
 

 

Prezidenta Kārļa Ulmaņa pēcteces  

Godzemes Dittas atjaunotās 

38. g. statutu Cilvēku valsts  ”Latvijas Republika”   

Ministru Kabinets    

20.12.20. (15.9.17, 10.1.19)   

Publicēts LaBie.lv un https://dra.lv/b18AUN 

 

Sakarā ar ārkārtas stāvokli Latvijas teriorijā kur mana BSIC/CNWS tiesa 

(http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Tiesa-CNWS-BSIC-X.pdf)  ir jau 9.9.17 

konstatējusi ka Latvijas valsts izveidi kavē pastāvošās Latvijas pārvaldes struktūras un to 

vadītāji, kas pierādīti aktīvi veic genocīda noziegumus pret Latvijas daudzcietušo Tautu,  

es, Ditta Rietuma akka Godzemes Ditta, būdama pie pilna prāta un savu spēku briedumā,  

turpinu veikt Kārļa Ulmaņa darbu no atskaites punkta 1938. g. un strādāju lai visupirms 

apstādināt ieplānoto mediķu, policijas un militāro grupu masu slepkavību caur Covid 

uzbrukumu ar melīgā masu psihozē veiktām inžpotēm, atgūt Tautai viltvāržu nozagto 

varu un labklājību, to ātri veicot caur vienvalža diktatūru. Lai jau vēlāk sasaukt tiesisku 5. 

Saeimu un 2. Satversmes Sapulci, kas īstenos Latvijas Tautas tiesību un pienākumu 

realizāciju. Līdz tam kad tas būs paveikts, uzņemos vadīt valsti kā absolūts monarhs un 

prezidents, tāpat kā Kārlis Ulmanis to darīja ārkārtas stāvokļa apstākļos, lai izglābt 

apdullinātās Latvijas un Pasaules Tautas ikvienu Cilvēku.  

Man kā Latvijas augstākajam tiesnesim un Cilvēku valsts Latvijas Republikas prezidentei 

atbalstu ir izrādījis Pilsoņu Kongresa Komitejas priekšsēdētājs Edgars Alksnis un 
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komitejas sekretārs Zigurds Strīķis, kas pārstāv 18. Novembra valsts Latvijas Republika 

90tajos gados parakstījušos ap 800.000 pavalstnieku visus mantiniekus. 

Es pārstāvu visus mantiniekus, arī tos virs miljons no Latvijas izdzītos iedzīvotājus trimdā, 

kurus izdzina ar melīgiem parādiem Latvijas banku nozadzēju radītais terors. Latvijas 

trimdiniekiem es sagādāšu lieliskas iespējas atgriesties, lai būt labklājīgiem Latvijā. 

Lai Cilvēku valsts Latvijas Republika, un citu, atjaunošana un to Tautu izglābšana  izdotos, 

militārā iesaukumā sasaucu sekojošu Ministru Kabinetu: 

Prezidents  – Godzemes Ditta akka Ditta Rietuma 

Krīzes laikā Saeimas funkciju veic ķonna/monarhs – Godzemes Ditta 

Ministru Prezidents  - Didzis Šmits 

Finanšu Ministrs – Godzemes Ditta 

Izglītības Ministre – Godzemes Ditta  

Miera Ministrs  - Raimonds Bergmanis 

Cilvēktiesībpienākumu Ministrs – Dace Rukšāne 

Trimdas Reemigrācijas Ministrs - Aldis Gobzems 

Ārlietu Ministrs – Jānis Pļaviņš 

Veselības un Demogrāfijas Ministrs – Aivis Vasiļevskis  

Iekšlietu Ministrs – Edvīns Šņore 

Valsts Policijas vadītājs – Roberts Kļimovičs (nomaina R. Filu-Roķi) 

Lauksaimniecības  Ministrs – Artūrs Malta   

Tautas Labklājības Ministrs – Inese Caunīte 

Nācijas vienotības Ministrs – Jūlija Stepaņenko 

Tieslietu Ministri – Māris Bērziņš (kopu) un Una Melameda(romiešu) 

Tautsaimniecības Ministrs – Zigurds Strīķis 

Dievs-a-ziņas  Ministri – Ramants Jansons (Dievturu) un Andris Orols (Romieš uc) 

