
2017. gada maijs

Ievas Akurateres uzruna 
“Mēs esam tā dzīvā ideālisma un patriotisma pilnā 
straume!” raksta Ieva Akuratere → 3. lpp

Rīgai jābūt sociāli taisnīgai 
Mums ir jāatjauno sociālais taisnīgums, samazinot 
birokrātijas lomu pabalstu piešķiršanā → 6. lpp

Mūsu cilvēki 
Esam zvērējuši kalpot Latvijas valstij un tautai 
pēc labākās sirdsapziņas! → 8. lpp

Izvēlies savu Rīgas mēru! → 2. lpp

Jaunā konservatīvā partija Rīgas pašvaldības vēlēšanās startēs ar trim vienlīdzīgiem mēra kandidātiem – Tavā ziņā ir 
izvēlēties piemērotāko. Juta Strīķe ir Latvijā zināmākā cīnītāja pret korupciju. Jānis Bordāns – tieslietu ministrs (2012-2014) 
un Juris Jurašs – KNAB Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītājs (2003-2016). Esam stiprākā komanda cīņai ar korupciju!

Esam visstraujāk 
augošā partija Latvijā
Priecājamies, ka pašlaik JKP ir 
vis straujāk augošā partija Lat-
vijā. Aug ne tikai partijas biedru 
skaits, bet arī reitingi → 5. lpp

Sabiedriskais transports 
bez maksas ir iespējams!
Tikai uz izšķērdēto līdzekļu pa-
mata vien Rīgā jau tagad būtu 
iespējams ieviest bezmaksas 
sabiedrisko transportu → 6. lpp

NĪN Rīgā ir jāsamazina 
līdz minimālajam
Pēc likuma ikviena pašvaldība 
NĪN drīkst noteikt robežās starp 
0,2 un 1,5%. Tas ir jāsamazina 
līdz zemākajam! → 6. lpp
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Pirms 26 gadiem mūsu Latvija 
atguva neatkarību. Tā bija lie-
la uzvara katra latvieša sirdī. 

Atmodas laikā visi bijām ideālisti, 
mums šķita, ka brīvība pati par sevi 
mūs novedīs pie rietumeiropas līme-
ņa labkājības. Kā mēs kļūdījāmies! 
Brīvība, pati par sevi ir tikai iespēja, 
kuru var arī neizmantot. Tieši tā ir no-
ticis ar mūsu valsti. Pieraduši pie tā, 
ka gadu desmitiem visu izlēma ko-
munistu valdība, mēs nesapratām, 
ka mainījusies situācija uzliek mums 
pienākumu pārvaldīt savu valsti pa-
šiem. 
Ir tikai likumsakarīgi, ka laikā, kamēr 
tauta bija nodarbināta ar savām rū-
pēm, “izdarīgākie” komunistu pār-
stāvji apmeta kažokus, nomainīja 
karogus un turpināja vadīt mūsu val-
sti. Iestājās lielo melu laikmets, tika 
skandēti patriotiski saukļi, bet, slēp-
joties aiz tiem, tika izputināta taut-
saimniecība, prihvatizēti uzņēmumi 
un nekaunīgi zagta nodokļos samak-

sātā nauda. Kas notiek šodien? Mēs 
redzam, ka zagļu apetīte tikai palieli-
nās, nodokļi kāpj debesīs, bet tautas 
nabadzība tikai palielinās.
Latvijai naidīgi spēki jau pūlas iestās-
tīt, ka Latvija ir neveiksmīgs projekts, 
ka latvieši paši ir izzaguši savu valsti, 
ka neesam spējīgi saimniekot savā 
zemē un jāpakļaujas svešu kungu 
diktātam. Tas viss ir meli. Mēs esam 
tikai iemiguši. Mums nepieciešama 
vēl 4.atmoda, kad paši sāksim saim-
niekot savā zemē, kad tautas apza-
dzēji sēdēs cietumos un valsti vadīs 
gudrākie un godīgākie mūsu valsts 
prāti.
Tas brīdis ir klāt. Jau 3. jūnijā notiks 
pašvaldību vēlēšanas. Mums ir dota 
iespēja pašiem noteikt, kas vadīs Lat-
vijas galvaspilsētu nākamos četrus 
gadus. Vai Rīgā turpinās plosīties ko-
rupcija, tiesiskais nihilisms un ierēd-
ņu patvaļa, vai arī to vadīs cilvēki, kas 
sevi jau ir pierādījuši kā godīgus un 
pašaizliedzīgus Latvijas patriotus? 

Laiks mainīt Rīgu

Tas brīdis ir klāt. 
Jau 3. jūnijā notiks 

pašvaldību vēlēšanas. 
Mums ir dota iespēja 

pašiem noteikt, 
kas vadīs Latvijas 

galvaspilsētu nākamos 
četrus gadus.

Juta Strīķe ir viena no Latvijā zināmākajām cīnītājām pret korupciju, KNAB priekšnieka vietniece (2004-2016) un 
Jaunās konservatīvās partijas Rīgas nodaļas vadītāja

Ir laiks mainīt pārvaldi Rīgā
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Mīļie rīdzinieki!

