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Latvijas Nākotnes Institūts, kas sagatavojis šo publikāciju, ir
ilgstoši analizējis mūsu valsts un Eiropas Savienības attīstību. Institūts
regulāri izvirza priekšlikumus Latvijas interešu aizsardzībai Eiropas
Savienībā, ekonomiskās un politiskās situācijas uzlabošanai Latvijā,
kā arī brīdina par negatīvām tendencēm mūsu valsts un ES attīstībā. 

Piemēram, nesen esam izvirzījuši Saeimai priekšlikumu samazināt
pievienotās vērtības nodokli (PVN) pārtikai. Šis nodoklis pārtikai ir
samazināts vairākumā Eiropas Savienības dalībvalstu (22 valstīs no
27). Piemēram, Maltā un Kiprā, (lielā mērā arī Īrijā) PVN pārtikai ir
nulle procentu. Priekšlikumu par PVN samazināšanu pārtikai portālā
manabalss.lv jau atbalstījuši vairāk nekā 11 000 cilvēku. 

Tālāk grāmatā mēs sīkāk analizēsim pārtikai uzliktā PVN pazemi-
nāšnu un šāda soļa dotās iespējas Latvijas interešu aizsardzībā
Eiropas Savienībā. Svarīgi skaidri saprast, ka euro ieviešanas vietā
varam jau ŠOGAD pazemināt PVN pārtikai!

Ieviešot visai pārtikai, pat saldumiem, pazemināto PVN likmi 12
procentu apmērā, ietekme uz valsts budžetu būtu 140 mil jo ni latu
gadā, „Nozare.lv” informējis finanšu ministrs Andris Vilks. 

Savukārt, vadoties no visoptimistiskākajām (Latvijas Bankas ek-
spertu) prognozēm, ieviešot euro, Latvijas iemaksa Eiropas Stabilitātes
Mehānismā (ESM) vien sasniegs 199 miljonus euro (ap 140 miljonus
latu!) Vēlāk iemaksa būs jāpalielina vismaz uz 324 miljoniem euro vai
pat līdz vairākiem miljardiem euro. Šīs iemaksas ESM domātas Grie -
ķi jas, Spānijas, Kipras u.c. brūkošās eirozonas valstu problēmu risi-
nāšanai. Tie nebūt nav vienīgie euro ieviešanas izdevumi.

Tātad, saglabājot latu, varam jau 2013. gadā pazemināt PVN
pārtikai! 

Normunds Grostiņš, 
Latvijas Nākotnes Institūta valdes priekšsēdētājs
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Vara atkal melo tautai
Normunds Grostiņš

Pirms Latvijas pievienošanas Eiropas Savienībai Latvijas Nākotnes
Institūts precīzi prognozēja paredzamās sekas, ieskaitot cenu dubul-
tošanos. Tai pat laikā, piemēram, Eiropas Savienības komisārs,
Vācijas pārstāvis Ginters Ferhoigens, vizītē Latvijā 2003. gada
septembrī, īsi pirms referenduma, paziņoja: "Neredzu iemeslus, kāpēc
pēc iestāšanās cenām būtu jākāpj, - tirgus jau tagad ir atvērts,
izņemot lauksaimniecības produktiem. Ja nu iestāšanās atstās kādu
iespaidu uz cenām, tad drīzāk šo produktu cenas varētu kļūt zemākas,
taču nekādā gadījumā ne augstākas. Saprotams, cenas Latvijā
turpinās attīstīties, taču ne jau iestāšanās rezultātā."

Šis piemērs krāšņi parāda gan tipiskus manipulatīvus eiromelus,
gan arī to, ka augsto ES Komisāru vietējie asistenti (Sandra Kalniete,
Einars Repše, Roberts Zīle un taml.) gatavi ar vārdiem un darbiem at-
balstīt jebkurus „centra” pārstāvju murgus. Līdz ar to, protams, nav
ieteicams uzticēt šādiem valdošajā koalīcijā bieži sastopamiem „ei-
rooptimistiem” lemšanu par mūsu dzīves nākamo gadu desmitu
kvalitāti, ienākumu līmeni un par mūsu visu nākotnes plānu likteni.
Tālāk grāmatā mēs publicējam detalizētu analīzi par Rietumeiropas
vadošo valstu politiku pret Austrumeiropu kā perifēriju laikā kopš
Otrā pasaules kara.

