Noslēgusies aptauja par spēļu zāles atvēršanu Preiļos - iedzīvotāji pauž negatīvu
attieksmi par azartspēļu vietu Rīgas ielā 4D
No 2018. gada 2. jūlija līdz 1. augustam iedzīvotāji varēja paust savu viedokli
pašvaldības rīkotajā aptaujā par atļauju organizēt azartspēles - spēļu zāles un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanu Rīgas ielā 4D, Preiļos, Preiļu novadā.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot
par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada
būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Savu viedokli pauduši 590 iedzīvotāji, no tiem 481 izmantojuši iespēju to izdarīt
internetā un 109 – rakstveidā. Aptaujā tika pārstāvētas visas vecuma grupas, vislielāko
iniciatīvu izrādīja 25-35 vecuma grupa 35%, pārējās vecuma grupas sastāda attiecīgi: līdz 25
gadi 18%, 36-45 gadi 15%, 46-55 gadi 17%, 56-65 gadi 10%, 66-75 3% un virs 75 gadi 2%.
Apkopotie rezultāti rāda, ka atbalstu spēļu zāles atvēršanai minētajā vietā izrādījuši 9%
iedzīvotāju jeb 54 anketās norādīts, ka jaunas spēļu zāles atvēršana interešu aizskārumu
neradīs, savukārt spēļu zāles atvēršanu neatbalsta 91% jeb 536 iedzīvotāji.
Aptaujas dalībnieki, kas pauduši noraidošu viedokli, savās anketās galvenokārt norāda,
ka līdz ar jaunas spēļu zāles atvēršanu pilsētā var pasliktināties sabiedriskā kārtība un
iedzīvotāju drošība. Aptaujas anketās iedzīvotāji uzver, ka Preiļu pilsētā jau šobrīd pastāv divas
azartspēļu vietas, un tas ir par daudz mazpilsētai. Respondenti min, ka azartspēles veicina
antisociālu uzvedību, rada atkarību un degradē sabiedrību un kopumā neveicina ne personības,
ne pilsētas pozitīvu attīstību. Aptaujātie uzskata, ka azartspēles ir oficiāli atzīta procesu
atkarība, kas, līdzīgi kā alkoholisms un narkotiku lietošana, ir uzskatāma par nopietnu
saslimšanu, kas ietekmē ne tikai azartspēļu atkarīgā dzīvi, bet padara līdzatkarīgus arī ģimenes
locekļus (melošana, naudas zagšana no tuvajiem, ģimenes iedzīves pārdošana papildu naudas
ieguvei, pat ģimeņu izjukšana).
Preiļu novada dome saka paldies visiem aptaujas dalībniekiem par līdzdalību un aktīvu
viedokļu paušanu šajā jautājumā.
Tā kā saskaņā ar pieminēto Azartspēļu un izložu likuma 42.pantu par atļaujas
izsniegšanu azartspēļu organizēšanai lemj domes deputāti, plānots, ka jautājums par atļaujas
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju organizēt azartspēles - spēļu zāles un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanu Rīgas ielā 4D, Preiļos, Preiļu novadā tiks virzīts uz domes sēdi
lēmuma apstiprināšanai.
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