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Noraidījums, neatzīstot Ilzi Apsi par valsts Latvijas Republika tiesnesi, kas būtu
tiesīga lemt tiesu pār mani, Dittu Rietumu

Es ticu, ka Latvijas Republikas valstiskā pastāvēšana un drošība ir Latvijas tautas
labklājības un attīstības nepieciešams priekšnoteikums. Tādēļ es noraidu tiesnesi Ilzi
Apsi kā nepiemērotu īstenot taisnu tiesu, kas atbilstu Satversmes 2. pantam. Manas
pretenzijas pret Ilzi Apsi personīgi izriet no:
1) patreizējās tiesu sistēmas, kas atalgo Ilzi Apsi, neatbilstības valsts iestādes
statusam, kur visas ministrijas tagad ir tikai nodokļu kases tērētājas un nav
spējīgas emitēt finansiālus līdzekļus pašas, jo Latvijas valsts centrālbanka ir
pretvalstiski un prettautiski nodota ārzemnieku pārvaldē kopš 1992. g. 19. maija,
kad caur nekonstitucionālās Koalīciju padomes dažu cilvēku diktātu Saeima
pieņēma apvērsuma likumus, kas padarīja centrālbanku neatkarīgu no Latvijas
valdības politikas, kā tas nebija brīvvalsts laikā un kā tas nedrīkst būt valstī, kas
atbilst Satversmes 2. pantam. (1992. gada 19. maijā pieņemtie pretvalstiskie
likumi "Par bankām" un "Par Latvijas Banku" pirmo reizi Latvijā likumdošanas
ceļā nodrošināja centrālās bankas neatkarību no valdības politikas. Likums "Par
Latvijas Banku" arī likvidēja tās komercdarbību, tāpēc tika pieņemts lēmums par
49 Latvijas Bankas nodaļu privatizāciju, kas tagad lielākoties ir ārzemnieku
īpašumi un no Latvijas valsts ir palikusi tās ilūzija, kas ir kaitīgi un melīgi – šī
administratīvā korporācija patreizējā formā nav tiesīga lietot 1918.g. dibinātās
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Tautas pārvaldītās Latvijas Republikas zīmolu. Ārzemnieki kas šobrīd pārvalda
Latvijas Banku nav Satversmes 2. p. paredzētā Tauta bet gan tā šobrīd ir pakļauta
ASV Federālo Rezervju bankas īpašniekiem - Rothchildiem, Morganiem,
Lazardiem, Shcroderiem, Warburgiem, Lehmaniem, Kuhniem, Rockefelleriem,
Bakeriem, Dullesiem, Carnegiem, Richardsiem, Bamesiem, Hooveriem,
Stilmaniem, Sterlingiem, Pyniem..., kas Latvijā radījuši mākslīgu naudas deficītu
kura sekas pārspēj I un II pasaules karu seku summu );
2) Ilzes Apses, kā Tieslietu Ministrijas algotnes, atkarības no Tieslietu Ministrijas.
Tieslietu Ministrija, kā būtiski atkarīga no budžeta līdzekļiem, ir ieinteresēta sodu
iekasēšanā un, kā Rīgas Ziemeļu rajona tiesas priekšniecība, izdara netiešu
spiedienu uz tiesnešiem iekasēt no iedzīvotājiem pārmērīgus un netaisnus sodus;
3) viņas izglītības kuru ir organizējuši ārzemnieki - ārzemnieks George Soross ir
dizainējis Latvijas jurisprudences sistēmu un ieviesis to augstskolās un tiesās, ar
Sorosa izplatīto pretvalstisko un prettautisko mācību 20 gadu laikā ir
ekspropriētas visas valsts pamatstruktūras – bankas un lielākā daļa iedzīvotāju
zemju, sagrauta rūpniecība, zivsaimniecība un lauksaimniecība;
4) tā ka Ilzei Apsei nav izglītības lai nodrošināt visiem Latvijas pilsoņiem labklājību
un drošību Latvijā, un viņa neuzskata sevi par spejīgu ietekmēt to ka Latvijā
banku tirgu pārņēmušas ārzemju īpašniekiem piederošās SEB, Nordea, Swedbank
un Hansabank, kas piedalās atomieroču finansēšanā, tādējādi veicinot kara
noziegumus
pret
cilvēci
un
visu
dzīvo
vidi.
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http://www.dontbankonthebomb.com/whos-financing-them/#toggle-sweden

Summary of
Swedish Investments. The report found that four Swedish financial institutions are substantively involved in
financing nuclear weapons companies. They are: Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska
Handelsbanken and Swedbank. In October 2011, Nordea Bank provided a loan of an estimated US$46.3
million to Rolls-Royce, which is part of a joint venture in the United Kingdom to develop a new class of
nuclear-armed submarines. It is also involved in the maintenance of the existing fleet of Vanguard-class
submarines. In December 2010, Skandinaviska Enskilda Banken provided a loan of an estimated US$131.7
million to BAE Systems, which is also involved in the development of the new class of nuclear-armed
submarine for the United Kingdom, and is part of a joint venture that produces nuclear missiles for the
French air force. In April 2011 it provided a loan of an estimated US$111.4 million to EADS, which
produces submarine-launched nuclear missiles for the French navy, and is part of the joint venture that
builds nuclear missiles for the French air force. In July 2010, Svenska Finans International (part of Svenska
Handelsbanken) provided a loan of an estimated US$37.5 million to General Dynamics. Svenska
Handelsbanken also made a loan of an estimated US$78.1 million to General Dynamics in July 2011.
General Dynamics provides maintenance, engineering and technical support for US nuclear-armed
submarines. It built the Ohio-class submarines for the US Navy, many of which are equipped with Trident
nuclear missiles. Swedbank owns shares worth US$62.7 million (at November 2011) in Jacobs Engineering.
Jacobs owns a one-third share in the Atomic Weapons Establishment, which designs, manufactures and
maintains the nuclear warheads for the United Kingdom’s Trident submarine-launched, intercontinental
ballistic missiles. Swedbank also owns shares worth US$840,000 in the Redhall Group, which is involved in
mechanical and engineering activities at the British AWE, including the assembly of nuclear warheads;

