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Par ko NEBALSOT
   vēlēšanās

Arhibīskaps Stankēvičs:

Saeimas vēlēšanās izsvītrojiet tos, par kuriem ir šaubas!

„Alkatības un savtīgu interešu grēks slāpē un smacē Latvijas attīstību. Pēc nepilniem diviem 
mēnešiem mūs gaida Saeimas vēlēšanas. Aicinu skatīties nevis uz vēlēšanu kandidātu 
deklarācijām un vārdiem, bet izvērtēt viņu līdzšinējos darbus. Ja vārdi nav saskanējuši ar 
darbiem, izvēlēsimies citus pretendentus!” – tā Aglonas svētkos aicināja arhibīskaps 
Zbigņevs Stankēvičs. „Aicinu kā galveno vērtēšanas kritēriju izvēlēties kandidātu gatavību 
kalpot kopējam labumam, tas ir, visas tautas interesēm, un spēju pieņemt patstāvīgus lēmu-
mus, nevis gļēvi peldēt pa straumi!”
Vai Jums, cienījamie vēlētāji, nešķiet, ka šos vārdus viņš teica arī par Saeimas deputātu 
Vitāliju Orlovu, kurš atkal mēģina kļūt par deputātu no Jūsu vēlēšanu apgabala?

IZVĒRTĒJIET, VAI DEPUTĀTA KANDIDĀTS

SPĒJ PIEŅEMT PATSTĀVĪGUS LĒMUMUS,

NEVIS GĻĒVI PELD PA STRAUMI!



Visiem labi zināms, cik neprogno-
zējama ir situācija pēc oktobrī gai-
dāmajām Saeimas vēlēšanām. Vai 
„Saskaņa” var būt droša, ka neviens 
no tās varbūtējiem deputātiem kri-
tiskā situācijā to nenodos? Te vietā 
būs fragmenti no „Latvijas Avīzes” 
publikācijas par to, kā deputāts Vi-
tālijs Orlovs, kurš atkal vēlas iekļūt 
Saeimā, savulaik nodeva frakciju 
“Par cilvēka tiesībām vienotā Lat-
vijā”, lai pārietu pie bēdīgi slavenā 
Jāņa Jurkāna:

„Vakar sadalījās Saeimas frakcija “Par 
cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”. 17 no 25 
“PCTVL” parlamenta deputātiem turpmāk 
darbosies Tautas saskaņas partijas frakcijā. 
Lēmums par TSP deputātu izstāšanos no 
apvienotās frakcijas tika pieņemts pagājušajā 
sestdienā TSP kongresā, kad arī nolēma, ka 
saskaņieši izstāsies no “PCTVL”. 

“PCTVL” frakcijā gan līdz šim darbo-
jās tikai 13 TSP biedri, taču četri partijas 
“Līdztiesība” biedri - Saeimas prezidija 
loceklis Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs 
Klementjevs, Anatolijs Mackevičs un Vitālijs 
Orlovs - nolēmuši iestāties TSP un līdz ar to 
darboties arī jaunajā frakcijā. 

Vakar notikušajā preses konferencē TSP 
priekšsēdētājs, bijušais “PCTVL” frakcijas 
vadītājs Jānis Jurkāns, kurš vadīs arī jauno 
frakciju, paziņoja, ka “saraksts nav noslēgts” 
un saskaņieši ir gatavi pieņemt arī citus de-
putātus, kuri vēlēsies viņiem piebiedroties. 
(..)

„Mēs gribam darboties pēc iespējas 
lielākā frakcijā, kurai ir pēc iespējas lielākas 
iespējas strādāt valdībā. Mēs arī uzskatām, ka 
nav labi, ja Saeimā strādā divas līdzīgas frak-
cijas. Iekšējais pilsoņu karš te nav vajadzīgs. 

Tieši pēc šiem vārdiem uz A. Bartaševiča 
un citu līdzšinējo “Līdztiesības” biedru pusi 
tika mesti trīsdesmit vienlatnieki. Tos svie-
da “Līdztiesības” aktīviste Natālija Jolkina, 
saucot: - Te ir trīsdesmit Jūdasa sudraba 
graši, varat nemaz nepārskaitīt! Acīmredzot 
tādējādi kundze gribēja norādīt, ka četri līdz-
tiesībnieki ir nodevēji.”