Līdzīgas melīgas manipulācijas kā pirms 2003. gada referenduma,
pašlaik tiek lietotas, lai pārliecinātu vēlētājus, ka Eiropas Savienības
vienotās valūtas euro uzspiešana Latvijai neradīs cenu pieaugumu
un citas negatīvas sekas. Sabiedrībai vispār tiek noklusēts, piemēram,
ka pastāv ļoti nopietni eiro valūtas inflācijas riski. Stājoties eirozonā,
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mēs riskējam saņemt importētu inflāciju, kas vecākajai paaudzei pa-
zīstama jau no rubļa zonas sabrukuma laikiem.

Latvijas valdošās koalīcijas politikāņi pirms 2003. gada referenduma
turklāt „aizmirsa” pastāstīt vēlētājiem, ka, salīdzinot ar viņu pašrocīgi
parakstītajos pievienošanās līgumos Latvijai piešķirto finansējumu,
piemēram, Grieķija pēc iestāšanās ES saņēma piecas (!!!) reizes
lielākus eirofondus uz vienu cilvēku. Tas, protams, netraucēja dažādām
vairām un kalnietēm solīt, ka „pēc iestāšanās ES Latvija uzplauks kā
Grieķija, Spānija, Portugāle”.

Pirms referenduma par pievienošanu ES no Latvijas valdības
puses tika noklusēts, ka dokumentu paketē atrodas arī bezierunu
piekrišana ieviest vienoto valūtu euro. Par to brīdināja tikai Latvijas ei-
roskeptiķi, kuri uz sava rēķina pavairoja melnbaltas A4 formāta
skrejlapas ar Latvijas Nākotnes Institūta publiskotajiem faktiem. 

Euro valūta pat nebija pieminēta 2003. gada referenduma balso-
šanas biļetenā. Toties tagad oficiālās lapas eiro.lv propagandisti
deklarē: „Latvijas tauta, 2003. gada 20. septembra referendumā no-
balsojot par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai, vienlaikus
izteica atbalstu arī eiro ieviešanai Latvijā”. Tā valdošā koalīcija mēģina
atkal izvairīties no godīgas diskusijas ar sabiedrību un ar negodīgām
manipulācijām uzspiest Latvijas tautai euro. 

2003. gada premjers Einars Repše nespēj pēc žurnālistu lūguma
nosaukt pat trīs piemērus, kad būtu informējis sabiedrību par to, ka
balsojums 2003. gada referendumā notiek arī par atteikšanos no
lata. Precīzāk, līdz šim viņš nav spējis nosaukt pat vienu vienīgu
piemēru. Arī šis ir lielisks nekaunīgas un manipulatīvas eiromelu
kampaņas paraugs. 

Ir svarīgi, lai Latvijas sabiedrībai 2013. gadā būtu tiesības lemt
savu likteni un pēc plašas, demokrātiskas diskusijas referendumā
balsot par lata lietošanas termiņu. Kaut arī vairas un kalnietes un
taml. paslepus ir parakstījušas līgumu ar saistībām ieviest euro,
nekas neierobežo Latvijas tautu referendumā pagarināt lata lietošanas
termiņu. Jāatzīmē, ka arī Zviedrijas saistības ieviest euro bija un ir ļoti
līdzīgas Latvijas situācijai, tomēr Briselei nācās respektēt Zviedrijas
2003. gada septembra referendumā pieņemto tautas lēmumu atteikties
no ES vienotās valūtas ieviešanas.



Svarīgi, lai Latvijas vēlētāji netiktu padarīti par otrās šķiras eiro-
piešiem, kam, atšķirībā no dāņiem un zviedriem, nav tiesību pašiem
izlemt savu likteni. Tas ir arī ekonomiski svarīgi, kamēr esam ES, jo
dažādi eirofondi lielākā mērā tiek piešķirti tiem, kas māk aizstāvēt
savas valsts intereses. Piemēram, Polijas zemnieki atrodas daudz
labvēlīgākā situācijā par saviem Latvijas kolēģiem.

Vai Latvijā būs referendums 
pret euro uzspiešanu?

Būs vai nebūs referendums – šī izvēle pilnībā ir Latvijas tautas
rokās. Satversmes 14. pants paredz Latvijas tautai tiesības atsaukt
Saeimu. Ja tagadējā Saeima rīkojas pretēji tautas gribai, demontē
valsts neatkarību, uzspiež tautai cenu paaugstinājumu – tauta var iz-
mantot Satversmē noteiktas tiesības šādu Saeimu padzīt. Ja Latvijas
tauta neizmantos šīs tiesības, tad tā ir pelnījusi euro, un to saņems
pilnā apmērā. Kopā ar jūtamu cenu pieaugumu un daudzām citām
negatīvām sekām.