Es, Evita Zālīte Grosa, esmu rīdziniece 
trešajā paaudzē. Mīlu savu valsti un 
Rīgu īpaši. Rīga ir manas mājas. Tāpēc 
es rakstu Jums par to, kādēļ esmu 
nolēmusi kandidēt Rīgas pašvaldības 
vēlēšanās.
Esmu laimīga, ka daudzi mani pazīst 
kā mūziķi, operdziedātāju un četru 
bērnu mammu, un  lepojos par to, ka 
esat mani iepazinuši kā cilvēku, kam 
nav vienalga, kādā sabiedrībā mēs 
dzīvojam.
Mana sāpe ir Latvijas bērni. Bērni, kuri 
zaudējuši mīlestību, vecāku rūpes 
un klātbūtni. Man rūp mediju atklātie 
personīgie stāsti zem virsraksta “Sis-
tēmas bērni”, kuri atklāj šausminošu 
ainu par bērnu dzīvi bērnunamos. 
Bērnu namos šobrīd mitinās apmē-
ram 1200 Latvijas bērnu.
Esmu uzaugusi pie vecvecākiem. Ma-
nas audzināšanas pamatā bija paš-
cieņa un mīlestība uz savu zemi, un 
es pateicos viņiem par dāvāto sapni 
dzīvot brīvā Latvijā, kuru viņi brīniš-
ķi mācēja atainot. Pirmās brīvvalsts 
laikā Latvijas bērnu nami bija nepie-
ciešamība, jo bērni bija zaudējuši ve-
cākus karā. Bērnu namos līdz 1940. 
gadam tika izaudzināti un izskoloti 
apmēram 7000 Latvijai lojālu pilsoņu.
Es kandidēju, jo iestājos par “aizmir-

stajiem” bērniem, kuriem nav ģimen-
ņu, un kuri formāli pieder valstij, bet 
patiesībā nevienam. Iespēja, ka šie 
bērni iegūs labu ģimeni vistiešākā 
veidā attiecas uz pašvaldības darbu. 
Uz to, cik finansiāli un morāli pašval-
dība atbalstīs ģimenes, kuras jau au-
dzina šos bērnus, vai vēlas to darīt, un 
cik kvalitatīvi strādās bāriņtiesas. 
Latvijā mātes un bērna aizsardzība 
ir valsts, pašvaldību un sabiedrisko 
organizāciju darba rezultāts. Par no-
žēlu esmu pārliecinājusies, ka Latvijā 
mūsdienās šis sociālais darbs netiek 
cienīts, tas līdzinās savdabīgam  “vel-
na ratam”, kurā rotē bērni, sabiedrība 
un morāle.
Esmu gatava pulcēt kopā personas, 
kas spēj upurēties idejas vārdā, kam 
piemīt pacietība, drosme, ticība un 
laiks... Es ticu, ka pārmaiņas ir iespēja-
mas, jo JKP komandā esmu atradusi 
domubiedrus - krietnus, drosmīgus 
un atbildīgus cilvēkus, kuri tāpat kā 
es vēlas, lai Rīga būtu pilsēta, ar ku-
ras tikumiem un pašvaldības darbu 
varētu lepoties. Vieta, kur gribēs at-
griezties tie, kuri aizbraukuši, un kur 
mierā un saticībā dzīvos mūsu bērni.

Cieņā,
Jūsu Evita Zālīte Grosa

Cilvēki mēdz piedzimt uzreiz ar 
lielas pakāpes apzinīguma un 
atbildības sajūtu, vai arī tādu 

viņiem ieaudzina vecāki un skolotā-
ji. Mēdz piedzimt ļaudis arī pilnīgi vai 
gandrīz bez šīs īpašības, neskatoties 
uz attīstītu intelekta līmeni. Pirmie 
visu mūžu cenšas uzlabot savu ap-
kārtni, piedalīties citu cilvēku atbal-
stīšanā un rūpēties par tuvākajiem. 
Izaugot viņi sajūt kā savu ģimeni ne 
tikai asinsradiniekus, bet arī visu  savu 
tautu. Un šādi cilvēki pašlaik veido 
politisku vienību, draugu un līdzdo-
mātāju laikabiedru kopu - Jauno kon-
servatīvo partiju. Tautas mīlestība, 
kura ir jau asinīs, kuru nav jāizgudro 
vai jāiztēlojas, mudina apzināties savu 
vietu sabiedrības sociālo, ekonomis-
ko un politisko notikumu procesos, 
rada lielu un karstu vēlēšanos patiesi 
uzlabot savas Tēvzemes esību un vei-

cināt tās nākotnes attīstību. 
Šī vēlēšanās mūsos ir organiska un 
kaismīga, tīra un mīlestības pilna. To 
mēs uztveram sevī tik pat dabiski kā 
elpot un dzert tīru ūdeni.
Jāatceras, ka JKP nav domforma,  kas 
veidotos no sākuma, izrauta no Latvi-
jas vēsturiskās dzīves konteksta. Mēs 
esam tā dzīvā ideālisma un patrio-
tisma pilnā straume, kas, mūsu sen-
ču viedās apziņas stiprināta, atdzima 
80 gadu beigās vēl pagrīdē, vēlāk 
vijās caur agrīno LNNK, “Tēvzemei 
un Brīvībai”, Pilsonisko savienību... un 
tagad atradusi jaunu avotu, lai būtu 
kopā vienotā darbā Latvijai, tās cil-
vēkiem un esībai. Mūsu iedvesmas 
sauklis ir Rūdolfa Blaumaņa: ,,Mans 
zelts ir mana tauta, mans gods ir 
viņas gods.” Tēlot provinciālo, ”pro-
fesionāli cinisko” politiķi, kura vēlmes 
un emocijas apmierina pašlabuma 

meklēšana, un kurš 80 procentus no 
darba laika pavada paštēla meklēju-
mos, JKP nav saistoši vai interesanti. 
Mēs uzskatām, ka politika, tāpat kā 
nauda, pati par sevi nav netīra. Politi-
ka ir līdzeklis sabiedrības attiecību un 
situāciju veidošanai. Katram ir brīva 
izvēle, ar kādu motivāciju, kādu vē-
lēšanos un kādu gribas darbību viņš 
piedalās pats savas dzīves laikā pats 

savas tautas un pasaules notikumos. 
Latviešu tautas dainās zelts simboli-
zē garīguma pakāpi, un katru dienu 
mans zelts ir mana tauta - mans gars 
ir vienots ar manas tautas kopības ap-
ziņu.
Tādēļ es no jauna esmu ceļā ar JKP...
Atkal un Jau!

