2018. gada jūlijs

Latvija šogad ir vairāk apdraudēta nekā jebkad
Šajās Saeimas vēlēšanās divi
svešai valstij kalpojoši spēki
draud iegūt varu Latvijā → 2. lpp.

Bez providences tik lielas
lietas nenotiek
Dziedātāja Ieva Akuratere saru
nājas ar Jāni Bordānu par politiku
un ne tikai → 4. lpp.

Mazāki nodokļi nozīmē vairāk
naudas Latvijas iedzīvotājiem

Paviesojies Jāņa Bordāna mājās

Ciemojāmies Jāņa ģimenes mā
jās, kur uzzinājām par lietām, kas
viņam ir tuvas → 5. lpp.

3. lpp.

JKP rīcības plāns 3x500 paredz nodokļu sloga samazināšanu darbaspēkam un neapliekamā minimuma pensijai
palielināšanu līdz 500 eiro. Vairāk par to, kas ir JKP plāns 3x500 un kā mēs to plānojam ieviest dzīvē, lasi 3. lpp.

Kad mēs beidzot dzīvosim
tiesiskā valstī?
Operziedātāja Evita Zālīte-Grosa
dalās pārdomās par tiesiskumu
valstī un kā to uzlabot. → 7. lpp.
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Lai Latvija būtu brīva, nepieciešama
drosme nostāties pret zagļiem
Juta Strīķe

P

irms 100 gadiem visas pasaules kartēs Eiropas ziemeļu
daļā pirmo reizi tika iezīmētas
jaunas valsts kontūras. Tās — mūsu
Latvijas. Šogad, kad svinēsim neatkarības simtgadi, neaizmirsīsim,
ka vairāk nekā pusi šī laika brīvība
mums ar varu tika liegta.
Lai vē sture sevi nekad vairs neatkārtotu, mums tajā ir vērīgi jāieklausās. Pasaule ir mainījusies, un mēs
nezinām, kas mūsu valsti gaida jau
pavisam tuvā nākotnē. Nav nepieciešama ilggadēja pieredze cīņā ar
korupciju vai pielaide valsts noslēpumam, lai skaidri redzētu, ka šo zemi
nemitīgi apdraud gan sveši, gan pašmāju spēki. Gan politisku, gan ekonomisku interešu vadīti.
Tāpēc es aicinu mūs visus būt modriem. Turēsim acis vaļā. Nesēdēsim,
rokas klēpī salikuši un noskatīdamies, kā pa Latviju saimnieko nelieši.
Negaidīsim pārsteiguma brīdi, kad

kādu rītu pamostoties būs jāatskārš,
ka 100 gados izloloto brīvību atkal
esam atdevuši citiem.
Lai nosargātu savu zemi arī nākamos
100 gadus, mums ir jābūt stiprākiem
nekā jebkad. Mums jābūt modrākiem. Jātur acis vaļā. Mums jāspēj
saskatīt, kuri ir tie politiskie spēki, kas
vēlas, lai Latvija būtu citāda, nekā to
vēlamies mēs. Dažus no šiem spēkiem katrs latvietis skaidri zina. Taču
citi gadiem ilgi bauda mūsu tautiešu
aklu uzticību. Viens šāds spēks izliekas par latviešu zemniekiem tuvu
stāvošu partiju, kamēr patiesībā izposta mūsu zemniekus, klaji apzog
tos un kalpo vienas Austrumu kaimiņa raustītas lelles interesēm Ventspilī.
Būsim drosmīgi. Būsim gudri. Šogad,
savas valsts simtgadē, neatdosim
Latviju svešiem spēkiem. Tiem pašiem, kuriem to jau reiz uz 50 gadiem bijām spiesti aizlienēt.

Juta Strīķe
JKP deputātu kandidātu
saraksta līdere Rīgā

Satiec mūs internetā!

fb.com/jutastrike

Juris Jurašs
JKP deputātu kandidātu
saraksta līderis Kurzemē

fb.com/jurisjurass

Būsim vērīgi. Būsim
modri. Un būsim aktīvi.
Šogad, savas valsts
simtgadē, neatdosim savu
Latviju svešiem spēkiem.
Tiem pašiem, kuriem to
jau reiz uz 50 gadiem
bijām spiesti aizlienēt.