Pirms Saeimas atlaišanas pastāv „maigāka” referenduma pret
euro ierosināšanas iespēja – to var mēģināt izdarīt esošās Saeimas
opozīcija (44 deputāti). Satversmes 72. pants paredz:

„Valsts Prezidentam … likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa
ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. Šīs tiesības … viena
trešā daļa Saeimas locekļu var izlietot desmit dienu laikā, skaitot no
likuma pieņemšanas Saeimā. Šādā kārtā apturētais likums nododams
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa
vēlētāju.”

Satversmes 68. pants savukārt kopš 2003. gada paredz būtisku
demokrātijas ierobežojumu:

„Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas izmaiņas
nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas tautas
nobalsošanā.” Vismaz puse Saeimas deputātu būtībā ir valdošās
koalīcijas sinonīms. Kā zinām, pseidopatrioti no „Visu Latvijai”, dažādi
glumi atrunādamies, čakli balso gan par mūsu karavīru sūtīšanu uz
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Afga  nis tānu, gan par euro ieviešanu (Latvijas neatkarības demontāžu).
Līdz ar to Saeimā tautas negribētajam euro ir deputātu vairākuma at-
balsts.

Kā redzam, diskusija starp Saeimas valdošo koalīciju un opozīciju
var nonākt Satversmes tiesā. Jau tuvākā laikā mēs uzzināsim, vai
Saei mas opozīcija ir rīkoties spējīga. Ja opozīcija izrādīsies tikai de-
koratīvas Saeimas mēbeles, tad 100 % efektīvs un Satversmei pilnībā
atbilstošs demokrātisks risinājums pret euro uzspiešanu, protams, ir
prettautiskās un kangariskās Saeimas atlaišana. Vairāk informācijas
par euro ieviešanas patiesajām sekām var uzzināt Latvijas Nākotnes
Institūta interneta lapā www.parlatu.lv

Piemēram, ļoti interesanta ir informācija, kā pirms referenduma
par euro baidīja dāņus. Šīs valsts ekspertu publiskotie aprēķini lieci -
na, ka, neiestājoties eirozonā, Dānija jau tagad ir ietaupījusi 40
miljardus euro. 

Kad Dānijā gatavojās referendumam, finanšu ministrs teica: “Ja
teiksim “nē”, tad mūsu labklājība samazināsies par 20 miljardiem
kronu”. Arodbiedrību konfederācija: “Nē” nozīmēs 35 000 darba
vietu zaudēšanu”. Dānijas premjerministrs Pols Rasmusens sacīja:
“Pēc “nē” palielināsies īres maksas”. Jorgans Kristjensens – Danske-
Bank galvenais ekonomists norādīja: “Nē nozīmēs 100 miljardu
kritumu akciju tirgū”.

“Vēl dienu pirms referenduma Dānijas premjerministrs Pols
Norups Rasmusens teica: “Nē” izmaksās dārgi. Tas nozīmē, ka
Dānijai ar visu vajadzēs tikt galā, esot ārpusē, ārpus kopienas, ārpus
ietekmes, ārpus drošības. Ja jūs joprojām šaubāties, tad nopietni pa-
domājiet par saviem bērniem un mazbērniem. Tā ir mana pārliecība,
ka viņi ir pelnījuši “jā”.

Un ko Dānija saka šodien? Nikolajs Senels – ekonomists Eirope
News publikācijā raksta: “Katram Dānijas iedzīvotājam būtu tagad
jāatdod deviņus tūkstošu eiro, ja mēs 2000.gadā būtu balsojuši “jā”
par pievienošanās eiro. Dānija šobrīd ir ietaupījusi 40 miljardus eiro.
Un politiķi un komentētāji, kas gan mudināja un draudēja mums
balsot “jā”, tagad ir parādā mums atvainošanos.” Kas mums traucē
iet tādu pašu ceļu?
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Kā attīstās Eiropas Savienība?
Normunds Grostiņš

Latvijas vieta Eiropas Savienībā un mūsu iespējas aizsargāt
savas intereses, protams, saistītas ar Savienības lielo dalībvalstu iz-
raudzīto ES attīstības virzienu. Papildus skaidrajai Eiropas Savienības
virzībai uz arvien lielāku federālismu, šajā grāmatā sabiedrība tiks ie-
pazīstināta ar līdz šim Latvijā noklusētiem faktiem par Eiropas Savie -
nības nodokļu politikas izmaiņām un ES kopējo drošības politiku.

