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  Subject:  
 

 

sadarbībai [FWD: Brīdinājums_par_nes 
aņemto_maksājumu _līgumam_Nr._15 950700005] 
 

 
From: "Latviešu Biedrība" 

<info@labie.lv> 
(Add as 
Preferred 
Sender)   

 

Date: Mon, Jul 25, 2016 8:49 pm 
To: karlis.pigens@em.gov.lv, Karlis.Pigens@em.gov.lv 

 

Labdien, 
 
rakstu pateicoties par šīsdienas sarunu, kurā viesāt cerību uz sadarbību un Jūsu 
spējām apstādināt elektrības u c pamatvajadzību atslēgšanu manai ģimenei  un 
šajā viensētā reģistrātajai Latviešu Biedrībai, kā arī iespējamu Tautas aizsardzību 
no pamatlīdzekļu bada draudiem. 
 
Tautas sistēmiskas aizsardzības plānu atsūtīšu pēc dažām dienām, jo sadarbībā ar 
komisijām to vēl pieslīpēsim. Ja Jūs varat ietekmēt Lattelecom, lai  atjauno ( 24 h 
laikā ja samaksā 47 Eiro parādu, bet saņēmuši 191 BIR) pakalpojumu, tam mans 
darbs nebūs tik vājprātīgs ka jāskrien traucēt ciema kaimiņi lai nosūtīt epastus.  
 
Vai EM nevar veikt kaut nelielu eksperta prieksapmaksu, vai LBai? Man ir 
Stockholmas Universitātes Ek Mag grāds biznesa admin - esam bez Eiro. 
 
Mākslīgais naudas deficīts ir sistēmiski radīta aukstā kara forma par ko atbildību 
jāuzņemas arī  EM, kā sistēmiskam Latvijas pārvaldniekam, kas ilgstoši veic 
democīdu (democide). Ja ieviesāt Eiro sistēmu tad nedrīkstat atstāt Tautas lielāko 
daļu bez iespējām iegūt Eiro par savu būtisko darbu, un pat izšķirošo darbu 
Latviešu Biedrībā (LaBie.lv), un tos digitālos Eiro no mums prasa lai mēs 
izdzīvotu, vai arī mums ir jāizbrauc no Latvijas vai jāmirst. 
 
Steidzmie draudi ir elektrība, lattelecom internets un telefons atslēgts no 30.06, 
Nordea mēģīnās 3.08 Siguldā Rīgas raj. tiesā atņemt Latviešu Biedrības sētu 
Ropāžos kredīta dēļ, Rīgas Ziemeļu tiesa mēģina pasludināt mani par traku jo 
nemaksāju par tēvzemes izmantošanu bet uzskatām LB ka komerciālās darbības 
veicējiem ir jāmaksā pamatiedzīvotājiem par mūsu tēvzemes izmantošanu peļņas 
nolūkā. 
 
1. Ditta Rietumas Latvenergo Elektrum klienta līguma Nr.: 15950700005. 
Piedraudētais atslēgšanas datums – 28.07. Eiro parāds ap 1500. 
 
Latviešu Biedrība un vēl citas organizācijas kurās strādāju vēsturiski tradicionālajā 
dāvanu ekonomikas garā, neiekasē naudu par savu darbu un lieto Eiro u c ASV 
dolāra seguma valūtas pēc iespējas minimāli, bet radām nenovērtējami augstas 
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un uzšķiroši svarīgas vērtības dzīvās vides saglabāšanai uz Mātes Zemes. 
 

 