Ieva Akuratere,
JKP biedre

Uzruna

Katrs bērns ir 
pelnījis mīlestību

Apziņa un 
apzinīgums

Evita Zālīte Grosa, operdziedātāja, četru bērnu māte, 
JKP Rīgas sarakstā kandidē ar 7. numuru
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JKP dibināta jau pirms kāda laika. 
Kāpēc tika pieņemts šāds lēmums? 
Kāpēc uzsākt pašiem savu ceļu ar 
jaunu politisku spēku?
Jānis Bordāns: Jo nebija neatkarīga 
politiska spēka. Šī iemesla dēļ Lat-
vijā faktiski nepastāv demokrātija 
un tiesiskums. Vēlētāji ir nobalsojuši 
par partijām. Arī es piedalījos to attīs-
tībā, un arī ticēju, ka būs iespējams 
dzīvot Latvijā kā brīvā valstī ar ja ne 
bagātiem, tad tomēr pārtikušiem cil-
vēkiem. Taču, būdams tur blakus, es 
sapratu, ka politiku šobrīd nevirza vis 
politiķi, bet gan dažādi grupējumi. 
Svarīgi arī saprast, ka mēs nezinām, 
no kā ir atkarīgi šie grupējumi, jo pa-
tiesā labuma guvēji tiek slēpti. Vai 
tie ir mūsu pašu bijušie kompartijas 
darbinieki un nu jau viņu izaudzinātie 
jaunieši, vai kādi sūtņi no citām val-
stīm, to mēs nezinām!
Mēs nolēmām likumīgi cīnīties un 
dibināt partiju, lai jauniem, drosmī-
giem cilvēkiem, kuri domā par Lat-
vijas attīstību, būtu kur izpaust savus 
talantus. Mēs atveram durvis un aici-
nām visus iesaistīties. Vēl viena jauna 
tradīcija līdz ar JKP ir tā, ka partijai ir 
viena skaidra ideoloģija un kopīgas 
konservatīvas vērtības.
Daudzi uzskata, ka latviešiem ne-
vajag šķelties un dalīties partijās. Ir 
taču iespējams iesaistīties jau eso-
šajās varas partijās. Ko sakāt par 
šādu pozīciju?
Juta Strīķe: Nevaru iedomāties, ka 
es varētu būt partijā, kuras bied-
ri saņem stipendijas no Lemberga 
vai kāda cita. Nevaru iedomāties, 
ka esmu partijā, kas par savu mēr-
ķi nosauc tiesiskumu un korupcijas 
apkarošanu, bet pēc tam negrib par 
to pat dzirdēt. Kāpēc es agrāk nestā-
jos partijās? Jo visās bija cilvēki, kuru 
darbība man nebija pieņemama. Līdz 
ar to, es ļoti labi saprotu, kāpēc Jānis 
izvēlējās dibināt jaunu partiju, kurai 
mēs ar Juri Jurašu pievienojāmies. 
Jo mēs gribam pierādīt, ka frāze “Es 
esmu politiķis” var skanēt arī lepni. 
Ka var būt partija, kuras biedri ne-
kaunas par savu piederību tai. Es arī 

redzu, ka pie varas esošās partijas 
atgrūž jaunos cilvēkus.  Šķiet, ka viņi 
domā par savu krēslu saglabāšanu, 
un tas tiem ir svarīgāk nekā valstisku 
mērķu sasniegšana. 
Lai notiktu attīstība, ir jābūt kādai 
alternatīvai. Piekrītu, ka ir jānotiek 
partiju konsolidācijai, tomēr ar to ne-
pietiek – arī cilvēkiem ir jāiesaistās. 
Latvijā, diemžēl, pilsoņu līdzdalības 
partijās rādītājs ir ļoti zems - tie ir 
mazāk nekā 1% iepretim, piemēram, 
Austrijai, kur partiju biedri ir apmē-
ram 15 % pilsoņu.
Jūs abi esat bijuši augstos amatos 
ar plašām pilnvarām. Kas traucēja 
sasniegt mērķus jau agrāk?
Juta Strīķe: Es gandrīz 20 gadus cī-
nījos ar noziedzību un beigās seci-
nāju, ka godīgi darīt savu darbu tev 
atļauj līdz zināmam līmenim. Proti, tu 
vari ikdienā ķert neskaitāmus narko-
mānus, bet, ja mēģināsi atklāt lietu, 
kur narkodīleris tirgo narkotikas po-
litiķiem vai vienkārši ir draugos ar vi-
ņiem (un es to tagad neizdomāju, ir 
bijis šāds gadījums), tad tu sāc just 
pretdarbību. Vai arī, tu vari ķert ceļu 
policistus un muitniekus katru dienu, 
un tev pat pasniegs apbalvojumus 
par izcilību, bet tiklīdz tu sāc pieķer-
ties lielākām lietām – Latvenergo, 
Daimler, Latvijas Dzelzceļam, tad tu 
sāc saskarties ar tādu pretestību, ka 
tevi vienkārši atlaiž no darba! Jo visur 
ir politika un politiskās gribas izpildī-
tāji. 
Kas ir tās lielākās lietas, kur mēģi-
nājāt kaut ko darīt?
Juta Strīķe: Latvenergo, Latvijas 
Dzelzceļš, Daimler, Daugavpils Sil-
tumtīkli. Daudzas lietas arī Rīgas 
domē, tāpēc es ļoti labi zinu, cik liela 
problēma šeit ir zagšana un nesaim-
nieciska rīcība.  Ir bijušas lietas gan 
domes Mājokļu departamentā, gan 
Īpašuma departamentā un arī Satik-
smes departamentā, kas tagad jau ir 
piemirsušās. Ir divi aizturēti Jūrmalas 
mēri. Jāpiemin arī, ka kopā ar kolē-
ģiem uzsākām ļoti apjomīgo oligarhu 
lietu, un es ceru, ka kādreiz tauta uz-
zinās, kas patiesībā zem tās slēpjas. 