Lisabonas līgums, ko parakstīja 2007. gada 13. decembrī, bija
nākamais solis Eiropas Savienības federalizācijas un varas centralizācijas
virzienā. Angļu eiroskeptiķi aprēķinājuši, ka līgumā saglabāti 94
procenti no 2005. gada Francijas un Nīderlandes referendumos
noraidītās ES konstitūcijas teksta. 

„ES konstitūcijas būtība ir saglabāta”, paziņoja Vācijas kanclere
Angela Merkele runā Eiropas Parlamentā 2007. gada 27. jūnijā.
Beļģijas premjerministrs Gijs Verhofstadts jau 2004. gada 21. jūnijā
laikrakstam „ Financial Times” paziņoja: „ ES konstitūcija ir Eiropas
Federālās valsts stūrakmens”. ES Lisabonas līgums paredzēja izveidot
Eiropas Savienības Ārlietu ministra posteni un pastāvīgu Savienības
Prezidenta institūciju. Briselei ar šo līgumu tika nodots rekordliels da-
lībvalstu suverenitātes apjoms, Eiropas Savienība tagad var lemt 68
jaunās jomās. Ar šo līgumu ES pirmoreiz ieguva atsevišķas juridiskās
personas statusu. Eiropas Savienība ieguva tiesības rīkoties jomās,
kas agrāk bija starpvaldību kompetencē. Pirmoreiz tika ieviesta reāla
ES pilsonība. Pilsonis, kā zināms, var būt tikai valstij. Nevis, piemēram,
starptautiskam līgumam vai ANO. Pienākumi pret Eiropas Savienību
tās pilsoņiem tagad ir primārāki par pienākumiem pret dalībvalsti. Jo
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ES normu juridiskais spēks ir augstāks. 

Lielās Eiropas Savienības dalībvalstis ar Lisabonas līgumu ieguva
lielāku varu. Balsošanas sistēmā ES likumus var pieņemt piecpadsmit
dalībvalstis ar 65 procentiem ES iedzīvotāju. Tādējādi iedzīvotāju
skaits, kas nav Latvijas stiprā puse, ar šo līgumu tika padarīts par iz-
šķirošu kritēriju. Tagad Eiropas Komisija lielāku uzmanību pievērš
lielo dalībvalstu viedoklim, jo mazās nevar būtiski ietekmēt balsojumu.
Latvijas bijušais ārlietu ministrs A. Pabriks Lisabonas līguma sakarā,
diplomātiski vērtējot, iztei cās dīvaini: Latvijas interesēs esot stiprāka
Eiropas Savienība.

Tomēr ar to Lisabonas līguma izraisītās dīvainības Latvijā nebūt
nebeidzās. Latvijas Saeima šo līgumu, par kuru Īrijā notika divi refe-
rendumi, pieņēma ap 25 minūtēs, neiegūstot mūsu valstij nekādus
izņēmumus vai uzlabojumus. Izmantojot Lisabonas līguma apstipri-
nāšanu, piemēram, netika panākts katastrofāli diskriminējošās ES
tiešmaksājumu situācijas uzlabojums Latvijas zemniekiem. Tā ka Li-
sabonas līgumu Saeima neuzskatīja par būtiskām izmaiņām Latvijas
dalības noteikumos Eiropas Savienībā, par to netika rīkots referendums.
Tos, saskaņā ar Satversmi, paredzēts rīkot tikai būtisku dalības nosa-
cījumu izmaiņu gadījumos ar nosacījumu, ka  referendumu ierosina
saeimas deputātu vairākums (tātad būtībā - valdošā koalīcija). 

9



ES drošības un aizsardzības 
politika ir realitāte
Normunds Grostiņš

Diskutējot par desmit gadus progresējošo Eiropas armijas tapšanu,
jau pēc ES Lisabonas līguma stāšanās spēkā saņēmām Latvijas
Transatlantiskās organizācijas (LATO) komentārus. 

LATO pārstāvis paziņoja: „mūsu interesēs ir stiprināt Transatlantisko
sadarbību kopīgu drošības izaicinājumu pārvarēšanai NATO ietvaros,
nevis attīstīt reģionālu militāro spēku Eiropā”.