Jānis Bordāns
JKP Ministru prezidenta
amata kandidāts, Vidzeme

fb.com/bordans

Reinis Znotiņš
uzņēmējs, reemigrējušo
latviešu kustības līdzdibinātājs

fb.com/reinis.znotins
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ekonomists, pārmaiņu vadības speciālists,
Zemgales deputātu kandidātu saraksta līderis
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Gatis Eglītis
ekonomists, deputāta
kandidāts Rīgā

Samazināt nodokļus – tūlītējs JKP
plāns, kā vairot pārticību Latvijā
Laima Rubene

Ekonomists Gatis Eglītis un ekonomists, pārmaiņu vadības speciālists Krišjānis Feldmans ir izstrādājuši JKP plānu 3x500. Ko tas nozīmē? To
viņi pastāstīs sarunā ar rakstnieci Laimu Rubeni.
Laima: Ko paredz JKP plāns 3×500?
Gatis: “3x500” ir mūsu rīcības plāns, kā ātri un ar
vienkāršiem līdzekļiem mazināt nabadzību Latvijā. Konkrēti tas ietver trīs lietas – €500 minimālo
algu, €500 ar nodokļiem neapliekamo minimumu algām un €500 neapliekamo minimumu
pensijām. Pensijas un algas, kas atradīsies zem šī
minimuma, netiks apliktas ar ienākuma nodokli.
Krišjānis: Arī minimālā pensija tiktu palielināta
līdz €200 no nākamā gada. Tie ir JKP prioritārie
pasākumi, kas tiks īstenoti uzreiz pēc valdības
izveidošanas. Pēc tam, kas varētu būt 1-2 gadu
jautājums, tiks palielināts ģimenes valsts pabalsts līdz €50 par pirmo bērnu, €100 par otro
bērnu un €150 par trešo bērnu. Trīs bērnu ģimenei pabalsts sasniegs vismaz €300 mēnesī.
Laima: Skan, protams, skaisti, bet cik tas izmaksās valsts budžetam?
Gatis: Mūsu finanšu darba grupa ir izrēķinājusi
izmaksas. Šīs izmaksas, ieskaitot arī minimālās
pensijas palielināšanu, ir tikai €250 miljoni. Kāpēc tikai? Tāpēc, ka ēnu ekonomikas dēļ valsts
budžets katru gadu zaudē €1,65 miljardus. Ņemot vērā, ka plāns 3x500 būtiski samazinās darbaspēka nodokļu slogu uzņēmējiem, tas dos
iespēju legalizēt algas, par kurām šobrīd netiek
maksāti nekādi nodokļi. Līdz ar to, samazinot
ēnu ekonomiku tikai par 10%, iegūsim budžetā
papildu ienākumus €165 miljonu apmērā. Papildus tam būtiski ietaupījumi paredzēti, samazinot
lieko birokrātiju par 30%, ieviešot nulles budžetu
un efektīvi apkarojot korupciju. Gadījumā, ja visi
šie pasākumi īstermiņā nedos pietiekamu rezultātu, papildlīdzekļus var iegūt, palielinot budžeta deficītu par niecīgu procenta daļu.
Krišjānis: Svarīgi, ka, pateicoties plānam 3x500,
vairāk naudas nonāks pie strādājošajiem Latvi-