Šobrīd gan tiek mobilizēti visi spēki, 
lai cilvēkus, kas pie šīs lietas strādā, 
atbrīvotu, vai vismaz ietekmētu. Vēl 
ļoti būtiskas ir arī mūsu ierosinātās 
lietas par noziegumiem tiesu sistē-
mā. Jāpiemin tiesneses Poļikarpova, 
Bērziņa, Tālere, arī Zemgales priekš-
pilsētas tiesnesis Strazds.
Jānis Bordāns: Es biju tieslietu mi-
nistrs mazāk nekā divus gadus. Taču  
paspēju izdarīt ļoti būtiskas lietas, lai 
stiprinātu tiesiskumu. Centos pārnest 
uz valsts pārvaldi Rietumu uzņēmēj-
darbības praksi. Izdarītais? Pirmkārt, 
iespējams, neefektīvāko un negod-
prātīgāko amatpersonu rotācija un 
nomaiņa. Tādas notika Ieslodzījumu 
vietu pārvaldē, Uzņēmumu reģistrā, 
Valsts probācijas dienestā, arī Rīgas 
apgabaltiesā. 
Vai jutāt kādus uzlabojumus?
Jānis Bordāns: Es redzēju, ka mai-
nās tieslietu sistēmas darbinieku 
attieksme pret savu darbu. Sliņķu 
vai negodīgu cilvēku vietā tika ap-
stiprināti ļoti labi profesionāļi, par ko 
ir lepnums, Tiesu varas likumā mēs 
pastiprinājām tiesu priekšsēdētāju 
atbildību par savu darbību un no-
teicām, ka tiesu priekšsēdētāji ne-
var būt amatā ilgāk par diviem ter-
miņiem pēc kārtas. 2013. gadā tika 
publicēts pētījums, kas uzrādīja, ka 
manas darbības gada laikā tieslietu 
jomas reputācija pieauga par 26 pro-
centiem un no negatīva uz pozitīvu! 
Tik straujš sabiedrības uzticības pie-
augums tieslietu sistēmai vēl nekad 
nebija bijis.
Juta Strīķe: Jā, taču ar KNAB pēdējā 
laikā diemžēl ir noticis otrādi. 2006. 
gadā KNAB bija iestāde ar ļoti aug-
stu sabiedrības atbalstu, taču šobrīd 
tās reitings ir ļoti zems. Kāpēc sa-
biedrība uzticējās manai komandai? 
Jo redzēja, ka mums korupcijas ap-
karošana, godīga valsts pārvalde ir 
patiesi svarīga. Lietas izdevās atklāt 
lielā mērā arī tāpēc, ka cilvēki uzticē-
jās, sniedza informāciju, rakstīja.
Pašlaik Jūs kandidējat uz Rīgas 
mēra amatu. Kā Jūs redzat, vai Jūsu 
principi būtu svarīgi arī pašvaldību 
darbā? Un kā šie principi uzlabotu 
parastā rīdzinieka dzīvi?
Juta Strīķe: Ir skaidri jāapzinās, kam 
tu strādā? Kā tas palīdzēs rīdzinie-
kiem? Vissliktākais, ka iedzīvotājiem 
neprasa, vai vajag bērnu laukumu, 
vai stāvvietu, vai varbūt ir jāremontē 
kāpņu telpa? Nesen pamanīju kāda 
rīdzinieka ziņu sociālajos tīklos – mā-

jas iedzīvotāji lūguši jaunas pastkas-
tītes, bet namu apsaimniekotājs tā 
vietā pielicis ziņojumu dēli. Acīmre-
dzot, vajadzēja, kur izvietot Ušakova 
reklāmas plakātus. Es dzīvoju Imantā 
un ļoti labi redzu, ka nevienu neinte-
resē, ko grib parastais Rīgas iedzīvo-
tājs. Man rodas sajūta, ka pašvaldība 
kaut ko dara tikai tāpēc, lai „apgūtu 
līdzekļus”. Kā mēs mikrorajonos ar to 
sadzīvojam, tas nevienu neinteresē.  
Piemēram, iedzīvotājiem netiek pra-
sīts, vai viņi vēlas redzēt “laimētavas” 
jeb, īstajā vārdā, „zaudētavas” sev 
blakus, vai nē?
Kas ir tās lietas, pārmaiņas, ko cil-
vēki varētu sajust ikdiena dzīvē, ja 
Jūs kļūtu par mēru?
Juta Strīķe: Tas būtu bezmaksas 
sabiedriskais transports ar ērtām, 
drošām un lētām automašīnu no-
vietošanas vietām ārpus centra. Tā 
ieviešanai nav nepieciešami papil-
dus izdevumi. Ir jāatsakās no neva-
jadzīgajiem pakalpojumiem, caur 
kuriem nauda nonāk pie “savējiem”. 
Protams, samazinātos arī azartspēļu 
vietu skaits. Azartspēlēm ir vieta vien 
viesnīcās vai speciāli nodalītās teri-
torijās kā tas ir visā civilizētajā pasau-
lē. Sociālie darbinieki mainīs savu at-
tieksmi pret cilvēkiem, meklējot viņu 
problēmām risinājumus pēc būtības, 
tiks reāli iedarbināti Dienas centri – 
gan senioriem un cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, gan jauniešiem un 
biedrībām.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Juta Strīķe: Azartspēles nodara lielu 
postu. Es ļoti labi redzēju to KNAB. 
Cilvēks ar samērā lielu algu un at-
bildīgu amatu azartspēļu dēļ var 
nonākt korupcijas riska zonā un sāk 
ņemt visādus sīkus kukuļus. Un, pēc 
tam tiešā ceļā iet uz spēļu automā-
tiem. Tādas problēmas bija arī Rīgas 
domes amatpersonām. Azartspēles, 
protams, ir arī izklaides veids, ko ne-
var pilnībā aizliegt, bet tās nedrīkst 
atrasties pa ceļam uz veikalu, vai 
skolu.
Saprotu, ka ir arī doma skatīties 
stingrāk uz lombardiem?
Juta Strīķe: Es nesaprotu, kāpēc 
lombardiem ir jābūt atvērtiem 24 
stundas diennaktī? Vai tad jums pēk-
šņi trijos naktī vajadzētu ieķīlāt savu 
televizoru? Būsim godīgi, lombardi 
ir atvērti naktīs, lai apkalpotu zagļus 
un narkomānus. Pašlaik dzīvokļos 
nozagtās mantas nonāk lombardos. 
Tāpat man šķiet, ka pārmērīgi tiek 

Saruna ar Jutu Strīķi un Jāni Bordānu

Saruna ar Jutu Strīķi un Jāni Bordānu

Jo mēs gribam pierādīt, ka frāze “Es esmu 
politiķis” var skanēt arī lepni. Ka var būt partija, 
kuras biedri nekaunas par savu piederību tai.

