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Kopija Latviešu Biedrībai

Spēkā ir PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi

Atbrīvot Dittu Rietumu no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lēmumiem 12.05.16,
kas skaitās nepārsūdzami un ir pretsabiedriski ļaunprātīgi.
Lūdzu apturēt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Ilzes Apses divus
nepārsūdzamos lēmumus tiesā, kas notika 12.05.16 pl. 8.45 un 11.00. Lēmumi lēma
1) nepieņemt Ditas Rietumas pieteikto noraidījumu tiesnesei Ilzei Apsei,
2) Dittai Rietumai iziet tiesu psihiatrisko ekspertīzi.
Tiesnese Ilze Apse nav veikusi taisnu tiesu un tikumīgi nevar pati vienpersoniski norakstīt
būtiskos 12 argumentus kuru dēļ viņa tika noraidīta. Tāda darbība nav saskaņā ar
Satversmes 2. pantu un ir krimināla, pat valsts nodevības akt, jo neļauj atbildīgai pilsonei
apstādināt sistēmisku genocīdu un aukstā sociāl-ekonomiskā kara stāvokli valstī, bet gan
soda Latvijas Republikas valsts pilsoni par to ka es izsargājos pati no tā lai tiktu iesaistīta
pret-valstiskās sistemās un aizsargāju Latvijas Republikas valsti no tās pārvērsšanas par
policejisku netikumīgu totalitāru genocidālu korporāciju sindikātu.
Uz lietas izskatīšanu Ilze Apse pat nebija uzaicinājusi policijas pārstāvjus, kas ir nelikumīgi
un netikumīgi. Tas klaji liecina par tiesneses Ilzes Apses sazvērestību ar policiju kas ir jau
13. noraidāmības arguments. Policija atņēma man tiesības rudenī nesastādot aktu un
nebrīdinot mani, uz ielas, konfiscēja manas tiesības, tikai par administratīvu sodu piedziņas
nemaksu.Tas ka man izdevās Gaujas ielā tās atgūt bija tīrais brīnums nevis ļaunprātīgs
pārkāpums, par ko tagad mani pasludināt par vājprātīgu. Vājprātīga ir šī sistēma kas īsteno
te aprakstītās inkvizīcijas procedūras un Apses pretsabiedriska darbība tagad ir gan
dokumentēta gan izanalizāta un es nododu Ilzei Apsei iespēju ierasties Tvaika ielā 1. jūlijā
10.00, un ar nolūku analizēt Tiesu sistēmas psihopātiju, kas izdzinusi no Latvijas 500.000900.000 Latvijas Republikas pilsoņu, un par šizofrēnajiem protokoliem kuros zudis tiesneša
teiktais un es tieku apsaukāta par pārkapēju pat pirms uzsākta izmeklēšana.
Piesaucu arī auto pastāvīgu galēju nepieciešamību manā un Latviešu Biedrības darbībā, jo
Izumos rūpējos par slimiem cilvēkiem un kā pamatiedzīvotāja strādāju dāvanu ekonomikā
divās attālās vienai no otras vietās – Zinātņu Akadēmijā (kā valstij neaizvietojama
zinātniece kas izstrādā labklājīgu pārejas procesu uz Tautas pārvaldītu naudu), un laukos Godnama Dievturu svētnīcā, Ropažu Villasmuižā ( kā Dievturu priesteriene).