Apmaksa par pakalpojumu tika veikta 15. jūnijā ar Batijas IRiem. Par to ka 
Latvenergo valdei ir nogādāti 1911 BIR ir ieskanēts pierādījuma dokuments un 
video kuru noskatījušies jau ap 5.000 cilvēku, atrodams Youtube FreeLatvia 
kanālā. Latvenergo nav atbildi snieguši un arī BIRus atpakaļ nav atsūtījuši – tātad 
ir samaksu pieņēmuši, bet kāpēc tad draud atslēgt elektrību?! 
1939. gada 22. decembris ir nozīmīgs enerģētikas vēsturei Latvijā, jo šajā dienā 
darbu sāka Latvijas Republikas Valsts Elektrības uzņēmums ”Ķegums” ko 
pašreizējā AS "Latvenergo" atzīmē kā AS dzimšanas dienu. Šajā faktā ir 
nostiprināta atbildība turpināt darboties kā Latvijas Republikas valsts elektrības 
uzņēmumam. Mūsu vecvectēvi cēla elektrības uzņēmumu ”Ķegums” lai Tautu 
nodrošināt  ar elektrību. Desmitiem tūkstoši iedzīvotāju Latvijā ir bez elektrības, 
jo nespēj apmaksāt rēķinus, simtiem tūkstošu ir izbraukuši tā paša iemesla dēļ. 
Epastā ieprasījām no AS Latvenergo informāciju par to cik tieši liels skaits Latvijas 
iedzīvotāju pēdējo 25 gadu laikā ir zaudējuši Latvenetgo pakalpojumus. atbildi 
nesaņēmām pēc būtibas bet ar atsauci meklēt valsts statistikas mājas lapā. 
Ieprasījām arī AS Latvenergo patreizējo īpašnieku – investoru, akcionāru u tml 
datus. Un tagad vēl vēlamies zināt Latvenergo uzliktos pienākumus un prasības 
sakarā ar Latvenergo atrašanos Nasdaq un prasības no starptautiskām 
institūcijām. Kāda ir peļņa un kur tā paliek? 
Tāpat aicinājām nodrošināt Latviešu Biedrības viensētai Izumi, Villasmuižā, 
Ropažu nov. aizsardzību no elektrības atslēgšanas parādu dēļ līdz līdzekļi tiks rasti 
jau maijā.  
Īstenojot savas pamatiedzīvotāja tiesības dzīvot pēc senču tikumiem, senču 
tradicionālajās ekonomiskajās un sociālajās sistēmās, Ditta Rietuma iesūta AS 
Latvenergo samaksu par elektropiegādi  Latviešu Biedrībai, Izumu Villasmuižā 
Ropažos, ar pārskaitījumu 1 911 BIR (viens tūkstotis deviņi simti vienpadsmit 
Baltijas IRu) apmērā pamatiedzīvotāju koka vērtspapīra formā. 1 417 BIR ir 
apmaksa par parādu un atlikušie 494 BIR ir priekšapmaksa. 
Vērtspapīrs konvertējams uz 1 911 Euro caur pamatiedzīvotāju banku Baltic 
Organic Indigenous Bank un Latvijas Republikas Valsts Centrālbanka Kas Īsteno 
Satversmes 2. Pantu.  AS Swedbank , AS SEB, AS Nordea un AS Hansabanka nav 
lietojamas jo tās ir genocidālas atomkara sistēmas sastāvā, finansējot 
atomieročus (http://www.dontbankonthebomb.com/whos-financing-them/ . 
Šos Baltijas IRus emitējusi un Godzemes ķoniņzemes  grāmatvedībā grāmatojusi 
Ditta Rietuma, Godzemes ķoniņine, kā tas pamatiedzīvotājiem tradicionālajā 
saimniecībā izsenis bijis Eiropā (arī Lielbritānijā, Šveicē un Austrijā – Tally sticks). 
BIRu segums ir Godzemes dzimtu darba radītās vērtības, pamatiedzīvotāju 
tiesības un pret dzimtām veiktā genocīda un democīda kompensācijas. BIR (Baltic 
Indigenous Runes) konvertācijas attiecība ir 1 BIR = 1 Euro. 
Vērtspapīrs darbojas saskaņā ar Latviešu Biedrības (LaBie.lv) LATVIEŠU GODA 
TIESAS  CNWS IV deklarāciju pieņemtu 7.03.16, LB Īpašumu Deklarāciju III, 
pieņemtu 15.10.15, ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarāciju, no 13.09.07, un 
LBas rīkojumiem Eiropas Savienības ministrijām 30.06.12015, kurus Latvijas 
Republikas Ministru Kabinets ir pieņēmis zināšanai. 
 
2. Lattelecom  kl. nr 11442207. parāds 47 Eiro. Saņēmuši 191 BIR, kas ir 191 
Eiro. Atbildi valde nav sniegusi, BIRus atpakaļ nav atsūtījuši 
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3. Zviedru NORDEA parāds skaitās ap 35.000 Eiro, bet nemaksāju viņiem 
principā, jo NORDEA finansē atomieročus un radās nozogot Zviedrijas Pasta 
banku, iznīcinot Zviedrijas valsts pastu un valsti 
 
4. parādi ap 1000 Eiro par parkingiem Rīgā, policijai un CSDD 
 
5. parāds SEB ap 300 Euro lai atbloķēt kontus. Tiesu izpilditājs Jānis 
Jonas  atsūtīja atpakaļ BIRus ierakstītā vēstulē. Viņš nobloķēja kontus bez tiesas 
parap 50 Eiro parādu!!! 
 
6. parādi visādiem ātrās naudas karteļiem par kredītiem ko ņēmām lai izdzīvot ir 
nenoteikta summa jo puse no tiem izskatās ir pieņēmuši BIRu maksājumus, bet 
vispār nav bīstami jo vispār veic netikumīgo augļošanas biznesu.  
 
Sirsnīgā sadarbība, 
 
Ditta Rietuma 
Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64  
www.LaBie.lv 
 

-------- Original Message -------- 
Subject: Brīdinājums_par_nesaņemto_maksājumu 
_līgumam_Nr._15950700005 
From: "Elektrum" <elektrum@elektrum.lv> 
Date: Thu, July 21, 2016 6:08 am 
To: <info@labie.lv> 

Labdien! 
  
Informējam, ka neesam saņēmuši no Jums maksājumu par patērēto elektroenerģiju. Ja 
maksājums netiks veikts tuvākajā laikā, elektrības piegāde Jums var tikt pārtraukta.  Sīkāku 
informāciju lūdzam skatīt šīs vēstules pielikumā.  
  
Cieņā,  
Jūsu Elektrum 
  

 
  
AS "Latvenergo" 
E-pasts: klientu.serviss@elektrum.lv  
Pašapkalpošanās portāls: elektrum.lv  
  
  
Šis ir automātiski ģenerēts sūtījums, uz to atbildēt nevajag. 
Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties klientu servisā. 
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