Jautājums tikai viens – vai arī tagad, ja 
„Saskaņa” nonāks krustcelēs, deputāts Or-
lovs nebūs gatavs uz kārtējo nodevību savu 
paša politisko interešu vārdā?

Gadījums, kad pašreizējais Saeimas deputāts Vitālijs Orlovs mēģināja pa-
nākt, lai viņu pasargā no nepatīkamajām tautas vēstulēm viņa deputāta pa-
stkastē, nav vienīgais. Ja būtu izdevusies „tautas kalpa” iecere, no Saeimas 
sēžu zāles būtu izmesti visi žurnālisti, ļaujot tādiem kā deputāts Orlovs brīvi 
kārtot savas lietas, pat parlamenta krēslos sēžot.

Formālais žurnālistu padzīšanas iero-
sinātājs bija Zaļo un zemnieku savienības 
frakcijas deputāts Jānis Klaužs, kurš Saeimas 
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 
sēdē nekautrējās no skaļiem izteikumiem.

“Viņi vienkārši ir jāmet ārā no turienes. 
Viņi kāpj uz galvas un pārsniedz elementāras 
pieklājības robežas!” skaļi sauca deputāts. 
“Nekur nav tā, ka parlamentā aiz muguras 
stāv bars ar kamerām!” „Jāizbeidz tas cirks, 
kad tu sūti īsziņu un tevi filmē!”. “Vajadzētu 
izvērtēt televīziju izpratni par ētiku un estē-
tiku!” 

Taču ļoti iespējams, ka patiesais žurnālistu 
izmešanas plāna autors bija cits – komisijas 
priekšsēdētājs Orlovs. Izrādās, tieši šo kungu 

bija ne pa jokam aizskāris tas, ka televīzija 
Saeimas sēžu zālē safilmējusi deputātu sa-
runas un tad runāto nolasījusi no lūpām ar 
ekspertu palīdzību.

Deputāts Orlovs bija tik aizkaitināts, ka 
pat publiski sūdzējās visiem, kas bija gatavi 
uzklausīt – viņš, lūk, esot Saeimas sēžu zālē 
runājis par futbolu, bet ļaunie žurnālisti esot 
to attiecinājuši uz balsošanu. 

To, kāpēc viņam, saņemot algu no no-
dokļu maksātāju naudas, savā darba vietā 
vajadzētu kavēt laiku sarunās par futbolu, 
bēdīgi slavenais „deputāts blēdis” gan 
nepaskaidroja. Tā vietā deputāts Orlovs 
kā komisijas priekšsēdētājs nobalsoja par 
labu nevēlamo žurnālistu padzīšanai...

Vai deputāts OrlOVs
nenOdOs „saskaņu”
tāpat kā „pCtVl”?

kā deputāts OrlOVs gribēja
padzīt žurnālistus 
nO saeimas sēžu zāles



Līdzšinējais deputāts Vitālijs Orlovs, neraugoties uz iepriekš dotajiem 
solījumiem, jau atkal mēģina no partijas „Saskaņa” saraksta iekļūt Sa-
eimā, lai varētu turpināt saņemt vidēji četrarpus tūkstošus eiro mēnesī 
un baudīt pārējos deputāta dzīves labumus. 

Ja gadījumā jūs balsosiet par partijas „Saskaņa” sarakstu, pirms tam neaizmirstiet sev 
pajautāt – vai deputāts Orlovs ir sniedzis saviem vēlētājiem skaidras un godīgas atbildes 
uz šiem vienkāršajiem jautājumiem? Un, ja deputāts Orlovs to nav uzskatījis par vajadzī-
gu, vai viņš nav pelnījis tikai vienu – treknu izsvītrošanu no vēlēšanu biļetena?

OrlOVa kungs,
kad atbildēsiet
saViem Vēlētājiem?

Vai esat iecerējis arī turpmāk regulāri uzspļaut savu vēlētāju interesēm 
un aizmukt no gandrīz katra nozīmīga balsojuma?