jas iedzīvotājiem un pensionāriem. Tātad tā paliks Latvijas ekonomikā un agri vai vēlu atgriezīsies atpakaļ budžetā patēriņa nodokļu veidā.
Šī nauda palīdzēs cilvēkiem sakārtot savu dzīvi,
ieguldīt savā izglītībā, uzturēt un kopt savus īpašumus, vārdu sakot – dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.
Latvija nevar atļauties gaidīt vēl 5 vai 10 gadus,
lai būtiski mazinātu nodokļu slogu mazajām algām un izbeigtu pensionāru nabadzību, – tas ir
jādara šodien un izlēmīgi. Ekonomika aug, nodokļu ienākumu prognozes ir labas, aizņemties
pašreiz var par ļoti zemām likmēm, valsts parāds ir relatīvi zems, tāpēc varam atļauties šos
ilgi atliktos jautājumus sakārtot vienā piegājienā.
Gatis: No turīgākiem līdzcilvēkiem iegūstam
mēs visi. Mazo veikalu īpašniekiem ir vairāk
pircēju, tāpat arī rūpnīcām un ražotājiem. Kaimiņam būs vairāk naudas, par ko salabot veco
žogu, būs vieglāk uzsākt daudzdzīvokļu namu
renovācijas projektus, ja būs mazāk trūcīgu iedzīvotāju.
Laima: Kādēļ to neviens nav izdarījis līdz šim?
Krišjānis: Gribas trūkums un lielo pašvaldību
pretestība, jo tās saņem lauvas tiesu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Varas partijas ir izvēlējušās taktiku katru gadu pielikt klāt pa santīmam, neapzinoties, ka cilvēku dzīves līmeni šādi
niecīgi palielinājumi neietekmē. Tikmēr cilvēku
izbraukšana un lauku izmiršana turpinās. Par
pensionāriem vispār esošā vara ir aizmirsusi, un
senioru nabadzība ar katru gadu pieaug. Šādiem soļiem, kā plāns 3x500, ir nepieciešama
drosme un izlēmība, kas M. Kučinska valdībai
nepiemīt.
Laima: Kad varam gaidīt reālu plāna ieviešanu dzīvē?
Gatis: To var pagūt izdarīt līdz nākamā gada janvārim. Protams, tam būs nepieciešami sabiedrotie valdībā. Igaunijas piemērs ar €500 neapliekamo minimumu parāda, ka arī Latvijā tas ir
izdarāms jau tagad. To nevajag atlikt. Mūsu cilvēki sen to ir pelnījuši.

Vēlētāji jautā
Emīls, Cēsis: “Esmu jau divus gadus pensionārs un
diemžēl saņemu tikai 140 eiro mēnesī “uz rokas”. Cik
liela būs mana pensija pēc jūsu plāna realizēšanas?”
JKP atbild: Mūsu plāns paredz minimālo pensiju 200
eiro pēc nodokļu nomaksas. Tāda būs arī jūsu pensija
pēc šī plāna realizēšanas. Tas nav pietiekami, bet ir pirmais nopietnais solis nevienlīdzības mazināšanā.
Ilze, Rīga: “Es daudzus gadus pavadīju strādājot, gan
vēl PSRS laikos, gan arī tagad, un man pensija ir 410
eiro “uz rokas”. Vai man plānotas kādas izmaiņas?”
JKP atbild: Jā, mūsu plāns paredz neapliekamo minimumu pensijām līdz 500 eiro mēnesī, līdz ar to jūsu
pensija pieaugs līdz 450 eiro. Mēnesī jūsu reālie ienākumi pieaugs par 40 eiro.
Kārlis, Rīga: “Es strādāju labā darbā un daudz maksāju nodokļos. Šoruden domāju iet pensijā, un mana
pensija varētu sasniegt 530 eiro (“uz rokas”) mēnesī.
Vai man būs kāds ieguvums no Plāna 500?”
JKP atbild: Jums IIN būs jāmaksā tikai par summu virs
500 eiro mēnesī, līdz ar to jūsu pensija uz rokas palielināsies no 530 līdz 580 eiro. Mēs uzskatām, ka valstij ir
jāatbalsta tie cilvēki, kuri daudz strādājuši un apzinīgi
maksājuši nodokļus.

Sazinies ar mums sociālajā tīklā Facebook!
fb.com/feldmans.lv
fb.com/gatis.eglitis.96
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Uzbūvēt valstiskumu

