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pārsūdzu I.Riekstiņas lēmumu lietā nr. C33587715  

 

pārsūdzu lēmumu lietā nr. C33587715 Rīgas Apgabaltiesā un iesniedzu blakus 

sūdzību Rīgas rajona tiesā, lai gan nevaru nomaksāt valsts nodevu 28,46 euro. 

 

Rīkoju Jūs virzīt Godnams SIA un manu, Dittas Rietumas, apelācijas sūdzību 

tālāk uz nākamo instanci, jeb beidzot noturēt Latvijas Republikas valsts tiesu īstenojot 

Satversmes 2. pantu, nevis pretvalstiski un prettautiski iekļaujot ārzemju vampīru-

necilvēku-korporāciju valsts civillikuma aizsardzības joslā, kā tas notika 3.8.16. Rīgas 

rajona tiesā Siguldā. 

Tā kā esmu pamatiedzīvotāju ķoniņiene un darbojos seņčiem tradicionālajā 

dāvanu ekonomikā un šobrīd ir ļoti trūcīgi laiki, kad jāpalīdz vairāk nekā tiek palīdzēts 

mums, tad varu tik nopūsties ka nedz ļaudis kurus aprūpēju nedz valsts iestādes un 

valsts kase nav man sagādājuši euro ienākumus, kamdēļ nevaru izpildīt Jūsu 

aicinājumu. Satversme gan aizstāv manas tiesības uz taisnu tiesu neatkarīgi no manas 

naudīguma pakāpes un esmu pārliecināta ka Jūs Satversmi ievērosiet. 

Rīkoju Jūs atbrīvot mani no nodevām un lūdzu pagarināt procesuālo termiņu, lai 

iesniegt visus apsvērumus, jo vēl neesmu spējusi nolīgt advokātu, jo valsts nav 

īstenojusi manas tiesības emitēt pamatiedzīvotāju vai pilsoņu pašu pārvaldītu darba 

augļu apmaiņas līdzekli. 

Piedevām Jūsu tiesības saukties par Latvijas Republikas valsts tiesu ir ārkārtīgi 

apšaubāmas jo Jūs aizstāvat vienīgi ārzemju banku intereses, jo Latvijas teritorijā nav 

vairs Latvijas banku – Jūs drīzāk varētu saukties Skandināvu banku tiesa un 

nenodarboties ar Tautas maldināšanu, jo Latvijas Republikas valsts Satversmes 2. pantu 

ar savu neapmaksāto darbu īstenoju taisni es, Godzeme SIA un Latviešu Biedrība, kuru 

http://www.latvija.lv/


 

 2. lpp. (no 2) 

Jūs nekādi nedrīkstat ļaut ekspropriēt ārzemju korporācijai, jo tā ir Latvijas Republikas 

valsts sastāvdaļa. 

 

Pievienoju arī kā PDF. 

 

Sirsnīgi, 

Jūsu Ditta Rietuma 

T 29811064 
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