
Subject:  

 

ATB:_10-16._aug_obli 

gātie_kursi_Tautvaldībā 
 

From: Mārtiņš Vimba <martins.vimba@ropazi.lv> (Add as Preferred Sender)   
 

Date: Fri, Aug 07, 2015 5:25 pm 

To: Latviešu_Biedrība <info@labie.lv> 
 

Lūdzu turpmāk uz manu epasta adresi nesūtīt šāda satura un rakstura paziņojumus. 

Paldies par sapratni. 

Mārtiņš Vimba 

 

-------- Sākotnējā ziņa -------- 

No: Latviešu Biedrība  

Datums:07.08.2015 12:40 (GMT+02:00)  

Kam:  

Tēma: 10-16. aug obligātie kursi Tautvaldībā  

 

 
Labdien, 

 

vēlreiz atgādinām par kursiem 10-16. augustā Villasmuižā, Latviešu Biedrības 

sētā. 

 

Piedalīšanās ir obligāta arī tā iemesla dēļ ka Jūsu darba kvalitāte ietekmē arī to 

vai notiks III Pasaules Karš - atomkarš. Globālo Romas likumdošanu un SVF 

vadīto finansu sistēmu jūnijā nokriminalizēja Dubultu starptautiskās konferences 9 

tiesneši, kā atbildīgu par eksistenciālu apdraudējumu visu dzīvības formu 

pastāvēšanai uz planētas, par ko varat pārliecināties video kanālā 

RadioactiveBSR  https://www.youtube.com/playlist?list=PLQugSGR36JKGGsVb3JH

ojtcZETNISzYmX 

 

Sirsnīgi, 

 

Ditta Rietuma 
 

  Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 298 110 64 

www.LaBie.lv 

 

-------- Original Message -------- 

Subject: LBas rīkojumi Ropažu pašvaldībai, 10-16. aug obligātie 

kursi Tautvald ībā 

From: "Latviešu Biedrība" <info@labie.lv> 

Date: Tue, August 04, 2015 9:46 am 

To:  

Labdien, dārgie Ropažnieki! 
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Atgādinu ka Domes sēdē tikāt uzaicināti uz kursiem Tautvaldībā Villasmuižas Izumos 

10-16. aug. Programma ir lejuplādējama saitē http://www.labie.lv/wp-

content/uploads/2013/04/nometne-10-16.jul-151.pdf  Kursi ir obligāti, jo esam 

Latviešu Biedrībā secinājuši, ka pašvaldība aktīvi piedalās pret Latvijas 

pamatiedzīvotājiem genocidālās administratīvās un finansiālās sistēmās - veic tajās 

izšķirošu lomu, kā rezultātā pamatiedzīvotājiem tiek ekspropriētas viņu dzīvesvietas, 

sabiedriskās telpas un pat visvērtīgākais - pamatiedzīvotāju bērni. 

 

Pašvaldībai arī ir iekrājies parāds Latviešu Biedrībai, jo 3 gadu laikā esat izvairījušies 

atbalstīt pamatiedzīvotāju kalendāro svētku godus. Pa visiem 3 gadiem kopā summa 

ir 5.180 Euro. Tas ir parāds kas radījis iztrūkumu un Latviešu Biedrības sēta var drīz 

nokļūt izsolē, ja Jūs atkal izvairīsieties atbalstīt pamatiedzīvotājus. 

 

Ir skaidrs ka Vispasaules Jaunās Kārtības korporācija finansē visus Jehovas pār par 

2000 draudžu namus Latvijā, bet tomēr Satversme paredz ka valsts ir atdalīta no 

baznīcas un genocīds pret Latvijas pamatiedzīvotāju Dievišķo senkultūru ir jāizbeidz. 

Jehovas korporācija arī vada Latvijas ārzemju banku sistēmu un NATO, bet viņi pat 

nav rezidenti Latvijā, kur nu vēl pamatiedzīvotāji!  

 

Iepazīstieties ar pamatiedzīvotāju tiesībām gan ANO gan LBas deklarācijās, kas 

atrodamas LaBie.lv!  

 

Lai mostas Jūsu sirdsapziņa! 

 

 

Sirsnīgā sadarbībā, 

 

Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 298 110 64 
www.LaBie.lv 
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