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Paldies visiem par dalību šajā ļoti satraucošajā un nozīmīgajā 

pasākumā. Šis balto krustu ielenkums no Latvijas novadiem ir 

vēsts par varas smagāko noziegumu, par mūsu acu priekšā 

pieredzēto genocīdu dzimstības apkarošanā. Tā nav 

demogrāfiskā krīze, tā ir smaga, traģiska katastrofa, Latvijā 

izzūd ģimenes, dzimtas, ciemi. skolas un tauta. Valsts vara ar 

rūpīgu dzimstības ierobežošanu ir novērsusi vismaz pus miljonu 

jaunu pilsoņu piedzimšanu, ja tie būtu dzimuši, tad pus miljons 

jaunu censoņu vairotu Latvijas slavu un bagātību. 

Pus miljons darbaroku no vidējiem nodokļiem gadā   budžetu 

papildinātu vismaz par trīs miljardus EUR, bet šos miljardus 

varas elite vieglprātīgi aizņemas šodien, jā, bet kas tos atdos, 

kam tos atņems, kur ir tā paaudze? 

 

Kā izpaužas tautas iznīdēšanas meistarība? Piemēram, desmit 

bērnu ģimenei, privatizācijas trakumā, ir atņemta pat aka un 

māte ar vecākajiem dēliem rok aku pie sava logā 10 metrus 

tālāk. Esmu redzējis ģimeni, kur ledusskapis saslēgts ar ķēdi, lai 

niecīgo pārtikas krājumu badīgie bērni neapēd, kamēr vecāki 

darbā. Bagātajā Rīgā, saskanīgā sociāldemokrāta Ušakova 

dienesti liedz atbalstu daudzbērnu ģimenei pat gadījumā, ja pēc 

dzīvokļa rēķina nomaksas uz cilvēku ģimenē atliek tikai 11 centi 

dienā, bet mātei ir divi administratīvie pārkāpumi par braukšanu 

bez biļetes tramvajā un nedeklarēti ienākumi par ieķīlātu 

fotoaparātu lombardā zāļu iegādei. Tepat Dreiliņu namos astoņu 

bērnu ģimenē redzēju 12 gadīgu meiteni analfabēti bez personas 

koda, ārstu bērns nav redzējis dzīvē, jo depresijas nomāktā māte 

baidījās braukt uz Domi lūgt palīdzību, nebija naudas autobusa 

biļetei. Viņa vismaz nenopelnīja administratīvo pārkāpumu 

protokolu. 

         Man ģimenes ir sūdzējušās pat par to, ja trūcīgā statuss 

pienākas un pēc normatīva jāizmaksā 100 EUR, to arī piešķir, 

bet izmaksā tikai 50 EUR. 



           Saskaņā ar kriminālkodeksu katrs, kas zinājis par 

noziegumu un neko nav darījis, lai to novērstu, kļūst par 

nozieguma līdzdalībnieku.  

         Tāpēc var teikt, ka pie varas ir  kriminālnoziedznieki, kuri 

ignorē Satversmes 109.pantu un valsts vara nepilda Satversmē 

noteiktos valsts pienākumus sociālajā aizsardzībā attiecībā uz 

saviem pilsoņiem. Nepilda Bērnu tiesību aizsardzības 

konvencijas pamat prasību: nepieļaut nežēlīgu, nevīžīgu, vai 

nolaidīgu izturēšanos pret bērniem. 

           Esmu bijis ģimenē, kurā izaudzināti 10 bērni, bet māte, ar 

28 gadu darba stāžu saņēma 94 EUR, bet pēc pensijas 

paaugstināšanas tagad saņem 107 EUR/ mēnesī, kaut viņas bērni 

ar nodokļiem budžetu papildina par 5000 EUR ik mēnesi, gadā  

pat 60.000 EUR, bet visā darba mūžā nodokļos iemakās 2,5 

miljoni EUR. 

Desmit bērnu tēvs, kurš strādāja uz zvejas kuģa par radistu ir 

nopelnījis pensiju tikai 92 EUR/mēnesī, jo strādājis uz nepareizā 

kuģa, tur maksāja ziemeļu piemaksu un tad viņš varēja 

iegādāties pat māju. Tagad desmit bērnu tēva ēdienkarte augstos 

svētkos ir kāpostu zupa 1. ēdienā, sautēti kāposti 2.ēdienā un 

saldajā kāpostu pīrādziņš, bet par īpašuma nodokļa parādu draud 

izlikšana uz ielas ar visiem bērniem un mazbērniem. No 

dzīvokļiem ir izlikta lielākā daļa daudzbērnu vecāku. Viņu  

bērni pieklājīgi daudz samaksā nodokļos. Tiekoties ar ģimenēm 

savām acīm esmu redzējis Rīgas namu apsaimniekotāju prasību 

tiesai, tur iekļauti kuplo ģimeņu bērni, kuri savus parādus sākuši 

krāt jau no 5-6 gadu vecuma un sasniedzot pilngadību ir rūdīts 

parādu vergs. Tikai neliela daļa lielo ģimeņu ir paglābusies no 

dzīvokļa zaudēšanas, jo laikus piespiedusi bērnus doties trimdā, 

lai tur nopelnītu un glābtu ģimeni no izlikšanas uz ielas. Gandrīz 

no katras lielās ģimenes kāds ir trimdā dēļ kreditoru alkatības un 

nepiekāpības. Atbildību prasa tikai ģimenes, bet valsts vara nav 

pakustinājusi ne pirkstiņu, lai atgādinātu par banku puses 

atbildību.  

        Valsts vara ir nospiedusi uz ceļiem un ieminusi dubļos tos, 

kuri uzdrošinās audzināt Latvijai nākotni, budžeta pildītājus. 



       Es vēršos pie mītiņa dalībniekiem ar aicinājumu 

Prezidentam izsludināt visu parādu amnestiju visiem 

daudzbērnu ģimeņu locekļiem. Tad dos iespēja atgriezties 

tēvzemē no trimdas tūkstošiem bez vainas vainīgajiem. Partijām 

nebūs jāmāj atgriezties ne ar pirkstu, ne plaukstu, ne ar abām 

rokām. Rezultāts būs un amnestija atgriezīs daudzus, atkal būs 

nodokļu maksātāji pašu zemes budžetam un mūsu pensijām. 

 Balsosim? 

       Man ir arī recepte kā glābt valsti no iznīcības un kur ņemt 

naudu ģimeņu vajadzībām un demogrāfijas uzplaukumam. 

       Jāievieš 10% demogrāfiskais nodoklis visiem ienākumiem, 

ja ģimenē nav bērnu. 

       Piedzimst pirmais bērns nodokli samazina par 50%. 

       Piedzimst otrais bērns, ģimene pārtrauc maksāt 

demogrāfisko nodokli. 

       Piedzimst trešais bērns, ģimene saņem visu iemaksāto 

nodokļu naudu atpakaļ un tas nav baņķieru izgudrotais 

bezjēdzīgi nedrošais, svešās ekonomikās viegli zaudējamais 

pensiju līmenis. 

       Dzimstot katram nākošajam bērnam, ģimene saņem no 

demogrāfijas fonda naudu cilvēka cienīgas dzīves 

nodrošināšanai vecākiem un bērniem. Saderam, ka paaudzes 

laikā piedzims pietiekoši daudz strādājošo, būs nauda pensijām. 

Garantēju, ka tai paaudzei nebūs jāiet pensijā 10 gadus pēc 

miršanas. 
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