Ar „mūsu interesēs” pilnīgi noteikti jāsaprot „mazās organizācijas
LATO interesēs”, jo Latvijas Republikas viedokli, atbilstoši valsts
starptautiskajām saistībām, pauž attiecīgi pilnvarotas amatpersonas,
nevis LATO. Tomēr, ja LATO ir iebildumi pret Eiropas Savienības
drošības politiku un kopējas aizsardzības izveidi, viņiem noteikti vaja-
dzēja protestēt pirms Latvija bez referenduma parakstīja Lisabonas
līgumu.

Tagad Latvija ir uzņēmusies starptautiskas saistības, kas nosaka
sekojošo:

Lisabonas līguma 42. pants nosaka: „Kopējā drošības un aiz-
sardzības politika ietver pakāpenisku Savienības kopējās aizsar-
dzības politikas izstrādi.”

„Savienības kompetence kopējās ārpolitikas un drošības po li tikas
jautājumos attiecas uz visām ārpolitikas jomām un vi siem jautājumiem
saistībā ar Savienības drošību, tostarp pakā pe nisku kopējas aizsar-
dzības politikas izstrādi, kam var se kot kopējas aizsardzības
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izveide.” (Lisabonas līguma 24. pants).

Arī uz jautājumu kur jāgriežas tiem, kas drošības politikas jomā
vēlas koordinēt sadarbību ar Eiropas Savienību, Lisabonas līgums
atbild pietiekami skaidri:

„Eiropadome nosaka Savienības stratēģiskās intereses un kopējās
ārpolitikas un drošības politikas mērķus un vispārējās pamatnostādnes,
arī jautājumos, kas saistīti ar aizsardzību. Tā pieņem vajadzīgos lē-
mumus. 

Padome un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības
politikas jautājumos nodrošina Savienības rīcības vienotību, konsekvenci
un efektivitāti.” (26. pants).

„Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas
jautā jumos pārstāv Savienību jautājumos, kas saistīti ar kopējo ār po -
li tiku un drošības politiku. Viņš Savienības vārdā risina politis ko
dialogu ar trešām personām un pauž Savienības no stā ju starptautiskās
organizācijās un starptautiskās konferencēs.” (27. pants).

36. pants nosaka: „Eiropas Parlaments … divreiz gadā rīko
debates par panākumiem, kas gūti kopējās ārpolitikas un drošības
politikas, tostarp kopējās drošības un aizsardzības politikas, īste-
nošanā.”

Pieņemot Lisabonas līgumu, Latvijas valsts ar Saeimas balsojumu
apstiprināja: 

„Savienības politika… neskar dažu dalībvalstu drošības poli ti kas
un aizsardzības politikas īpašās iezīmes un ievēro to dalīb valstu pie-
nākumus, kuras uzskata, ka to kopīgā aizsardzība ir īstenojama Zie-
meļatlantijas Līguma organizācijā (NATO) sa ska ņā ar Ziemeļatlantijas
Līgumu, un ir saderīga ar kopējo drošības un aizsardzības politiku,
kas noteikta šajā struktūrā.” (42. pants).

„Aizsardzības spēju attīstības, pētniecības, iegādes un bruņojuma
aģentūra (turpmāk "Eiropas Aizsardzības aģentūra") apzina opera-
cionālās vajadzības, sekmē pasākumus to apmierināšanai, veicina
aizsardzības nozares rūpnieciskās un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanai
nepieciešamo pasākumu noteikšanu un, vajadzības gadījumā, to īs-
tenošanu, piedalās Eiropas spēju un bruņojuma politikas noteikšanā
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un palīdz Padomei novērtēt militāro spēju uzlabošanos.”(42. pants).

„Gadījumos, kad kāda dalībvalsts kļūst par bruņotas agresijas
upuri savā teritorijā, pārējām dalībvalstīm ir pienākums sniegt tai
atbalstu un palīdzību ar visiem to rīcībā esošajiem līdzekļiem”
(arī 42. pants).