Ar JKP Ministru prezidenta amata kandidātu Jāni Bordānu sarunājas Ieva Akuratere

Ieva: Jāni, kādēļ vēlies būt politikā?
Jānis: Latviešiem ir svarīgi rīkoties. Būt aktīviem
savā zemē, lai to nosargātu un nodotu tālāk saviem bērniem. Mēs nedrīkstam sēdēt un skatīties, kā ar mūsu dzīvi saimnieko citi cilvēki. Bieži – negodīgi un pat zagļi.
Ieva: Vai saskati iespējas to mainīt?
Jānis: Ar nelietību ir jācīnās. Aktīvi un katru dienu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mums nozog
kaut vienu santīmu. Tā mēs tikai pieradinām
zagļus pie visatļautības. Pats personiski zinu, ka
cīnīties ar blēžiem JKP komandā esam aicinājuši tikai cilvēkus ar nevainojamu reputāciju. Bez
ievērojamām parādsaistībām. Tādus, kuri nav
atkarīgi no ekonomiskiem spēkiem. Jā, neesam
bagāta partija, bet tieši tāpēc neatkarīga. Latvijā
starp lielajām partijām otra šāda piemēra nav.
Līdzīgi jābūt arī valstī – ne valstij jābūt bagātai,
bet tās pilsonim. Tāds ir konservatīvo princips.
Ieva: Bez parādsaistībām? Šajā ziņā Tev ir nozīmīgas atziņas?
Jānis: Cilvēki pa īstam pat neapjauš, cik ātri
milzu parādi spēj padarīt par korumpētām marionetēm pat sākotnēji godīgus politiķus. Cik
ātri partijas, kas saņem lielus ziedojumus, kļūst
atkarīgas no saviem ziedotājiem. Mūsu partijas
saņemtie ziedojumi ir mazi, taču to ir daudz.
Mums ziedo tauta, nevis biznesa pelēkie kardināli. Esam par to pateicīgi. Tas ir aizkustinoši,
bet vienlaikus izjūtam milzu atbildību šo cilvēku
priekšā, kuri mums tic.
Ieva: Pirms 28 gadiem, Atmodas laikā, - kur
biji Tu?
Jānis: Es tolaik studēju LU Juridiskajā fakultātē.
Kā vecāku izaudzinātam Latvijas patriotam un
kā topošajam tieslietu speciālistam man tas bija
milzu iedvesmas laiks. Iepriekš nespēju mūs
iedomāties dzīvojam tiesiskā un brīvā valstī.
Es vēl biju jauns, tikko apprecējies. Mēs toreiz
uzbūvējām valsti no nekā. Atskatoties atpakaļ,
grūti tam noticēt.
Ieva: Kādu Tu tolaik iedomājies Latvijas nākotni? Latviju pēc 28 gadiem?
Jānis: Protams, kā mēs visi tolaik – idealizētu.
Redzēju brīvu Latviju, kuru vadīs godprātīgi latvieši, kuri ar sirdi un dvēseli atbildēs savas tautas priekšā un degs par šīs zemes nākotni tāpat,
kā mēs degām tolaik uz barikādēm.
Ieva: Tā nenotika?
Jānis: Tā nenotika. Priekšplānā izvirzījās blēži un
krāpnieki. Tie paši, kas pie varas bija bijuši desmitgadi iepriekš. Pat ne priekšplānā. Lielākie
blēži kā tolaik, tā tagad darbojas no ārpuses un
izliekas, ka valsts politiku neietekmē. Diemžēl
par veiklāko no visiem blēžiem cilvēki joprojām
balso. Īpaši laukos, jo viņa partija veikli izliekas
par lauciniekiem tuvu partiju, lai gan patiesībā
tās intereses Latvijas un latviešu interesēm ir
pilnīgi pretējas. Tu noteikti zini, par ko es runāju.
Ieva: Nojaušu – bet tas ir bēdu stāsts, kas laikam tik ātri nebeigsies, jo ar cilvēku, kas politikai īpaši neseko, ir viegli manipulēt...
Jānis: Tā nedrīkst būt. Mums katram ir jābūt
gudram un vērīgam. Ir jāinteresējas, par ko mēs
balsojam. Kur aug kājas tai partijai, par kuru
es balsoju? Kuras valsts kabatā roku ir iebāzis
cilvēks, kam pieder šī partija? Kas notiek tiesas prāvās, kuras tiek ierosinātas pret šo cilvēku, – liecinieki maina viedokli, pazūd, lai tikai
pret viņu nevarētu pabeigt nevienu prāvu. Kā ar