Mūsu princips: strādāt sabiedrības interesēs
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popularizēta ātro kredītu pieejamība 
un pārmērīgi maz tiek brīdināts par 
to sekām.
Ja runā par Rīgas namu pārvaldnieku 
(RNP), tad es piedzīšu no visām tām 
“mirušajām dvēselēm” 120 tūkstošus 
eiro, kuri pašlaik izkūpējuši gaisā. Tas 
ir ļoti viegli izdarāms. Mēs esam pār-
liecināti, ka rūpīgi izvērtējot RNP tēri-
ņus un izbeidzot naudas piesavinā-
šanos, iedzīvotāju rēķini samazinātos 
pat par trešo daļu.
Pats galvenais, mūsu vadībā pašval-
dība rīdziniekiem prasīs, ko viņi vēlas 
savā apkaimē, un viņi savukārt skaid-
ri zinās, ko pašvaldība plāno darīt.
Vēl rīdziniekiem būtiska problēma 
ir, ka zeme zem daudzdzīvokļu mā-
jām pieder citiem īpašniekiem. 
Jānis Bordāns: Šī problēma tieši 
Rīgā, kuras agrākā vadība netālre-
dzīgi to pieļāva, lai gan varēja kom-
pensēt īpašniekiem zemi citur. Ko 

dara šie zemju “īpašnieki” – vienkārši 
paņem naudu. Mēs to atrisināsim! Rī-
gas pilsēta mūsu vadībā iesaistīsies 
šo īpašumu taisnīgas izpirkšanas 
programmā. Ja būs vajadzīgs, pielie-
tosim arī gana stingras metodes dzī-
vokļu īpašnieku interesēs. 
Mēs zinām, ka tagad ir beigušies 
namu ekspluatācija termiņi sērijvei-
da mājām. Tas visiem Rīgas namu 
pārvaldniekiem bija jāzina. Ir gadīju-
mi, kad ir krituši balkoni. Rīgas pilsē-
tai ir jāiesaistās – pašvaldībai ir jāiz-
veido daudzdzīvokļu namu remontu 
un siltināšanas projektu izstrādāša-
nas vienības.
Mums ir skaidrs plāns, un darba būs 
daudz, taču galvenais ir neļauties 
vienaldzībai un 3. jūnijā nepalikt mā-
jās! Katram rīdziniekam ir jāsaprot, 
ka nākamā iespēja radikāli mainīt si-
tuāciju būs tikai pēc četriem gadiem! 
Rīga var tik ilgi neizturēt!  

Saruna ar Jutu Strīķi un Jāni Bordānu

“Mums ir skaidrs plāns, darba būs daudz, taču galvenais ir neļauties vienaldzībai un 3. jūnijā nepalikt mājās!”

Jau šogad pašvaldību vēlēšanās mūsu saraksti 
būs pārstāvēti 8 Latvijas novados un pilsētās.

JKP ir visstraujāk augošā partija Latvijā. Tās biedru skaits pēdējā 
gada laikā pieaudzis no 252 biedriem pirms gada līdz 578 biedriem 

šī gada aprīlī. Vēl 150 un vairāk biedru pieteikušies kopš aprīļa.

Ušakova un Amerika iespējas saglabāt 
varu Rīgā vairs neizskatās tik drošas. Šo-
brīd domē iekļūtu piecas labējās partijas. 
Straujākais reitingu pieaugums maijā - 
Jaunajai konservatīvajai partijai! Galve-
nais - nepalikt mājās, jo vienaldzība rīdzi-
niekiem līdz šim ir izmaksājusi dārgi.
Avots: Skaties.lv un “Norstat” soc. pētījumi, maijs 2017

Straujākais reitingu
kāpums maijā!

Saldus

Talsi
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Jaunā konservatīvā partija ir mūsdienīgi konservatīva partija. Mūsu mērķis – mūsdienīga attīstība, kuras pama-
tā ir godīgas un pašpārliecinātas sabiedrības vērtības. Mūsu uzdevums – godīgi strādājošas pārvaldes izveide, 
kas panākama tikai ar tiesiskumu, personisku atbildību un korupcijas izskaušanu.

Mūsu darbi Rīgai

Mūsu darbi

Bezmaksas transports ir iespējams
Rīgas Satiksmes piedāvātā pakalpojuma cena ir uz-
pūsta. Kāpēc izvēlēties dārgo pilsētas transportu, ja 
brauciens ar privāto būs lētāks? Pēc mūsu aprēķi-
niem RS gadā izsaimnieko vismaz 24 miljonus eiro.  
Papildus e–talona uzturēšanas izmaksas pēc 2016. 
gada RS pārskatiem ir 22,5 miljoni eiro! Apmēram 75 
miljoni rīdzinieku naudas katru gadu tiek tērēti bez-
jēdzīgi. Iegrožojot izšķērdību, par šo summu Rīgā ir 
iespējams ieviest sabiedrisko transportu bez mak-
sas gluži tāpat kā tas jau šobrīd ir Tallinā.