Vai jums nešķiet, ka ir pēdējais laiks ieviest skaidrību par jūsu 
darījumiem un politiskajiem ziedojumiem?

Vai jums tiešām nav kauns, ka jūs kā deputāts gļēvi atturējāties 
balsojumā, kad valdošā koalīcija nolēma visiem pensionāriem 
samazināt pensijas par 10 procentiem un tās gandrīz pilnībā atņemt 
strādājošiem pensionāriem?

Vai negribat beidzot ieviest skaidrību, kā jums izdevās panākt, lai 
pagājušajā gadā jūs algā saņemtu jau vairāk nekā 54 tūkstošus eiro? 

Un vai negribat beidzot atskaitīties par paveikto?

Vai jums nevajadzētu atvainoties saviem vēlētājiem vismaz par to, 
ka gribējāt atstāt mazos lauku veikaliņus un to pircējus vispār bez 
cigaretēm?

Cik naudas vai citus labumus jūs pieņēmāt no „Parex” miljonāriem, 
lai noraidītu priekšlikumu, kas viņiem liegtu turpmāk saņemt miljonus 

eiro procentos?

Kā jums, deputāt Orlov, nav kauna startēt Saeimas vēlēšanās, ja jūs 
esat vērsies Saeimas prezidijā ar lūgumu pasargāt jūs no iedzīvotāju 
vēstulēm – tātad no tautas domām un viedokļa? 

Meklējot siltāku vietu, jūs nodevāt savu partiju PCTVL, nodevāt savus 
vēlētājus un nepildījāt jau 2010. gadā dotos solījumus. Sakiet, vai 

nodevējs – tas ir uz visiem laikiem?

Un visbeidzot - vai Jūs atceraties toreiz vēl nepilngadīgo Ivanu no 
Stiklu bērnu nama? Vai jūs naktīs varat gulēt mierīgi?

Vai tiešām jūs, deputāt Orlov, domājat, ka tauta ir stulba un to visu 
neatcerēsies? Bet varbūt patiesībā jūs vienkārši esat nekauņa, kas 

pelnījis beidzot sākt strādāt godīgu darbu?
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Saeimas deputātam Vitālijam Orlovam ir pamats satraukumam, bet viņa 
vēlētājiem – nopietnām pārdomām: Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojs ir nosūtījis Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par deputāta dzī-
vokļa darījumu. 

Pašreizējā deputāta Orlova amatpersonas 
deklarācija par 2016. gadu, kas publiski pie-
ejama Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē, 
rāda, ka tad viņa rīcībā ir bijuši četri ne-
kustamie īpašumi, bet ne visi no tiem bijuši 
deputāta īpašums.

Deputāts Orlovs valstij deklarējis, ka 
piederot viņam tikai divi īpašumi – Jēkab-
pilī esošs „zemes un būvju īpašums” un tāds 
pats īpašums Babītes novadā, kas gan esot 
kopīpašumā.

Savukārt vēl divi citi īpašumi viņam ne-
maz nepiederot: deputāts vēl lietojot Rīgā 
esošu dzīvokli, un vēl viņa valdījumā esot 
„dzīvokļa īpašums Latvija, Jēkabpils”. Tieši 
ar šo pēdējo īpašumu deputāts Orlovs spējis 
veikt īpatnu darījumu.

Ja ticēt deputāta nākamajai deklarācijai, 
kas Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta jau 
šā gada pavasarī, Jēkabpilī esošais „zemes un 
būvju īpašums” tagad pārvērties par „zemes 
un ēkas nekustamu īpašumu”, savukārt, ne-
noslēdzot nekādu oficiālu darījumu, Orlova 
kungs spējis tikt pie lietošanā esošas zemes 
Krustpils novadā.

Taču tie vēl ir tīrie nieki, salīdzinot 
ar „darījumu”, ko deputāts spējis veikt ar 
viņam – ja ticēt deklarācijai – nemaz nepie-
derošo „dzīvokļa īpašumu” Jēkabpilī. Kopā 
viņš, pārdodot sev nemaz nepiederošu īpa-
šumu, ticis pie 10 tūkstošiem eiro.

Deputāta amatpersonas deklarācija 
skaidri rāda: kā „ienākumu no īpašuma pār-
došanas” Orlova kungs deklarējis saņemtus 

5000 eiro, bet kā „ienākumu no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas” – vēl 5000 eiro.