Atcerēsimies, ka bijušais Lielbritānijas premjerministrs Tonijs
Blērs nekļuva par Eiropas Savienības Prezidentu, jo bija atbalstījis
uzbrukumu Irākai. Vaira Vīķe- Freiberga tieši tā paša iemesla dēļ
vispār nebija reāla kandidāte uz šo ES amatu. Viņas „kandidēšana”
bija vien kārtējais iekšpolitiskais provinciālas un lētas politiskās pro-
pagandas šovs. Līdzīgas propagandas izdarības pēdējā laikā notiek
ap Dombrovski. Ik pa brīdim Latvijas plašsaziņas līdzekļos tiek izziņota
kāda maznozīmīga Rietumeiropas izdevuma preses pīle par Valda
Dombrovska kandidatūru kār tējam Eiropas Savienības centrālās bi-
rokrātijas amatam. Protams, ticamība, ka Dombrovskis pārvāksies
strādāt uz Briseli, ir ļoti augsta, tomēr uzskatīt viņu par nopietnu ES
prezidenta vai taml. amata kandidātu ir, diplomātiski izsakoties, ļoti
pāragri.

Atgriežoties pie Eiropas drošības politikas, jāatzīmē, ka ģeopolitiski
tendence ir skaidra: saglabājot labas attiecības ar ASV, Eiropas
lielvalstis soli pa solim veido pilnīgi patstāvīgu drošības un aizsardzības
politiku. 

Atcerēsimies arī, piemēram, milzīgās investīcijas patstāvīgas
satelītu sistēmas izveidē (projekts „Galileo”). Šī satelītu sistēma spēj
nodrošināt militāras kvalitātes globālās pozicionēšanās signālu un
ASV pusei pret tās izveidi bija nopietni iebildumi. Eiropai tika piedāvāts
vajadzības gadījumā saņemt pieeju ASV militārajam signālam, kas
taču būšot daudz, daudz lētāk. 

Eiropas Savienības izvēle finansēt un veidot patstāvīgu satelītu
sistēmu ir skaidra, labi finansēta un nepārprotama ģeopolitiska izvēle.
Tāpēc ceru, ka LATO pārstāvja aicinājums mainīt tēmu un „diskutēt
par produktīvu tematiku Latvijas attīstībai”, patiesībā nav aicinājums
neinformēt Latvijas sabiedrību par patiesajām norisēm Eiropas Sa-
vienībā. Zināšanas par Lisabonas līgumu, ES aizsardzības politiku,
Eiropas Savienības ģeopolitisko plānu izpratne Latvijai noteikti palīdzēs
labāk plānot savu nākotni un efektīvāk aizsargāt mūsu valsts intereses. 
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Nodokļi ES mainīsies
Normunds Grostiņš

Ilgtermiņa izmaiņu process Eiropas Savienības nodokļu politikā
līdz šim Latvijā ir ticis noklusēts līdzīgi kā tika noklusēta arī patstāvīgas
ES drošības politikas attīstība. Jau 1994. gada aprīlī Eiropas Parlamentā
ziņojumā tika izvirzīts priekšlikums ieviest ES nodokli ( Langes report
A3-0228/1994). Gadu gaitā Eiropas Parlaments sāka arvien vairāk iz-
teikties par labu Eiropas Savienības nodoklim. 

Piecus gadus pēc Langes ziņojuma, prasība pēc ES nodokļa Ei-
ropas Parlamentā tika atjaunota Haugas ziņojumā (A4-0105/1999).
Strasbūrā notikušajās debatēs 1999. gada 5. martā Austrijas deputāts
Herberts Bošs sacīja: “Haugas kundze ir pavērusi ceļu tam, ko mums
galīgajā analīzē vajadzēs ienākumu sadaļā – Eiropas ienākumiem Ei-
ropas nodokļa formā.” Eiropas nodoklis bija Eiropas Parlamenta die-
naskārtībā arī 1999. gada 16. novembrī (ziņojums A5-0052/1999).
Vācijas deputāte Juta Hauga, uzsāka savu ziņojumu sekojoši: “Prezi-
denta kungs, dāmas un kungi, mēs tagad pievēršamies nopienām
lietām, jo tas skar mūsu naudu vai, precīzi sakot, Eiropas Savienības
ienākumus.” 

2001. gadā Eiropas Parlaments atkal pievērsās ES nodokļa tēmai,
izskatot ziņojumu A5-0238/2001. Šā gada pirmajā pusē ES prezidējošā
valsts bija Beļģija, kas atbalstīja ES nodokļa projekta virzību. Tomēr
dalībvalstu finansū ministri noraidīja šo priekšlikumu. Nīderlandes
finanšu ministrs Gerrits Zalms klorīti paziņoja, ka Spānijas valdnieku
vēlme uzlikt nodokļus Nīderlandei savulaik izraisījusi astoņdesmit
gadus ilgu karu.