Latviešiem Rīgā trūkst bērnudārzu
Ir absurdi, ka vecākiem, kas vēlas savus bērnus sūtīt 
latviešu dārziņā, bērns rindā jāpiesaka vēl pirms tā 
dzimšanas. Pirmsskolas izglītība ir norma, nevis eks-
kluzīvs izņēmums un jābūt pieejamai ikvienam bēr-
nam bez papildus maksas. To iespējams panākt līdz 
2018. gada 1. septembrim, trūkstošās bērnudārza 
vietas deleģējot privātajiem bērnudārziem. Šāda sa-
darbība ļautu nodrošināt trūkstošās vietas īsā termi-
ņā, kamēr dome strādā pie ilgtermiņa risinājumiem.

Atbrīvosim Rīgu no azartspēlēm
Mūs satrauc, ka pēdējos gados vairs netiek ierobe-
žota spēļu zāļu izplatība Rīgā. Pilsētas mikrorajonos 
“laimētavas” ir kļuvušas par tik ierastu parādību, ka 
nevienu tās vairs neizbrīna. Šāda situācija patiesībā 
nav normāla, to ir izraisījis aktīvais azartspēļu bizne-
sa lobijs, kas kavē arī laimestu aplikšanu ar iedzī-
votāju ienākumu nodokli. Mums ir jāatbrīvo Rīgas 
pilsētvide no spēļu zāļu sērgas, atļaujot tās tikai 
viesnīcās un īpaši atvēlētās teritorijās.

Pilsēta cilvēkiem
Lai arī cik platas ielas Rīgas dome nebūvētu, un cik 
kokus neizcirstu, visām mašīnām centrā nekad ne-
pietiks vietas. Mums ir būtiski jāuzlabo sabiedriskā 
transporta kvalitatāte un pieejamība. Tāpat jāattīsta 
gājēju un velobraucēju infrastruktūra. Pasaules pil-
sētu prakse liecina - sakārtojot šīs lietas, cilvēki paši 
labprāt izvēlas privāto transportu atstāt mājās. Rī-
gai ir jābūt līderim šajā jomā, nevis jāatpaliek pat no 
Latvijas mazpilsētām. Tā ir mūsu apņemšanās!

Rīgas pārvaldībai jābūt atklātai
Rīga ir atsevišķa karaļvalsts. Tas uzskatāmi redzams, 
kad vēlamies noskaidrot, kas, kāpēc un ar kādu 
atalgojumu strādā pašvaldībā. Tāpat arī ir jāpielieto 
īpašas metodes, lai atšķetinātu pašvaldības saaus-
to līgumu tīklu shēmas. Ja valsts pārvaldes iestāžu 
darbinieku atalgojumi ir ikvienam aplūkojami inter-
netā, tad par pašvaldības darbiniekiem tikai “runā”. 
Šī sistēma ir jāmaina. Nedrīkst pieļaut, ka domes 
iestāde var fiktīvi nodarbināt neesošus darbiniekus.

Vienas pieturas aģentūra
Šobrīd, kārtojot formalitātes ar pašvaldību, rīdzinieks 
ir spiests doties garā ceļojumā pa virkni pašvaldības 
iestāžu, kuru darbinieki ne vienmēr ir kompetenti. 
Visas šīs funkcijas ir jākoncentrē “Vienas pieturas 
aģentūrās”, kas atrastos katra rajona centrā, ērti sa-
sniedzamā attālumā. Tajās būs iespējams vienkopus 
risināt iespējami daudz jautājumu, sākot no sociāla-
jiem pabalstiem līdz pat juridiskām konsultācijām. 
Līdzīgi Londonas paraugam, šādos centros būtu 
iekārtotas arī bibliotēkas, interneta un sporta telpas.

Kultūras un biznesa metropole
Rīga ir lielākā pilsēta Baltijā, ģeogrāfisks tās centrs, 
kā arī otra lielākā pilsēta Ziemeļeiropā. Mums ir vi-
sas iespējas kļūt par reģiona otru nozīmīgāko met-
ropoli aiz Stokholmas. Ir jāizmanto šī iespēja, pie-
saistot Rīgai spējīgus kultūras un biznesa partnerus 
no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Rīgas mēram ir 
jādodas sadarbības vizītēs arī uz Rietumiem - Lon-
donu, Parīzi, Berlīni, nevis tikai uz Maskavu, kā tas 
notiek pašlaik. 

Zeme dzīvokļu īpašniekiem
Iepriekšējo Rīgas vadītāju neizdarība un, iespējams, 
pat apzināta ļaunprātība, ir par pamatu tam, ka gal-
vaspilsētas mikrorajonos izveidojusies neloģiska 
situācija – dzīvokļi pieder vieniem īpašniekiem, bet 
zeme zem šīm mājām – citiem. Rezultātā dzīvokļu 
īpašnieki ir spiesti maksāt negodīgas summas par 
zemes nomu, kas atsevišķos gadījumos pat līdzinās 
reketam. Šī situācija ir jārisina. Mūsu vadībā pašval-
dība veidos speciālu fondu, kas zemi no esošajiem 
īpašniekiem atpirks, vai ļaus apmainīt pret kādu 
citu - neapdzīvotu pašvaldības īpašumu. 

Samazināsim NĪN līdz minimumam
Pēc likuma NĪN pašvaldība drīkst noteikt jebkādās 
robežās starp 0,2 un 1,5%. Mūsu piedāvājums:  Lat-
vijas pilsoņiem vienīgajam mājoklim Rīgā NĪN likme 
jānosaka zemākā iespējamā - 0,2%. Tā rezultātā mēs 
rūpējamies par pilsoņu dzimtām un vienlaikus arī 
motivējam integrēties. Īpašumi oligarhiem lielāko-
ties nav reģistrēti uz viņu vārda, bet pieder vietējiem 
vai ārzonu uzņēmumiem, lai izvairītos no to konfis-
cēšanas kriminālas sodāmības gadījumos. Šajos ga-
dījumos atlaides nepienāksies!