KAS šī ir PAr nAudu, 
nO KurieneS PATieSībā 
nāKuSi un KAm dOmāTA? 
ieSPēJAmS, Tā ir TiKAi 
SAKriTībA, TAču fAKTS – 
Tieši Pērn, KAd fiKSēTA 
miSTiSKO 10 000 eirO 
SAņemšAnA, OrLOVA 
KunGS SāciS ārKārTīGi 
dāSni ziedOT SAVAi 
PArTiJAi „SASKAņA”.

Saviem vēlētājiem deputāts Orlovs neko 
nav vēlējies paskaidrot, bet domājams, ka ci-
tādi būs ar valsts iestādēm: oficiāla Korupci-
jas novēršanas un apkarošanas biroja vēstule 
liecina, ka šī informācija jau tikusi nosūtīta 
Valsts ieņēmumu dienestam. Ar to joki, kā 
saprotams, mazi. 

deputātam OrlOVam 
laiks satrūkties:

knab nOsūtījis Valsts 
ieņēmumu dienestam 
infOrmāCiju par Viņa 

dzīVOkļa darījumu



“Ja mani ievēlēs, tad tas būs mans trešais un vismaz zemgales vēlēšanu 
apgabalā pēdējais deputātu pilnvaru termiņš,” – tā Saeimas deputāts Vitā-
lijs Orlovs apgalvoja pirms astoņiem gadiem. Kā izrādās, ja ir cerība uz vietu 
pie siles, deputātam noder jebkuri meli.

„Arī es līdz pensijai Saeimā sēdēt netai-
sos. Ja mani ievēlēs, tad tas būs mans trešais 
un vismaz Zemgales vēlēšanu apgabalā 
pēdējais deputātu pilnvaru termiņš,” – tā 
saviem vēlētājiem pirms astoņiem gadiem, 
2010. gada 16. septembrī intervijā izdevu-
mam „Zemgales Ziņas” apgalvoja deputāts 
Vitālijs Orlovs.

Tagad ir 2018. gada septembris – un ko 
mēs redzam? Vai deputāts Orlovs ir turējis 
solījumu? Nē, „deputāts blēdis” jau atkal 
kandidē uz Saeimu, un jau atkal viņš grib 
iekļūt Saeimā, lai saglabātu savu 4500 eiro 
algu, no mūsu – Zemgales vēlēšanu apgabala.

Kāpēc melojāt, deputāt Orlov? Vai torei-
zējais solījums vairs nav spēkā?

Pats deputāts Orlovs tagad mēģina 
izblēdīties ar šādu paskaidrojumu: “Man ir 
54 gadi. Man izejot pensijā, Latvijā pensio-
nēšanas vecums būs 65 gadi, un es, kā savā 
laikā avīzē teicu, neplānoju strādāt Saeimā, 
sasniedzot pensijas vecumu.”

Tāds, lūk, melis un krāpnieks. Pirms 
desmit gadiem deputāts Orlovs teica, ka 
tad viņam būšot pēdējais termiņš, vismaz 
Zemgales vēlēšanu apgabalā noteikti. Tagad 
deputāts Orlovs apgalvo kaut ko pavisam citu 
un cer, ka arī šos viņa melus tauta nepamanīs.

Bet vai tiešām jūs to nepamanīsiet? 
Vai vēlaties, lai jūsu intereses Saeimā 

„aizstāv” šāds melis, kurš no lielākās daļas 
atbildīgu balsojumu vienkārši aizbēg, tajos 
nepiedalās vai uzskata par labāku gļēvi attu-
rēties?

JA JumS TOmēr neGribAS 
SAeimā redzēT šādu 
meLi, GļēVuLi un SLiņķi, 
izSVīTrOJieT Viņu – un ViņA 
Tur nebŪS!