Ar nelietību ir jācīnās.
Aktīvi un katru dienu.
Mēs nedrīkstam
pieļaut, ka mums
nozog kaut vienu
santīmu. Tā mēs tikai
pieradinām zagļus pie
visatļautības.
šī cilvēka milzu naudu - mūsu naudu, ar mums
nozagto naudu, kas ir tik liela, ka par to vairākas pilsētas Latvijā varētu nopirkt, – kā ar to tiek
grozīta valsts politika par labu savtīgām interesēm. Kā tā tiek izmantota, lai blēži ar kukuļošanas palīdzību viens pēc otra tiktu izglābti no
cietuma. Tas ir milzu spļāviens sejā jebkādam
tiesiskumam valstī. Faktiski tiesiskums Latvijā
nav iespējams, kamēr visās instancēs darbojas
šī viena cilvēka – astoņkāja - taustekļi, kuri groza lietas savā un Latvijai naidīgu varu labā.
Ieva: Vai ir kas pozitīvs saskatāms šajā ziņā?
Jānis: Es turpināšu cīnīties par to, lai likumīgums un taisnīgums galu galā uzvarētu. Nokļūstot valdībā, mēs pieņemsim likumus, kas
aizliegs kompartijas funkcionāriem ieņemt vadošus valsts amatus. Valstiskums nerodas no
nekā. Kādam tas ir jāuzbūvē. Un JKP esam atraduši cilvēkus, kuri to ne tikai vēlas, bet ir arī
atbilstoši izglītoti un kompetenti, lai to izdarītu.
Taču arī cilvēkiem ir jābeidz balsot par nejēgām un alkatīgiem politiķiem. Nedrīkst balsot
par valstij klaji naidīgu partiju tikai tāpēc, ka tās
nosaukums liekas tuvs vai tur kandidē kāds
radinieks, draugs vai kaimiņš. Tas ir šīs partijas
galvenais triks, ar ko tā ievelk lauku ļaudis savos tīklos, kā zirneklis – mušas. Šī partija ir Latvijas lielākais ļaunums. Otra Kremļa ietekmētā
partija vismaz neizliekas par latvisku partiju un
par savu politisko kursu runā atklāti. Ja abas šīs
partijas iekļūs Saeimā ar tādu atbalstu, kāds tas
ir pašlaik, tad Latvijai var sist ļoti bēdīga stunda.
Ieva: Tu esi cilvēks, kura sirdī ir cerība, ka vari
darīt labu un ka Dieva mīlestības enerģija ir
radoša. Vai bieži nākas sastapties ar skepsi un
nesapratni no daudz materiālistiskāk domājošu cilvēku puses? Kā Tu sevi aizstāvi?
Jānis: Mani aizstāv tas, kam es ticu. Pats esmu
tikai cilvēks ar savām vājībām. Varu kļūt dusmīgs, sastopoties ar klaju nekaunību. Taču parasti neiedziļinos garos paskaidrojumos par
savu ētisko kredo, bet vairāk ar darbiem pierādu savu pārliecību.
Ieva: Pati liktenīgas izvēles brīdī nesen saņēmu Dieva vēsti: “Nebaidies, bet ej un dari!” Vai
Tu arī mēdz sajust providences klātbūtni savā
dzīvē un darbos?
Jānis: Bez providences lielas lietas nenotiek. Es
to zinu. Taču, lai providence būtu tava pavadone, manuprāt, ir jāpaveic kaut kas pašam. Šķiet,
providence izvēlas drosmīgos. Tas ir interesanti,
ka ikviens savas dzīves laikā var sevī atklāt
drosmi, un līdz tai katrs nonāk pa īpašu ceļu. To
arī novēlu visiem latviešiem.

Ar sievu Ingeborgu apprecējāmies studiju gados.
Nespētu pat iedomāties savu dzīvi bez viņas.

Savā darba kabinetā. Šeit turu tikai grāmatas, kuras
mani iedvesmo, un lietas, kas man ir tuvas.

Sev un savai ģimenei par dzīvesvietu esmu izvēlējies
Mārupi. Spēcīgais ozols mājas pagalmā man ir liels
iedvesmas avots. Tas arī ir attēlots partijas logotipā.

Sazinies ar mani sociālajā tīklā Facebook!
fb.com/bordans
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Premjera kandidāts tuvplānā
Par lietām, kas viņam tuvas un citādi nozīmīgas, stāsta JKP Ministru prezidenta amata kandidāts Jānis Bordāns.
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Katru gadu jūni
apmeklējam Br ja sākumā
īvdabas muzeju,
kur smeļos gan
vienkārši labu ga iedvesmu, gan
rastāvokli. Šī vā
ze,
seno latgaļu ka
ujas tērps un da
udz
rotaslietu ir iegā
dātas tieši tur.
Katrai rotai ir sa
vs stāsts, ar vien
u
avīzi visām nepi
etiks :)

Latvijas karte, ko turu savā kabinet
ā pie
sienas, ir zīmēta 1919. gadā un kalp
o man par
drosmes avotu. Tajā vēl nav iezīm
ētas Latvijas
Valsts robežas tāpēc, ka tās mū
su vectēviem
vēl tikai bija jāizcīna Brīvības kau
jās.