Sociālā aprūpe ir jāuzlabo
Esošā sociālā sistēma ir netaisnīga. Ikviens no 
mums ir pelnījis palīdzību brīžos, kad pats par sevi 
fiziski vairs nespēj parūpēties. Nav pieļaujama si-
tuācija, ka birokrātisku iemeslu dēļ aprūpe cilvēkam 
var tikt atteikta tikai tāpēc, ka viņa mājsaimniecības 
ieņēmumi vai pensija pārsniedz domes noteikto ro-
bežu par vienu vai diviem eiro. Katrs gadījums ir jā-
izskata ar cilvēcisku attieksmi. Cilvēks nedrīkst būt 
tikai skrūvīte domes birokrātijas mašinērijā.
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Koruptīvās sistēmas likvidācija Rīgas 
pašvaldībā un uzņēmumos
1. Pašvaldības struktūras un amatu funkciju 
audits, saistošo noteikumu revīzija, izslēdzot 
tādas funkcijas, kas ir liekas un dublējas.
2. Līgumsaistību audits, fiktīvo līgumu izbeig-
šana un tiesībsargājošo iestāžu iesaiste vainī-
go saukšanai pie atbildības.
3. Darbinieku profesionālās atbilstības un in-
terešu konfliktu audits, nekompetento dar-
binieku atlaišana. Jaunu, atklātu darbinieku 
konkursu rīkošana.

Nekustamo īpašumu jomas un 
būvvaldes darba sakārtošana
1. Ēku siltināšana.
2. RNP darbības uzlabošana, apsaimnieko-
šanas maksu izlietojuma caurspīdīgums, ēku 
remonta apjoma palielināšana un izmaksu 
samazināšana.
3. Sociālo ciematu celtniecība ar pašpietie-
kamu infrastruktūru. Darba vietu pieejamība 
trūcīgajiem.
4. Konfiscējošas NĪN sistēmas novēršana.
5. Īres atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm.

Uzņēmējiem un investoriem 
labvēlīga vide
1. Uzņēmumu attīstībai labvēlīgu teritoriju iz-
veide ar pilsētas nodrošinātu infrastruktūru 
un finansiāliem atvieglojumiem darbības sāk-
šanai.
2. Pilsētas administratīvā sloga atvieglošana 
un iestāžu labvēlīgas attieksmes nodrošinā-
šana.
3. Atpakaļmaksājumu un izspiešanas gadīju-
mu izskaušana, vainīgo sodīšana.
4. Efektīva investoru piesaistes aģentūra.

Cilvēkiem draudzīga pilsētas 
pārvalde
1. Pilsētas ierēdņu attieksmes maiņa pret pil-
sētas iedzīvotājiem.
2. Vienas pieturas aģentūru izveide, apvieno-
jot dažādu iestāžu komunikācijas funkcijas.
3. Sociālā atbalsta palielināšana un līdzsvaro-
šana, sociālās nevienlīdzības mazināšana.
4. Centru izveide bezpajumtniekiem un to 
plānveida rehabilitācija.
5. Pašvaldības policijas darba uzlabošana – 
no sodīšanas uz prevenciju, kārtības 
nodrošināšana naktīs un sabiedriskajā 
transportā. 

Pilsoniska pašpārvalde
1. Pilsētas apkaimju sistēmas ieviešana.
2. Atbalsts apkaimju biedrībām un to iesais-
tīšana Rīgas problēmu apzināšanā un risinā-
šanā.
3. Iespējami plašāka iedzīvotāju iesaistīšana 
aktivitātēs. 
5. Rīgas kā reģiona metropoles attīstība. Pro-
duktīva Rīgas sadarbība ar kaimiņu pašvaldī-
bām, kopīgi veidojot sabiedrisko transportu, 
specializētus izglītības pakalpojumus, sporta 
infrastruktūru, arī kopīgi plānojot apdzīvojuma 
struktūras attīstību, lai līdzās Rīgai neveidotos 
neveiksmīgi pļavu ciemati.
6. Rīgas starptautiskā specializācija un aug-
stas pievienotās vērtības ekonomika.

Atklātība pilsētas pārvaldē
1. To dokumentu atslepenošana, kuri neskar 
valsts noslēpumu.
2. Pārvaldes struktūras caurspīdīgums.
3. Pārvaldes struktūru iepirkumu caurspīdī-
gums.

Bezmaksas sabiedriskais transports
1. Bezmaksas sabiedriskā transporta ievieša-
na no 01.01.2018., nepalielinot “Rīgas satik-
smes” dotācijas no pilsētas budžeta.
2. RS administratīvo izdevumu samazināšana.
3. Nelietderīgu līgumu izbeigšana, jaunu ie-
pirkumu izsludināšana.
4. Parādsaistību pārkreditācija uz zemākiem 
procentiem.

Līdzekļu izšķērdēšanas izskaušana
1. Rīgas budžeta audits, izdevumu pārskatīša-
na pēc nulles budžeta principiem.
2. No budžeta finansēto/subsidēto funkciju 
audits.
3. Funkciju deleģēšana uzņēmējiem.
4. Parādsaistību pārkreditācija uz zemākiem 
procentiem.

Ērta vide rīdziniekiem un viesiem
1. Autovadītājiem draudzīgas Park&Ride sis-
tēmas izveide, savienošana ar sabiedriskā 
transporta un velo infrastruktūru.
2. Transporta infrastruktūras plānošana un iz-
būve, sastrēgumu mazināšana, izbraucot un 
iebraucot Rīgā. Transporta kursēšanas grafika 
salāgošana ar pasažieru plūsmas intensitāti, 
paredzot papildreisus masu pasākumu laikā.
3. Ceļu stāvokļa uzlabošana, godīgi konkursi 
to uzturēšanai un remontam.
4. Saprātīga komunikāciju un ceļu seguma at-
jaunošanas darbu organizācija.
5. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība, pa-
sažieru ostas sasaiste ar pilsētas gājēju infra-
struktūru.
6. Dzīvojamo rajonu, iekšpagalmu, stāvlauku-
mu u. c. infrastruktūras attīstīšana. 