Vēlaties balsot par „Saskaņu”? Lūdzu, 
arī šajā partijā ir daudz cienījamu cilvēku. 
Taču neaizmirstiet izsvītrot Vitāliju Or-
lovu – „deputātu blēdi”, kurš pat oficiāli ir 
paziņojis, ka vēloties, lai viņu pasargā no 
parasto cilvēku izteiktiem viedokļiem!

ja Cerība uz Vietu pie siles, 
deputātam nOder 
jebkādi meli



Ļoti iespējams, arī Saeimas deputā-
tam Vitālijam Orlovam, kurš mēģina 
iekļūt nākamajā Saeimā, var draudēt 
krimināla rakstura nepatikšanas saistībā 
ar saņemtajām iespaidīgajām dzīvojamo 
telpu īres un transporta kompensācijām. 

Oficiālie dati rāda – reizē ar iespaidī-
go un nepārtraukti augošo deputāta algu 
šis kungs kompensācijās 12. Saeimas 
pilnvaru laikā spējis saņemt jau gandrīz 
25 tūkstošus eiro. 

Cik un vai no tām saņemtas neliku-
mīgi, - par to jāspriež Korupcijas novēr-
šanas un apkarošanas birojam, kurš, kā 
zināms, jau sācis kriminālprocesu pret 
Orlova kunga kolēģi, Saeimas deputātu 
Askoldu Kļaviņu.
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gads mēnesis

dzīvojamo 
telpu īres  
kompensācijas

transporta 
izdevumu 
kompensācija kopā

 Janvāris 500.00 151.77 651.77
 februāris 500.00 175.32 675.32
 marts 500.00 129.10 629.10
 Aprīlis 500.00 162.40 662.40
2018  2,000.00 618.59 2,618.59
 Janvāris 540.00 77.52 617.52
 februāris 540.00 74.57 614.57
 marts 540.00 78.25 618.25
 Aprīlis 540.00 79.35 619.35
 maijs 540.00 75.61 615.61
 Jūnijs 540.00 73.56 613.56
 Jūlijs 540.00 70.80 610.80
 Augusts 500.00 132.34 632.34
 Septembris 500.00 142.49 642.49
 Oktobris 500.00 155.92 655.92
 novembris 500.00 153.29 653.29
 decembris 500.00 128.39 628.39
2017  6,280.00 1,242.09 7,522.09
 Janvāris 540.00 0.00 540.00
 februāris 540.00 0.00 540.00
 marts 540.00 32.59 572.59
 Aprīlis 540.00 65.87 605.87
 maijs 540.00 66.96 606.96
 Jūnijs 540.00 73.68 613.68
 Jūlijs 540.00 68.37 608.37
 Augusts 540.00 67.95 607.95
 Septembris 540.00 73.01 613.01
 Oktobris 540.00 76.97 616.97
 novembris 540.00 65.47 605.47
 decembris 540.00 54.02 594.02
2016  6,480.00 644.89 7,124.89
 Janvāris 540.00 0.00 540.00
 februāris 540.00 0.00 540.00
 marts 540.00 0.00 540.00
 Aprīlis 540.00 0.00 540.00
 maijs 540.00 0.00 540.00
 Jūnijs 540.00 0.00 540.00
 Jūlijs 540.00 0.00 540.00
 Augusts 540.00 0.00 540.00
 Septembris 540.00 0.00 540.00
 Oktobris 540.00 0.00 540.00
 novembris 540.00 0.00 540.00
 decembris 540.00 0.00 540.00
2015  6,480.00 0.00 6,480.00
 novembris 486.00 0.00 486.00
 decembris 540.00 0.00 540.00
2014  1,026.00 0.00 1,026.00

22,266.00 2,505.57 24,771.57



Kā ziņo nacionālā informācijas aģentūra LeTA, deputāts Vitālijs Orlovs, 
kurš ļoti cer iekļūt arī nākamajā Saeimā, esot vērsies tiesībsargājošajās 
iestādēs ar aicinājumu „izvērtēt Jēkabpilī izplatītu viņam neglaimojošu 
izdevumu”.

Deputāts Orlovs aģentūrai esot 
skaidrojis, ka par šādu izdevumu viņš 
esot uzzinājis no žurnālistiem, kuri viņam 
„esot apliecinājuši, ka to nav veidojuši”.