Sens un iemīļots hobijs man un visai ģimenei
ir pārgājieni. Šī soma mani ir pavadījusi
pārgajienos gan pa Latviju, gan Veltajas,
Kamčatkas kalniem, kur satikti lāči un ir bijis
daudz citu piedzīvojumu.
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Azartspēļu mākonis pār Latviju
Zentas* stāsts:
“Viss sākās ar mazdēla Andra pārcelšanos uz
Rīgu. Bija mierīgs puisis, sportisks, atrada Rīgā apsarga darbu. Agrāk sava nauda viņam nekad nebija
bijusi. Ilgi par Andra atkarību neko nezinājām. Pirmās pazīmes bija lūgumi pēc palīdzības ar naudu.
Iemesli katrreiz bija citi – te telefonu pazaudējis un
jauns jāpērk, te dzīvoklim kādi dīvaini izdevumi, te
ziemas jakai nepietiekot. Protams, atteikt nevarējām, naudu sūtījām.
Dīvaini likās, ka pirmdienās un otrdienās Andri nekad nevarēja sazvanīt. Kā vēlāk uzzinājām, naudu
viņam maksāja reizi nedēļā – trešdienās – un telefons līdz tam stāvēja lombardā.
Tad arī sākās – ticis pie savas pirmās naudas, atklāja Rīgas naktsdzīvi, meklēja dažādas uzdzīves.
Sākumā spēļu zāles neinteresēja. Pamēģināja
kopā ar draugiem, šo to vinnēja, iepatikās. Ceturtdienās, piektdienās notrieca visu sapelnīto. Tad ieķīlāja mantas – telefonu, datoru –, ņēma ātros kredītus. Visu, kas bija, paspēlēja – tik vien kā telefonu

zināja algas dienās izpirkt. No mums izsūca visu,
ko varēja, un mēs arī naivi turpinājām sūtīt naudu.
Gada laikā aizgāja tik tālu, ka sāka neiet uz darbu, jo visu laiku pavadīja spēļu zālēs, kamēr darbu
zaudēja. Pārcēlās pie mums uz Kuldīgu.
Bija liela ņemšanās – slēpu zeltlietas un citas vērtīgas lietas dzīvoklī, jo tās citādi nokļuva lombardā.
Andris dievojās, ka izpirks, nožēloja izdarīto, bet
naudas, par ko izpirkt, nebija. Lūdza māsas vīru,
lai tas palīdz mantas izpirkt. Bet pats tik aizņēmās
naudu, kur varēja.
Kad nedienas ar ātrajiem kredītiem un citiem parādiem bija nokļuvušas līdz tiesām, Andris Latviju
pameta un devās uz Īriju. Labi vēl, ka tā, jo baidījāmies, ka neatņem sev dzīvību, nemācēdams ar
nelaimi tikt galā. Kā viņam tagad iet – varu tikai minēt. Pats raksta, ka labi, bet ticēt grūti. Bēdīgākais,
ka šādu stāstu Latvijā daudz. Un puisis visādi citādi
bija labsirdīgs, strādīgs, bet azartspēles viņu “apēda” kā pūķis. Ko darīt?”
*Vārdi un pilsēta mainīti

Atbild Juris Jurašs

Ļ

oti skumji dzirdēt Zentas stāstu, taču tāda
ir Latvijas realitāte, un šim līdzīgu stāstu
mums visapkārt ir ārkārtīgi daudz.
“Spēļu elles” ir slimība, kas pārņēmusi Latviju. Visi
to redz, visi to apzinās, bet neviens neko nedara. “Spēļu ellēs” iet bojā cilvēki, tiek saplosītas ģimenes, tiek pazudināta mūsu valsts – Latvija. Šis
neprāts ir jāierobežo un jāieliek stingros rāmjos!
“Spēļu ellēm” ir jāpazūd no lielām un mazām pilsētām, to centriem un nomalēm.
Tieši pateicoties mūsu komandas cīņai, Rīgas
dome pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par 40
“spēļu eļļu” slēgšanu Rīgas vēsturiskajā centrā.
Pirms vēlēšanām mēs to solījām, un nu tas ir izdarīts. Pagājušā gadā azartspēļu kompāniju ieņēmumi sasniedza 280 miljonus jeb €150 uz katru
Latvijas iedzīvotāju, ieskaitot pensionārus un zīdaiņus. Šogad ieņēmumi var pārsniegt 300 miljonus. Nodokļi, kurus šobrīd samaksā azartspēļu
biznesmeņi, tāpat nonāks valsts budžetā. Nenospēlētā nauda paliks ģimenē un tiks izlietota vērtīgāk. Un tik un tā tiks samaksāti nodokļi.
Mēs neko neesam zaudējuši, ierobežojot smēķēšanu un alkohola tirdzniecību. Arī no azartspēlēm
nav nekāda labuma. Tās izraisa neārstējamu, cilvēka dvēseli kropļojošu un iznīcinošu slimību. Ar
šo atkarību ir saistīti daudzi citi noziegumi – zādzības, laupīšanas, krāpšanas, slepkavības. Spēļu ellēm, tāpat kā ātro kredītu kantoriem un lombardiem, vislabāk klājas tur, kur cilvēki dzīvo uz
nabadzības sliekšņa. Tie ir izmisuši cilvēki, kuri