Tomēr Eiropas Savienības institūcijas jau ilgstoši turpina strādāt,
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lai panāktu sev tiesības pa taisno, tieši iekasēt nodokļus (direct tax)
no ES dalībvalstu iedzīvotājiem. Nopietnu procesa virzību redzam,
piemēram, 2007. gada martā EP izskatītajā Lamasūra ziņojumā (A6-
0066/2007). ES nodokļa idejas virzība turpinājās, tai skaitā 2011.
gadā, kad 29. jūnijā Eiropas Komisija piedāvāja ES „pašu resursu”
reformu (dokuments COM (2011) 510).

Kā zināms, Eiropas Savienības izdevumiem ir stabila tendence
pārsniegt ES budžetā savākto dalībvalstu iemaksu līmeni. Eiropas
Savienības dalībvalstis bieži nevēlas katru gadu palielināt savas ie-
maksas Savienības budžetā. 

Eirofederālisti, kam ir stabils vairākums Eiropas Parlamentā, soli
pa solim jau gadiem ilgi gatavo tiešo Savienības nodokļu iekasēšanu.
Lielākās Eiropas Parlamenta politiskās grupas – Kristīgie Demokrāti,
Sociālisti/ Sociāldemokrāti un Liberāļi – visas lielā mērā piekrīt tiešo
Eiropas Savienības nodokļu projektam. Tomēr viņi saprot, ka šāda
ideja nenesīs vēlētāju balsis, tāpēc visās Eiropas Parlamenta vēlēšanu
kampaņās par to viltīgi klusē.

Eirofederālisti apzinās, ka 2014. – 2020. gadu Eiropas Savienības
budžetam būs nepieciešami lielāki ienākumi. Citādi var nākties
reformēt ES Lauksaimniecības politiku, samazinot subsīdijas vecajās
dalībvalstīs. Un to Eiropas Parlamenta  lielākās politiskās grupas
darīt nevēlas. Tādējādi jauno ES dalībvalstu zemniekiem, izmantojot
situāciju, ir iespēja panākt ES tiešmaksājumu pieaugumu. Federālisti
sākotnēji var mēģināt ieviest “populārākus” Savienības tiešos nodokļus,
piemēram, Finanšu pārvedumu nodokļi (Financial Transfer Tax, “Tobin
tax”). Var pilnīgi droši paredzēt, ka šo nodokli bankas liks samaksāt
saviem klientiem.

Finanšu pārvedumu nodoklim var sekot daļas no dalībvalstīs ie-
kasētā  PVN tieša paņemšana Eiropas savienības budžetā. Līdzīgi kā
tas jau tagad tiek darīts ar 75 procentiem no muitas ienākumiem, kas
iekasēti uz Latvijas – Krievijas robežas un citām Savienības ārējām
robežām.

Kad 1957. gadā tika nodibnāts Eiropas Kopējais Tirgus, tā
budžetam bija savi tiešie ienākumi no muitas nodokļiem. Paplašinoties
brīvajai tirdzniecībai, ienākumi no muitas tā samazinājās, ka Eiropas
Savienības budžets kļuva atkarīgs galvenokārt no ikgadējām dalībvalstu



iemaksām. Eiropas Parlaments ilgu laiku soli pa solim virza ideju par
tiešajiem nodokļiem kā ES finansējuma avotu. Lai mazinātu politiskos
riskus, paredzētie jaunie nodokļi tiek dēvēti par “ES pašu resursiem”.
Tiek apspriesti, piemēram, tādi varianti kā daļas dalībvalstu PVN
tieša paņemšana Eiropas Savienības budžetā, Eiropas nodoklis par
mobilajiem telefoniem, nodolis par citām elektroniskjamām komuni-
kācijām. Tomēr, pat ja tiktu pieņemts populārākais priekšlikums
(finanšu pārvedumu nodoklis), jāmaksā būtu dalībvalstu iedzīvotājiem.
Piemēram, pensionāri saņemtu nedaudz mazāku pensiju, jo viņu
pensiju fondam šā nodokļa dēļ būtu lielāki izdevumi.

Eiropas Komisija publiskoja priekšlikumu par ES nodokli 2011.
gada 29. jūnijā. Eiropas Parlaments togad bija nepamierināts ar to,
ka ES budžeta palielinājums bija “tikai” 2,9 procenti. Eiropas Parlaments
vēlējās 2011. gada ES budžetu palielināt par 5,9 procentiem. 