Šīs tiesneses un policijas darbības ir pretrunā ar Satversmes 91. pantu par naudīgo un
maznaudīgo vienlīdzību, 105. p. – par tiesībām uz īpašumu, un 106. pantu par piespiedu
darba aizliegumu, jo mēs, pamatiedzīvotāji, neesam algotņi un strādājam savu dzimtu labā,
nevis, lai saņemt Eiro, ārzemnieku ieceres īstenojošu korporāciju labā.
Ilze Apse nenoskaidrojot, vai pārkāpums vispār bijis veikts, lēma man psihiatrisko
ekspertīzi, lai gan to var darīt tikai ja ir pierādīta pretsabiedriska darbība, bet es vienīgi
darbojos sabiedrības labā, gadiem nesaņemot nekādu atalgojumu. Neviens manis veikts
ļaunprātīgs pārkāpums nav pierādīts un nav noticis. Manas tiesības nav CSDD vai
Zviedrijas Transportstyrelses anulētas un nevienam nav tiesību tās aizturēt tik lai pildīt
kādas korporācijas biznesa kasi.
Tadēļ aicinu Jūs mainīt Ceļu Satiksmes likuma 30. p. 2.3.
(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja: 3. par Ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, — līdz
naudas soda samaksai;
Jau 14. noraidamības arguments ir tas ka Apse tiesas laikā sevi atmaskoja esot
sazvērestībā ar Psihiatriju, kur tiek neitralizēti pilsoņi, kas veic valsts aizstāvību un
restaurāciju, atbrīvojot valsts struktūras no administratīvas okupācijas sistēmām.
Ilze Apse izturējās necienīgi pret mani un maniem līdzgaitniekiem, neuzdodot ne man nedz
Latviešu Biedrības pārstāvjiem, kas daudzi atradās zālē, nevienu jautājumu par manu
garīgo veselību, bet pazemoja mani ar identitāti un tēlu graujošu lēmumu, kas vēl
piedevām vēsturiski pierādīti, apdraud tagad manu veselību un līdz ar to arī valsti, jo
sabiedriski būtiski cilvēki jau agrāk ir tikuši lauzti Tvaika ielā un klusā indiāņu
pamatiedzīvotāja tēls gan jau arī Jums ir atmiņā no Kīzija grāmatas Kas pārlidoja pār
dzeguzes ligzdu.
Latviešu Biedrība, kuras viena no 19 dibinātājiem 4. maija Latvijas Republikā 13. g. es
esmu, ir veidota uz brīvvalsts 1938. g. statūtiem un ir tādējādi leģitīma Latvijas Republikas
brīvvalsts sastāvdaļa. Dibinot 4. maija valsti tika pieļauts petvalstisks noziegums
nerestaurēt Latviešu biedrības, kuru bija ap 3 000 (vadoties no Konversācijas Vardnīcas),
neatdodot tām īpašumus un varu, tādējādi nerestaurējot Satversmes 2. panta īstenošanu,
bet gan atdodot varu ārzemneku reliģiskajām sektām. Reliģiskā korporācija ( taisni ap
3 000 draudžu 8 jūdaisma atzaru reliģijas) tagad uz mūsu senču svetvietām netraucēti
sludina grēkpilnu kanibālisku nāves kultu un īsteno to caur ārzemju jezuītu bankām un
korporatīvi feodālu darba tirgu, izdzenot pamatiedzīvotājus ārā no savām zemēm,
ekspropriējot tās, padarot viņus slimus un trūcīgus un pat netraucēti masveidā atņemot
pamatiedzīvotājiem bērnus.
Kopumā šī tiesa ir būtiska daļa no organizētas Latviešu Biedrības tēla graušanas akcijas,
jo mēs nodarbojamies ar valsts restaurāciju atbilstoši Satversmes 2. pantam, bet pretTautiskas un pret-valstiskas korporācijas, kas valsti ir nozagušas, ne jau tik peļņas bet gan
taisni Tautas genocīda nolūkos, mēģina mūsu darbību vājināt, veicot arī šo raganu medību

kampaņu. Tātad – šī ir no viņu puses (kam pieder pasaules centrālbanka Federal Reserve
Bank, kas dizainējuši šo tiesu u c sistēmas un pieņēmuši darbā simtus tūkstošu īstenot
savas Latvijas okupācijas ieceres) KRIMINĀLA GENOCIDĀLA darbība. FAKTU UN
TIKUMU NEZINĀŠANA NEATBRĪVO NO ATBILDĪBAS DIEVU PRIEKŠĀ.
No Latvijas Psihiatriskajām klīnikām neviens neiznāk ar izziņu ka ir garīgi vesels – tādas
principā neizsniedz. Ieteikumu neierasties Tvaika ielā uz ekspertīzi man ir veikusi Latviešu
Biedrības Dzīvības komisija. Mana pašas sirdsapziņa arī dod man sirdsmieru vienīgi no
tāda risinājuma. Lūdzu Jūs apstiprināt mana lēmuma leģitimitāti.
Jums ir jāievēro ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Konvenciju, ko Latvija parakstīja 2007. g
13. sept, un tas fakts ka Latviešu Biedrības Goda Tiesa restaurē pamatiedzīvotāju sociālās
varas struktūru sistēmu un daudzās deklarācijās veidojusi likumus kuros nolemts
1) ka spēkā ir vienīgi PAMATIEDZĪVOTĀJU tikumus īstenojoši likumi,
2) ka varā ir PAMATIEDZĪVOTĀJUS sargājošas izpildvaras,
3) par PAMATIEDZĪVOTĀJU ķoniņu un tiesnešu neaizskaramību / nesodāmību.
Tas ir nolemts Latviešu Biedrības Tikumu komisijas Goda Tiesas deklarācijās, piemēram
LGT IV Deklarācija pieņemta 23.12.12015 (http://www.labie.lv/wpcontent/uploads/2014/10/Latvie%C5%A1u-Biedr%C4%ABbas-deklar%C4%81cija-IV.pdf ).
Latviešu Biedrība, kuras valdes locekle es esmu, ir Latvijas Republikas valsts
Satversmes Tiesas visuzticamākais balsts, jo vienīgi kopā, ciešā sadarbībā mēs
varam izveidot Latvijas Republikas valsti, kas atbilst Satversmes 2. pantam. Ne jau
velti Latvijas ķoniņam Kārlim Ulmanim kabinets bija taisni Latviešu Biedrībā un Jūsu
visbūtiskākais uzdevums ir atbalstīt lai brīvvalsts laika 3000 Latviešu biedrību īpašumi tiktu
atdoti to garīgajiem pēctečiem un atbalstīt Latvijā Latviešu biedrību pārvaldītu darba augļu
apmaiņas līdzekļa un līdz ar to valsts izveidi. Kamēr mums nav pašu pārvaldītas naudas,
tikmer mums vēl nav valsts. Ticamākais ka šī ir pēdējā iespēja to beidzot nodibināt,
restaurējot esošo, atbilstoši Satversmei. Neaizturot elpu - Lai Top!
Sirsnīga sadarbībā, mūsu Tautu un visu Pa-Sauli mīlošā,

Jūsu Ditta Rietuma
Pamatiedzīvotāju Godzemes ķoniņiene
Latviešu Biedrības valdes locekle un rakstvede
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