Tieši pateicoties mūsu
komandas cīņai, Rīgas
dome pagājušajā gadā
pieņēma lēmumu
slēgt 40 “spēļu elles”
Rīgas vēsturiskajā
centrā.
spēlē, cerot izrauties no nabadzības.
Situācija ir kritiska, un vilcināties nedrīkst - to
redz un saprot katrs domājošs cilvēks. “Spēļu elles” nav tikai Rīgas problēma.
Lai sakārtotu šo nozari, mēs piedāvājam visā
Latvijā slēgt kazino un spēļu zāles, kuras turpmāk būs pieejamas tikai luksus viesnīcās. Ja
domā tāpat kā mēs, tad ej uz iedzīvotāju iniciatīvu
portālu manabalss.lv un palīdzi apturēt azartspēļu elles ratu. Mums jāsavāc tikai 10 000 balsu!
Kopā mēs varam paveikt lielas un labas lietas,
kas tiešām maina dzīvi tavā, manā, mūsu Latvijā!
Nāc, pievienojies un rīkojies!
Godīgi. Drosmīgi. Gudri.

Juris Jurašs ir JKP deputātu saraksta līderis Kurzemē.
Kopā ar Jutu iepriekš cīnījās pret korupciju KNAB.

Esmu izveidojis iniciatīvu portālā ManaBalss.lv

ej.uz/izglab_dzives
Arī tu vari nobalsot un palīdzēt atbrīvot
Latvijas pilsētas no azartspēļu sērgas

Sazinies ar mani sociālajā tīklā Facebook!
fb.com/jurisjurass
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Tiesiskums un cieņa
Evita Zālīte-Grosa

K

ādu vakaru televīzijā pārraidīja kārtējo sižetu par oligarhiem. Diktore minēja skaitļus un
“valsts nozagšanu”. Mans dēls, kurš šādus raidījumus neskatās, jautāja: ”Kā var nozagt valsti?”
Bija pienācis brīdis, kad sapratu – ar parastu atbildi nepietiks, jo stāsts nebūs tikai par naudu.
“Cik viņi nozaga?” viņš man jautāja. “Ja nozaga
valsti, tad kur mēs tagad dzīvojam?”
Piekritīsiet, ka ir gana sarežģīti pusaudzim atbildēt – kā tas var būt, ka persona, kas piedalās apšaubāmos darījumos, var ieņemt labus amatus
un dzīvot zaļi. Vēl vairāk – mēs dzīvojam valstī ar
dubultmorāli valdības līmenī, un to rāda valsts
televīzijā! Skaidroju, ka tas nav likumīgi, bet galu
galā nevienu nevar pieķert un sodīt. Skaidroju savam dēlam, ka nozagt valsti nozīmē atņemt
daudziem – pensionāriem, invalīdiem, bāreņiem,
skolotājiem, medmāsām, ārstiem, policistiem un
citiem – iespēju dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.
“Kāpēc lai kāds to darītu”? viņš jautāja.
Skaidroju Latvijas neseno vēsturi – to, kā padomju
gadi ietekmēja cilvēku domāšanu, un to, ka ir cilvēki, kuri neprot godīgi strādāt, taču ir valdībā, un
to, ka valdībā viņi ir, jo... viņus kāds ievēl.
“Kāpēc?“ viņš uzstājīgi turpināja.
Viss, ko varu atbildēt, – cilvēkam ir dota brīvība izvēlēties. To sauc par demokrātiju...
Sarežģīta ir šī demokrātija. Pati nespēju lepoties ar
savu atbildi, jo tā nemaina ziņu saturu.
Iemesls, kādēļ es pievienojos JKP komandai pirms
pusotra gada, bija vēlme iestāties par bērniem,
kuriem nav ģimeņu. Strādājot pašvaldībā, meklēju katru iespēju padarīt šos bērnus redzamus un
dzirdamus. Kad kļuvu par deputāti Rīgas domē
un strādāju komitejās, kas saistītas ar sociālajiem,
izglītības un kultūras jautājumiem, kļuva kliedzoši
skaidrs, ka tiesiskuma un korupcijas jautājumi dominē visos līmeņos. Tie skar jebkuru domes ikdie-