Taču interesantāk ir kas cits: kā izriet no 
informācijas aģentūras publikācijas, Saeimas 
deputāts uz „neglaimojošo izdevumu” reaģē-
jis veidā, kas liek domāt par veco sakāmvārdu 
– kas vainīgs, tas bailīgs. Un pat ļoti bailīgs.

Deputāts žurnālistiem ir apgalvojis, ka 
minētajā izdevumā informācija esot sagrozī-
ta un anonīma, toties viņš atbalstot godīgas 
vēlēšanas un esot gatavs „diskutēt un atspē-
kot kritiku. 

Taču dīvainā kārtā šī gatavība diskutēt ir 
izpaudusies tā, ka politiķis Orlovs jau tajā 
pašā dienā ar steigu vērsies gan Drošības po-
licijā, gan Satversmes aizsardzības birojā, gan 
arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
birojā ar lūgumu „izvērtēt šo gadījumu”.

Te nu neatliek nekas cits kā jautāt depu-
tātam Orlovam – kāpēc jums, deputāt, tau-
tas priekšstāvi, tautas kalps, tik ļoti nepatīk 
patiesība? Kuru jūs cenšaties piekrāpt – un 
vai tiešām jūs domājat, ka jums izdosies 
apkrāpt tautu?

Tā Kā nAV zināmS, KAS 
Tieši nO mŪSu iePrieKšēJā 
izdeVumā ir biJiS TAS, 
KAS LiciS SAeimAS 
dePuTāTAm KriST PAniKā 
un meSTieS Pie ViSām 
TieSībSArGāšAnAS 
ieSTādēm VienLAiKuS, 
īSi uzSKAiTīSim JAu 
iePrieKš PubLiSKOTO 
infOrmāciJu. drOši Vien 
PAši VArAT nOJAuST – KAS 
nO šīS infOrmāciJAS LiKA 
dePuTāTAm OrLOVAm 
SATrAuKTieS ViSVAirāK.

 

 
„deputāts nulle” bez saVa 
ViedOkļa

Jā, nav izslēgts, ka deputātam Orlovam 
īpaši neiepatikās atgādinājums, par to, ka Sa-
eimā ir deputāti, kuri zina, ko vēlas parastie 
cilvēki, kuri viņus ievēlējuši, un principiāli 
balso par savu vēlētāju interesēm, bet ir arī 
tādi kā „deputāts nulle” Orlovs, kurš faktiski 
ikvienā īpaši svarīgā jautājumā atturas vai 
vienkārši aizbēg no balsojuma. 

Miljoni ebreju organizācijām: „deputāts 
nulle” nebalso. Atbalsts Gruzijai: „depu-
tāts nulle” nebalso. Pensiju samazināšana: 
„deputāts nulle” atturas. Balsojums par 
„tumbačkas Kampara” atlaišanu: „deputāts 
nulle” neatnāk uz Saeimas sēdi. Vai izdot 
kratīšanai Aināru Šleseru: „deputāts nulle” 
atturas. Pieci gadi cietumā tiem, kas pub-
liski aicina grozīt valsts iekārtu: „deputāts 
nulle” nebalso. 

Jā, nav brīnums, ka deputātam Orlovam 
šie atgādinājumi nav patikuši tik ļoti, ka viņš 
pret šo patiesību mēģina cīnīties ar specdie-
nestu palīdzību...

kā „deputāts nulle” 
gribēja atstāt lauku 
Veikalus Vispār bez 
smēķiem

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu 
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķē-
šanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā 
paredzēja, ka turpmāk tabakas izstrādājumi 
tirdzniecības vietās nedrīkstēs būt izvietoti, 
izņemot specializētos veikalus. 

Līdz ar to „varam nonākt situācijā, ka 
legālajā tirgū tabakas izstrādājumi turpmāk 
būs jāmeklē zem letes, bet smēķētāju skaitu 
tas diez vai mazinās”, - par šādām grozījumu 
pieņemšanas sekām „Dienā” brīdināja uzņē-
mēji. 

Ļoti iespējams, ka deputātam Orlovam 
īpaši nepatīkams bija medijos pieminētais – 
ka tieši viņš ir šo grozījumu autors vai varbūt 
tikai kādu nezināmu cigarešu tirgus spēlētāju 
„pastnieks”. 

deputāts „parex” baņķieru 
un Citu naudasmaisu 
interešu sardzē?

