikt traģiskas lietas, kā tas ir noticis ar manu 27 gadīgo meitu Rūtu, kas 
joprojām atrodas manā aprūpē, kā vēl daži citi manas dzimtas ļaudis. 

Uz tiesu nesaņēmu pavēsti un arī spriedumu saņēmu tikai 7. oktobrī. 
Uzaicināmumu uz arestu 1. oktobrī. 

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ilzes Apses spriedums 
23.8.16 atzina Dittu Rietumu par vainīgu administratīvā pārkāpumā, 175. p., 
un sodīja ar administratīvo arestu 3 diennaktīm uz ko jāierodas 11. oktobrī 
valsts policijas Salaspils iecirknī 9.30. 

Administratīvajām lietām vispār vēl ir noilgums 4 mēneši – manu 
rīcību šaurredzīgie varēja spriest nosodīt, bet arestu piespriest ir prettiesiski 
jau no 16. aprīļa. 



Runa iet par draudiem manai dzīvībai jo citēju negaidītā atbalstītāja Helsinki 
86 Linarda Grantiņa šīsdienas vēstuli ar saiti uz 
http://tautastribunals.eu/?p=33495  

Ja viòi Tevi ieliks aiz restçm uz trijâm dienâm, tad darîs visu, lai tevi apstarotu- 
radioaktîvi vai psihotroniski utt. Ar mani viòi to izdarîja, jo man parâdîjuðies nelabvçlîgi 
simptomi. Viòi nîdç mûs visus ârâ. Vari balstîties uz manis sacîto.  
 

Un kas irdinās atomkara sistēmas, kas izglābs Jūs visus tad?!  

Gaidām Pērkonu-sējēju un Māru-māmiņu – ar zibenīgu konstruktīvu 
sadarbību un vērienīgu radošu valsts uzplaukumu! 

 

Sirsnīgi, 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Baltic Sea Region Radioactivity Watch 
Baltijas Piejūras Pamatiedzīvotāju Goda Tiesas tiesnese 
Baltijas Piejūras Pamatiedzīvotāju Bankas līdz-prezidente 
Baltijas Piejūras Pamatiedzīvotāju ķoniņiene 
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