JKP komandā es saskatu to
iespēju un spēku, kas var
apturēt liekulīgo politiku, kur
visa pamatā ir nesodāmība,
alkatība un meli.
nas jomu. Kā, šādi saimniekojot, var plaukt labklājība vai notikt jebkas labs?
JKP komandā es saskatu to iespēju un spēku,
kas var apturēt liekulīgo politiku, kur visa pamatā ir nesodāmība, alkatība un meli. Atjaunot valstī
tiesiskumu – tas ir pirmais un svarīgākais solis, jo
tieši tiesiskums parāda savas valsts attieksmi pret
savu pilsoni.
Kāpēc es ticu šim spēkam? Tādēļ, ka mums
rūp – kādā valstī dzīvo un kādus jautājumus uzdod mums mūsu bērni. Tādēļ, ka mēs esam brīvi no svešas un netīras naudas un uzticīgi idejai,
ko izsapņojuši mūsu vecvecāki, – plaukstoša un
neatkarīga Latvija. Tādēļ, ka dubultmorāle nav un
nebūs mūsu ikdiena. Tādēļ, ka mūsu vidū ir talantīgi un izglītoti cilvēki. Tātad tas ir mūsu goda un
pašcieņas jautājums. Cieņa un pašcieņa ir atslēgas vārdi daudzām pārmaiņām. Tā ir MŪSU izvēle, pirms vēl iestājamies par tiesisku valsti. Latvijā šogad ir reģistrēts visvairāk daudzbērnu ģimeņu
kopš neatkarības atjaunošanas. Tas ir tik cerīgi!
Tā ir milzīga atbildība tiem, kas nonāks Saeimā
Latvijas simtgadē, – parādīt cieņu tautai, atjaunojot Latvijā tiesiskumu, un strādāt tā, lai atgūtu tautas uzticību politiķiem, tādējādi vairojot patiesu, ne
tikai mantisku labklājību. Tikai tādā valstī vēlēsies
atgriezties aizbraukušie un dzīvot mūsu bērni.

Operdziedātāja Evita Zālīte-Grosa ar vīru
režisoru Andri Grosu.
Sazinies ar mums sociālajā tīklā Facebook!
fb.com/evita.zalite.71
fb.com/andris.gross

JKP biedri 2018. gada pavasarī padomes sēdē, kurā Jānis Bordāns tika izvēlēts par partijas Ministru prezidenta amata kandidātu.
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Esam izauguši līdz 22 nodaļām visā Latvijā un 1000+ biedriem!

Atbalsti godīgu, tiesisku politiku!
Ja tev ir labi nodomi, ja esi gatavs investēt savas valsts nākotnē, vari
palīdzēt ar savu ziedojumu mums sasniegt nospraustos mērķus.

Mūsu partijas
reitings vasarā
Proporcionāli sadalot neizlēmušos
vēlētājus. Avots: TV3, Norstat. 2018. gada
maijs. Aptaujāti 1000 respondentu.

Nosaukums: Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 4000 8224 598
Adrese: Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1050
Konta Nr. LV30 HABA 055 103 846 123 8
5% barjera iekļūšanai Saeimā

Uzmanību! Ziedojot jānorāda maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta,
ziedojuma saņēmējs, iemaksas mērķis – “Ziedojums”. Anonīmi ziedojumi ir aizliegti.

Gribi uzzināt par mums vairāk? Gribi pievienoties? Meklē vairāk informācijas internetā: konservativie.lv
facebook.com/konservativie

twitter.com/konservativie

Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 40008224598

Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1050
E-pasts: kanceleja@konservativie.lv

Politisko reklāmu apmaksā Jaunā konservatīvā partija. Tirāža – 200 000.

GODĪGI.
DROSMĪGI.
GUDRI.