Bet varbūt panikas lēkmi deputātam 
Orlovam radīja norāde, ka, neraugoties uz 
neskaitāmajām reizēm, kad viņš svarīgos bal-
sojumos ir atturējies, tajos nav piedalījies vai 
pat vienkārši aizšmaucis no parlamenta sēžu 
zāles, ir arī gadījumi, kad viņš stāv un krīt par 
kādu noteiktu personu interesēm. 

Mūsu izdevumā, pēc kura nonākšanas 
vēlētāju pastkastītēs deputāts Orlovs metās 
pēc palīdzības pie specdienestu pārstāvjiem, 
bija publicēts fragments no „Latvijas Avīzē” 
publicētā rakstnieka Laimoņa Pura raksta, 
liekot uzdot jautājumu – kas ir tie motīvi, kas 
liek Orlova kungam stāties „Parex” baņķieru 
un citu naudasmaisu interešu sardzē?

Turklāt, kā zināms, tas nav vienīgais ga-
dījums, kad „deputāts nulle” ir pēkšņi bijis 
gatavs iestāties par to, lai aizstāvētu turīgu 
ļaužu intereses. 

tautas priekšstāVis Vēlas, 
lai Viņu pasargātu nO 
tautas Vēstulēm

Bet varbūt vissāpīgāk „deputāts nulle” 
uztvēra publikāciju, kurā bija aprakstīta viņa 
nevēlēšanās, lai tautas pārstāvji viņu apgrū-
tinātu ar dažādām vēstulēm un citāda veida 
uzbāšanos. 

Izrādījās, ka deputāts Orlovs patiešām 
vērsies Saeimas prezidijā ar īpašu iesniegumu 
saistībā ar to, ka parlamenta ēkā izvietotajās 
deputātu dokumentu kastītēs, lūk bieži esot 
atrodamas anonīmas vēstules, kas turklāt vēl 
nereti saturot aizvainojošu vai apšaubāmu 
informāciju. 

Orlova kungam, kā var noprast no izmisī-
gā iesnieguma toņa, šāda saskarsme ar tautas 
pārstāvjiem šķiet vienkārši neciešama, tāpēc 
viņš bija lūdzis pasargāt deputātus no šādu 
vēstuļu saņemšanas. Skaidrs, ka pirms vēlē-
šanām „deputātam nullei” nebija vajadzīgs 
šāds atgādinājums – ko viņš patiesībā domā 
par vēlētājiem un cik nevajadzīgi viņam ir 
tautas izteiktie viedokļi.

Un tātad pajautāsim vēlreiz – kāpēc gan 
deputāts Vitālijs Orlovs tik ļoti necieš patie-
sību? Kāpēc, to pamanījis, viņš nekavējoties 
metas pēc palīdzības pie specdienestiem? Vai 
tiešām tie spēs pasargāt no tautas viedokļa 
godīgās vēlēšanās?

kāpēC deputātam OrlOVam 
tik ļOti nepatīk patiesība?



nesen redakcijas e-pastā iekrita vēstule, kuras autors mums pateicās par 
lielisko avīzi, kura esot iekritusi pastkastē. izmantojot re:baltika krāsas, 
formātus un daļu tekstu par to, kas mēs esam un kāpēc veidojam infor-
māciju par politiķu darbiem, par kuriem viņi nestāstīs reklāmās, AVīze 
AĢiTēJA PAr Vienu KOnKrēTu SASKAņAS dePuTāTu – ViTāLiJu 
OrLOVu. Vēstules autors mums pateicās par avīzi un pauda cerību, ka 
tādas izdosim vēl.

Stāstā ir fundamentāla problēma: Re:-
Baltika šādu avīzi nav veidojusi vai izdevu-
si. Vienīgais, pēc kā nezinātājs būtu varējis 
to zināt, ir pasītes trūkums un fakts, ka 
nosaukums bija uzrakstīts nepareizi – tieši 
tāpat, kā viltus ziņās par lielveikala sabruk-
šanu Alfa bija pārvērtusies Alffā.