Digitālisma Ministrs – Andris Ciekurs  

Kultūras Ministrs – Irēna Saprovska 

Pilsoņu Kongresa Ministrs – Edgars Alksnis 

5. Saeimas un 2. Satversmes Sapulces Ministrs – Pēteris Kolāts 

Pašvaldību Varas Ministrs – Valdis Šteins 

 

Būtiskākais iemesls kapēc pasaule atrodas Cilvēci nāvējošu melu arestā, ir tas ka digitālās 
tiranijas eksperiments ir pierādīti neizdevies, un visiem aši un vienlaicīgi  ir jānokāpj no 



digitālajām sistēmām, par ko arī ir jāslēdz vispasaules vienošanās, pirms SkyNet īpašnieki 

radījuši pašpietiekošas pašvairojošas robotu armijas.  

Lai ministri gūtu no okupācijas banku administrācijas un SkyNet neatkarīgu atalgojumu ir 
jāatjauno Eiropas pamatiedzīvotāju tūkstošos gadu pārbaudītais instruments - ViKingu 
maksāšanas līdzeklis Birka/Pirka. Ir steidzami jāīsteno plašumā Godzemes oxa koka 
monētu monetārā un Birka skalu līgumu sistēma, kā ViKingu laikā, un  jāaizpilda oxa čeki, 
kas darbojas pēc Čeku likuma, un jāpanāk ka okupācijas bankas tos konvertē. Pamat oxa 

čeks http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/oxa-%C4%8Deks-2020.pdf   Otra 
puse http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/Oxa-%C4%8Deks-2.-puse-2020.pdf 

Ieguldījumu oxas čeks http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/oxa-%C4%8Deks-
invest-2020-6.10.pdf vēl ir Prof, Rehab, Stud, Pens u c oxas čeki 

Tāpat ir ikvienam iedzīvotājam jānodrošina caur Labklājības Ministriju Cilvēka-valsts-
kuponu burtnīcas pamat-vajadzību nodrošināšanai bez kāda darba, mīloši sadalot atpakaļ 

atgūtā valsts īpašuma ienākumus tās mantiniekiem http://www.labie.lv/wp-
content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020-VII.pdf  

nevis izvēršot uz Latvijas Zemes MASTERCARD-3G4G5G-Covid-inžpošu nāves nometni. 
Lai to izirdināt ir jāizprot ka Saeima un MK šobrīd ir šīs masu slepkavības īstenojošās 
struktūras, kas ir megakriminālas un ir Godzemes ķoniņu un Baltijas jūras 

pamatiedzīvotāju tiesu (BSIC/WIHLOCG) slēgtas. Jūsu rokās ir iespēja dzīvot īstenojot 
pamatiedzīvotāju tiesības, noturēt savas tiesas un lietot pašu BIR/WIR naudu, to saslēdzot 
ar veikaliem un noliktavām, kas ir Latviešu Biedrības pārņemtas ar Godzemes Dittas 
nacionalizācijas lēmumiem (vairāk www.LaBie.lv un www.LoveOrder.INFO ). Sākam ar  
papīra rūpnīcas nekavējošu nacionalizāciju valsts maksāšanas līdzekļa izveidei. Pietiek 
imitēt valsts esamību nāves nometnē. Lai beidzot top mūsu pašu valsts! 
 

Plašāka Dittas uzruna iesauktajiem ministriem video https://youtu.be/aOcDlrXze7Q 

 

Mīlas Dievi Ir Ar Mums ja Mēs Esam ar Mīlas Dieviem !  

Mīlot ikvienu, 

Ditta Rietuma,  akka Godzemes Ditta/ Ditta of Godland 

Kopukopas Latviešu Biedrība vadītāja, www.LaBie.lv  

Latvijas un PaSaules ķonna  www.LoveOrder.INFO 
Cilvēku valsts Latvijas Republika prezidente 

https://web.archive.org/web/20171214101216/http://www.latvijasrepublika.info/  
 

T     298 110 64 
E     lvrepublika@gmail.com, info@labie.lv  

A  Jordbro Zviedrijā, jo Izumi Ropažos ir prettiesiski okupēti 
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