JKP programma ir sastādīta kā reāls piedāvājums Rīgas iedzīvotājiem. Tas ir kā līgums un mēs garantējam tā 
izpildi saņemot pietiekamu mandātu skaitu pilsētas domē. Tādēļ tieši Jūsu balss var būt tā, kas izšķirs, vai šis 
plāns tiks realizēts dzīvē. Piedāvājam iepazīties ar mūsu pārmaiņu plānu Rīgai:

Pilns pārmaiņu plāns
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“Ja es kā cilvēks nekādā formā neesmu gatavs piedalīties savas valsts 
dzīves veidošanā  – pat nevaru piecelt savu pēcpusi un aiziet iemest 
biļetenu vēlēšanu urnā –, tad gan man jātur mute ciet visos valsts dzīves 
jautājumos. Bet vienkārši sēdēt pie televizora, kritizēt visu, pašam pat 
pirkstu nepakustinot, lai mainītu savas valsts dzīvi – tas ir briesmīgi, tad tev 

vispār nav nekādu tiesību kaut ko kritizēt.”

Juris Rubenis, mācītājs

1. Juta Strīķe
Jaunās konservatīvās par-
tijas Rīgas nodaļas vadītāja, 
KNAB priekšnieka vietniece 
(2004-2016)

3. Juris Jurašs
Jaunās konservatīvās par-
tijas valdes loceklis, jurists, 
KNAB Operatīvo izstrāžu 
nodaļas vadītājs (2003-
2016), SIA “IMMUNITAS” 
valdes loceklis

5. Sandis Riekstiņš
Latvijas hidromelioratīvo 
būvnieku asociācijas pa-
domes priekšsēdētājs, SIA 
“Limbažu melio” valdes lo-
ceklis

7. Evita Zālīte-Grosa
Operdziedātāja, balvas 
“Latvijas lepnums” laureāte, 
SIA “A. Gross creative” pro-
ducente

9. Linda Ozola
Administratīvā darbiniece 
Norvēģijas Karalistes vēst-
niecībā Latvijā un ārštata 
tulks Eiropas Komisijā

2. Jānis Bordāns
Jaunās konservatīvās par-
tijas valdes priekšsēdētājs,  
tieslietu ministrs (2012-
2014), zvērināts advokāts 
un advokātu biroja “WALL” 
partneris

4. Krišjānis Feldmans
JKP valdes loceklis, ekono-
mists, korporatīvās drošības 
speciālists, tieslietu minis-
tra padomnieks ekonomi-
kas un drošības jautājumos 
(2012-2014)

6. Marija Balcere
Pensionāru tiesību aktīviste, 
sabiedriskās aprūpes bied-
rības “Marija” un SIA “Mari-
jas virtuve” valdes priekš-
sēdētāja

8. Druvis Kleins
Drošības speciālists, bi-
jušais Jaunsardzes un in-
formācijas centra vadītājs, 
17 gadus dienējis Latvijas 
Nacionālajos bruņotajos 
spēkos

10. Imants Keišs
Latvijas Daudzbērnu ģime-
ņu biedrības valdes priekš-
sēdētājs
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konservativie.lv      facebook.com/konservativie

JKP komanda Rīgai ar līdzbiedriem. Esam zvērējuši kalpot Latvijas valstij un tautai pēc labākās sirdsapziņas!

Kuriem mūsu partijas kandidātiem Tu ievilksi krustiņu?

Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 40008224598

Krišjāņa Barona iela 31C-30, Rīga, LV-1011
E-pasts: kanceleja@konservativie.lv 

Jaunā konservatīvā partija

Rīgas domes vēlēšanas 2017. gada 3. jūnijā

1. Juta Strīķe  
3. Juris Jurašs  
5. Sandis Riekstiņš  
7. Evita Zālīte-Grosa  
9. Linda Ozola  
11. Eva Mārtuža  
13. Guntars Vaivars  
15. Ilgvars Brakovskis  
17. Māris Grīnbergs  
19. Pēteris Aglonietis  
21. Santa Suhaka  
23. Mārcis Kūlis  
25. Edgars Grotāns  
27. Jānis Ozols  
29. Dace Austra Balode  
31. Barba Zunde  
33. Juris Bogdanovičs  
35. Otto Lodiņš  
37. Raimonds Jaunzems  
39. Aldis Upmalis  
41. Vineta Kiršteine  
43. Kaspars Kalnmeiers  
45. Astra Feldmane  
47. Daina Vīķele  
49. Matīss Kempe  
51. Renārs Volkovs  
53. Edgars Kāpa  
55. Ilva Bērziņa  
57. Inguss Kudiņš  
59. Jānis Liberts  
61. Dainis Čapkovskis  
63. Māris Gulbis

2. Jānis Bordāns  
4. Krišjānis Feldmans  
6. Marija Balcere  
8. Druvis Kleins  
10. Imants Keišs  
12. Normunds Žunna  
14. Konstantīns Zorins  
16. Jānis Klauze  
18. Linda Medne  
20. Edgars Horns  
22. Valters Bergs  
24. Ingus Kļaviņš  
26. Diāna Baķe  
28. Vilis Bārtulis  
30. Jānis Kņazs  
32. Artis Buks  
34. Gundars Lauva  
36. Indulis Tupesis  
38. Arvīds Bērziņš  
40. Ilze Pirktiņa  
42. Anita Svece  
44. Zinaīda Jēkabsone  
46. Krišjānis Brūvelis  
48. Kristīne Solnceva  
50. Linda Katrīna Vrubļevska  
52. Aleksandrs Leitāns  
54. Ilze Boitmane  
56. Gundars Ābers  
58. Osvalds Kretainis  
60. Maira Kernagaite  
62. Juris Puķītis  

Mūsu cilvēki