KādS biJA izmAnTOJiS 
re:bALTiKA rePuTāciJu 
un dArbu, LAi izVeidOTu 
mATeriāLu PAr šO 
APšAubāmO POLiTiķi un 
PiedOTu TAm LieLāKu 
TicAmību. JAuTāJumS TiKAi 
– Kurš? TeOriJAS VAr bŪT 
dAžādAS. 

Varbūt mērķis ir Re:Baltika, graujot tās 
ilgos gados iegūto reputāciju. Re:Baltika 
kritiskā nostāja pret atsevišķu partiju dar-
biem ir labi redzama pētījumos, un kādam 
var niezēt nagi mēģināt parādīt, ka Re:Bal-
tika cīnās ar politiskiem līdzekļiem, nevis 
vienkārši dara savu darbu kā žurnālisti. 

Varbūt mērķis var būt lielāks un daudz 
bīstamāks: sabiedrības apstulbināšana vē-
lēšanu periodā ar dažādiem īstiem feikiem 

– indīgiem zirnekļiem, neīstu oponenta 
kritiku – nevis vienkārši atmaskojamu 
murgoloģiju internetā, kad beigās cilvēks 
vairs nesaprot, kam ticēt.

Bet varbūt viss ir daudz vienkāršāk – 
viens konkrēts deputāts, mēģinot atmazgāt 
melno naudu un apiet likumu ar līkumu, ir 
„palūdzis” izdot šādu avīzi, lai ievēlēts tiktu 
viņš un nevis viņa godīgie kolēģi.

Mēs ar minējumiem nenodarbojamies. 
Vēl nezinām, kas avīzi izdeva un izplatīja, 
un turpinām to skaidrot. Bet jums gribam 
pateikties par visu informāciju, ko par 
dažādām apšaubāmām cīņas metodēm 
internetā esat iesūtījuši. 

Turpiniet to darīt, lūdzu, tas palīdz mūsu 
virtuālajai vēlēšanu redakcijai, kura ir sākusi 
aktīvi pētīt partiju komunikāciju internetā, 
feikus un iespējamu ārēju iespaidu uz vēlē-
šanām (par to drīz vairāk). 

Mēs nekad nenolaidīsimies līdz viena 
konkrēta politiķa slavēšanai! Ja kas tāds no-
tiek, - jautājiet pašam deputātam, kas par to 
ir samaksājis un ar kādu naudu! Tieši otrādi 
– mēs arī turpmāk atmaskosim konkrētus 
apšaubāmus politiķus!

Ar cieņu redakcija

neuzķerieties uz ViltOtām 

re:baltika
aVīzēm un Citiem feikiem!

neļaujiet 
blēdīgiem 
pOlitiķiem 
jūs apkrāpt

neatkarīgai 
žurnālistikai Vajag 

neatkarīgu finansējumu!
Laba pētnieciskā žurnālistika nav 
hobijs. Tā ir profesija: bieži vientuļš, 
dažreiz drosmīgs, nopietns pilnas 
slodzes darbs, kas prasa gan laiku, 
gan naudu, ar ko šo laiku finansēt. 
Tā ir dārga, tāpēc pētniecība ir pir-
mais, no kā mediji krīzē atsakās. bet 
bez tās nav iespējams saprast valstī 
notiekošo un prasīt atbildību.
re:baltika to dara kā bezpeļņas 
sabiedriskā labuma organizācija, 
atdodot sava darba rezultātus brīvai 
publicēšanai.
re:baltika izvēlas, ko pētīs, jo 
uzskata to par svarīgu Latvijas 
sabiedrībai, nevis to, ko vēlas īpaš-
nieki, reklāmdevēji vai donori. Tāpēc 
re:baltika var pētīt nevienlīdzību, 
naudas atmazgāšanu un korupciju. 
re:baltika neshēmo un maksā visus 
nodokļus. re:baltika raksta grantu 
pieteikumus un nopelna, pasnie-
dzot augstskolās, vadot pasākumus 
vai rakstot filmu scenārijus. bet tas 
atņem laiku žurnālistikai.
Tāpēc re:baltikai ir svarīgs Jūsu at-
balsts – ziedojiet un kļūstiet par daļu 
no re:baltikas kopienas!
Aicinām ziedot re:baltikai!