5) tā ka ir zināms ka Ilze Apse nav devusi zvērestu par uzticību Latvijas Tautai
(zvērests ģenerālprokuroram vai valstij (tās administrācijai) vai Tautas nevēlētam
prezidentam nav tas pats kas uzticība Tautai);
6) tā kā ir zināms ka Ilze Apse nav devusi zvērestu par uzticību Latvijas
pamatiedzīvotājiem. Pamatiedzīvotāju deklarācijās ir noteikts ka valsts iestādēm
ir jāpilda pamatiedzīvotāju tiesu un ķoniņu rīkojumi, bet nav nodibināta uzticība
ka Ilze Apse tos pildīs;
7) tā ka ir zināms ka Ilze Apse nedz zin nedz īsteno Latvijas likumdošanā
pamatiedzīvotāju tiesības un ANO Pamatiedzīvotāju Tiesību Deklarāciju, ko
Latvija parakstīja 2007. g. 13. septembrī,
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8) tā ka Latvijā pamatiedzīvotāju Dievturība ir diskriminēta Dievs-a-Ziņas forma,
tad ticams ka Ilze Apse sodīs mani bargi sakarā ar to ka esmu Dievturu
priesteriene, bet Latvijā ir atzītas tikai 8 ienācēju ticības un pamatiedzīvotājiem
nav neviena Dievnama un Dievturība ir diskriminēta augstskolās un skolās,
9) tā ka Latvijā nav mūsu pārvaldītas naudas un pārvietošanās nevar būt
diskriminējoša pret tiem kam tās nav, jo tad tā ir naudīgo ārzemnieku okupācijas
instruments,
10) deklarācijām kas piedevām nosaka, ka man kā pamatiedzīvotāju ķoniņienei un
Goda Tiesas tiesnesei pienākas imunitāte pret jebkādām tiesiskām represijām bet
pastāv aizdomas ka Ilze Apse to neņems vērā,
11) tā ka ir zināms ka Anglijas karaliene brauc bez tiesībām, kuras tai pat nekad nav
bijis jānoliek, bet ir pamatotas aizdomas ka Ilze Apse atzīst tikai ārzemju karaļus
un nepazīst savas Tautas ķoniņus,
12) tā ka ir zināms ka Ilze Apse nav man apliecinājusi savu mīlestību un gādību par
manas dzimta likteni, bet saskaņā ar Dievu Tikumiem tikai mani mīlošie un par
manu dzimtu gādājošie ir tiesīgi lemt tiesu pār mani,
Es, kā konceptuāla zinātniece, esmu izvērtējusi policijas un tiesas struktūru rīcību summu
šo 25 gadu laikā konceptuāli un secinu ka tieši to darbības ietekmē Latviju pametuši
500 000-900 000 Latvijas pilsoņu, ieskaitot nesen uz 2 gadu cietumu notiesāto 3 mazu
bērnu tēvu Ansi Ataolu-Bērziņu – varonīgu valsts un Tautas aizstāvi kuru vajā policijas
un tiesas iestādes, īstenojot ārzemju banku īpašnieku intereses Latvijā. Policija un tiesa ir
kļuvušas par prettautiskām un pretvalstiskām struktūrām kas veic sistēmisku
administratīvu inkvizīciju pret Latvijas iedzīvotājiem un tādējādi regulāri grauj Latvijas
valsts drošību, un ir būtiskākās struktūras caur kurām tiek īstenots sistēmisks genocīds
pret Latvijas iedzīvotājiem.
Aicinu arī tiesas ierēdņus atzīt, ka lai apstādinātu valsts nozagšanas procesu un genocīdu
pret Latvijas iedzīvotājiem ir jāpanāk (1) valsts pārvaldes sistēmas maiņa; (2) būtisks
tiesisks un nodokļu atbalsts pamatiedzīvotāju dzīvesziņas īstenotājiem labklājīga
dzīvesveida veidošanai dzimtenē; (3) Tautai uzticamas valsts un kvalitatīvu pašvaldības
pakalpojumu pieejamība visiem pavalstniekiem.
Pateicoties par sapratni, novēlu mums visiem kopā novērst augstākminētās pretvalstiskās
sistēmas aizstājot tās ar vērtīgām un tiesiskām. Metodiski to var paveikt vienkārši
īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības, ar kurām var iepazīties LaBie.lv.
Mīlot Jūs un rūpējoties par Jūsu dzimtu nākotni,
Ditta Rietuma
Jūsu Godzemes ķoniņiene
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