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6.10.16 
 
Rīgas Ziemeļu rajona prokuratūrai 
K. Valdemāra 17a 
 
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai 
Brīvības bulvāris 34, Rīgā, LV 1886 
 
Tiesībsargam 
Baznīcas iela 25, Rīgā, LV 1010 
 
Rīkojums lietā nr 132021416/5 atzīt nesodāmību, jeb apturēt izpildrīkojumus, 

izsniegt lietas visu dokumentāciju un spriedumu, un atjaunot termiņu apelācijas 
sūdzības iesniegšanai. 

 
Ir pārkāptas manas tiesības uz mierīgu dzīvi savā Tēvzemē, lolojot savu dzimtu, 

Tautas un pasauli. Ir pārkāptas manas Latvijas pamatiedzīvotājas tiesības. 
Ir pārkāptas manas pilsoņa tiesības uz taisnīgu tiesu jo 23.8.16 ir spriests 

prettiesisks spriedums, kurā man nebija iespējas piedalīties, jo uzaicinājumu saņēmu 
tikai nedēļu pēc tiesas. Tāpat vēl joprojām neesmu saņēmusi spriedumu, lai varētu 
uzrakstīt apelāciju. Uzzināju par spriedumu no uzaicinājuma uz aresta izciešanu ko 
saņēmu 1.10.16. 
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Pat neiepazīstoties ar spriedums jau ir skaidrs ka tas jau pēc formas vien ir 
nelikumīgs, jo pārkāpts ir administratīvo pārkāpumu sodīšanas noilgumos noteiktais 4 
mēnešu noilguma termiņš. Lietā raksturotais incidents notika 15.12.15 un par to man 
nekādi nevarēja spriest arestu augustā. Vēl jo vairāk tāpēc ka pats manu autovadītāja 
tiesību man atņemšanas akts, decembra sākumā, bija prettiesisks pasākums, kura 
noraksturošanu tiesas priekšā neesmu pat ne vienu reizi tiesai sniegusi, jo joprojām 
neesmu iepazīstināta ar lietas dokumentiem, jo kad tos pieprasīju tiesai, tad saņēmu 
atbildi, ka tiesai lietas nav, jo tā esot nosūtīta uz citu iestādi. 

 
Tāpat būtiski ir tas - ka esmu pamatiedzīvotāju ķoniņiene un, balstoties Latviešu 

Biedrības pamatiedzīvotāju deklarācijās un ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarācijā 
ko Latvija pieņēma 13.09.07  - man pienākas imunitāte un nesodāmība. Tāpēc rīkoju 
Jūs lietā nr 132021416/5 tūlītēji atzīt manu imunitāti un atcelt izpildrīkojumus, jo esmu 
noslogota pasaules mēroga miera misijās un mans laiks ir nenovērtējams pasaules 
dzīvības sistēmu glābšanā. Pievienoju Latviešu Biedrības izziņu un ANO 
Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarāciju. 

 
Ja Jūs to nespējat, tad lūdzu Jūs lietā nr 132021416/5: 
1) apturēt izpildrīkojumus, 
2) izsniegt man lietas visu dokumentāciju, 
3) izsniegt man spriedumu, 
4) atjaunot termiņu apelācijas sūdzības iesniegšanai. 
 
Pēc būtības būtiskais ir tas ka visa patreizējā tiesu sistēma veic democīda 

hibrīdkaru pret Satversmes 2. pantā norādīto varas īstenotāju Latvijas Republikas valstī 
- Tautu, bet varu Latvijā ir pārņēmušas Zviedrijas un ASV banku un drošības dienestu 
struktūras, kas kontrolē arī cietumu tīklu, un uzticības šiem cietumiem kā mūsu valsts 
struktūrai nav nedz man nedz maniem līdzgaitniekiem. Latviešu Biedrības Dzīvības 
komisija uzskata ka tur nokļūt man kā Latviešu Biedrības vadītājai, Godzemes 
ķoniņienei un Latviešu Goda Tiesas tiesnesei ir dzīvībai bīstami. Mēs ceram ka man 
nenāksies meklēt patvērumu citās zemēs , kā tas ir nācies Latviju no  Starptautiskā 
Valūtas Fonda noziedzīgā verdzības līguma aizstāvējušajam Ansim Ataolam Bērziņam, 
kuram Latvijas inkvizitorā tiesu sistēma piešķīrusi 2 gadu cietumsodu, graujot Anša 
auglīgo mazbērnu ģimeni. 

Latvijā tieši Latviešu Biedrība ir Latvijas Republikas valsti un tiesiskumu valstī 
restaurējošā valsts uzlabošanas struktūra caur kuru tiek īstenots Satversmes 2. pants. 
Tieši ciešā sadarbībā mēs beidzot izveidosim lielisku tiesisku Latvijas Republikas 
valsti, kas beidzot sniegs valsts pilsoņiem drošu vidi un labklājību, izirdinot atomkara 
iznīcības draudus, īstenojošās administratīvās sitēmas. Jūsu pienākums ir visos 
iespējams veidos iespaidot atbildīgās valsts iestādes restaurēt Latviešu biedrību tīklu 
Latvijas Republikā, lai caur tām īstenotu Satversmes 2. pantu, kā tas bija brīvvalsts 
laikā. 

 
Pēc būtības vēl jo būtiskākais ir tas ka pamatiedzīvotāji visās zemēs sargā dabas 

tikumus. Jums būs īstenot to ka mūsu Tauta te ir bijusi saimniece un lēmusi dabisku 
kārtību tūkstošiem gadu un mūsu pamatiedzīvotāju tiesu deklarācijas ir sakrāli raksti - 
vēl augstākstāvošāki par Satversmi - kas sargā dzīvību uz Zemes. 
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Pievienoju arī šīsdienas Latvijas Republikas valsts Latviešu Goda Tiesas ārkārtas 

sēdes Spriedumu šajā lietā. 
 
Sirsnīgi, 
Ditta Rietuma 
Godzemes ķoniņiene 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 
Latvijas Republikas valsts pamatiedzīvotāju tiesnese 
Latvijas Republikas valsts pilsone 
T  29811064 
E info@labie.lv 
A  Izumi, Villasmuiža, Ropažu novads, LV 2135 
 

 
 
 
 
Pielikumi: 
Prokuroram DR auto 6.10.16.pdf 84,2 KB 
LGT lēmumi 6.10.16 Dittas imunit.pdf 200,9 KB 
ANO pamatiedz 2007 deklar.pdf 169,2 KB 
LB-DR-godam-pilda-koninienes-pienakumus.pdf 147,8 KB 
 
 
 
[Iesniegums iesniegts saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta (3) daļu 
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