Tomēr tika īpaši uzsvērts, ka jāizvairās no termina “Eiropas
nodoklis” lietošanas. Alēns Lamasūrs ( Allain Lamassoure), Francijas
deputāts Eiropas parlamentā un EP budžeta komisijas priekšsēdētājs,
2010. gada 12. oktobrī paziņoja: “To nevajag saukt par Eiropas
nodokli. Ja jūs saliekat kopā vārdus Eiropa un nodoklis vienā teikumā,
šis sajaukums kļūst eksplozīvs.”

2010. gadā Eiropas Savienības budžets bija 141 miljards euro.
Tas veidojās no diviem avotiem: pašu resursi un dalībvalstu iemaksas.
2011. gada Eiropas Komisijas priekšlikumā Eiropas nodoklis tiek
maldinoši saukts par “pašu resursiem”. Federālistu vairākums Eiropas
Parlamentā neuzskata pašreizējos pašu resursus par pietiekamiem
un vēlas apiet ES dalībvalstis, tieši iekasējot nodokļus no to pilso-
ņiem.

Pašlaik 24 procentus no Eiropas Savienības budžeta veido pašu
resursi ( divpadsmit procentus ienākumi no muitas un cukura; vien-
padsmit procentus ienākumi no dalībvalstu PVN; vienu procentu ie-
nākumi no ES darbinieku nodokļiem). Pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) tātad jau tagad daļēji ir netieši iekasēts ES nodoklis. Ne velti
Eiropas Savienība kategoriski pieprasīja, lai, stājoties ES, Latvijā PVN
tiktu uzlikts apkurei, medikamentiem un bērnu pārtikai (agrāk tam
PVN Latvijā nebija). Einars Repše un Vaira Vīķe - Freiberga kopā ar tā
laika ārlietu ministri Sandru Kalnieti parakstīja un atbalstīja šos Latvijai
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ārkārtīgi neizdevīgos pievienošanas noteikumus ES. Tas noveda pie
smagām ekonomiskajām un demogrāfiskajām sekām.

Kopumā 76 procenti no Eiropas Savienības budžeta veidojas no
ES dalībvalstu iemaksām. 2007. – 2013. gados Eiropas Savienības
budžetā vairāk iemaksā nekā saņem pretī sekojošas dalībvalstis (do-
norvalstis): Nīderlande, Dānija, Zviedrija, Vācija, Austrija, Lielbritānija,
Francija, Itālija, Somija. Šo valstu pretestība tālākai straujai Eiropas
Savienības budžeta palielināšanai nodrošina, ka Savienības budžets
pieaug ļoti pakāpeniski. Jaunu ES nodokļu ieviešana nodrošinās, ka
nauda pa taisno nonāks Savienības institūciu rīcībā. Tās daudz
mazākā mērā par dalībvalstīm ir demonstrējušas mērenību un taupību
savas politikas īstenošanā.

Eiropas Savienība ir jāpārvalda tās dalībvalstīm, nevis ES jāvalda
pār savām dalībvalstīm. Tiesībām noteikt saviem pilsoņiem nodokļus
arī turpmāk jāpieder dalībvalstīm. Ja Eiropas Savienība iegūs tiesības
uzlikt nodokļus, atpakaļceļa nebūs. Nodokļu likmes visticamāk pakā-
peniski pieaugs katru gadu. Pieaugs arī Eiropas Savienības budžeta
vajadzības un Savienības birokrātija noteiks, cik pilsoņiem jāmaksā.
ES birokrātiju nodokļu maksātāji nekādi nevar ietekmēt. Atšķirībā no
dalībvalstu politiķiem, ko vismaz var nepārvēlēt.

Patiesībā Eiropas Savienības budžeta lielums jau tagad ir pilnīgi
pietiekams. Eiropas Sociālajam Fondam, Kohēzijas Fondam un
Eiropas Reģionālās Attīstības Fondam jau tagad kvalitatīvu projektu
trūkuma dēļ ir grūtības iztērēt šiem fondiem atvēlēto naudu.

Eiropas nodokļa ieviešana tikai palielinātu pilsoņu nodokļu slogu,
nedodot pretī solītos labumus. Eiropas Savienība pašlaik atver vēst-
niecības visā pasaulē, kaut arī ES dalībvalstis neslēdz savas patstāvīgās
vēstniecības. Tādējādi nodokļu maksātāji ir spiesti apmaksāt divas
vēstniecības vienā un tajā pašā valstī. Patiesībā būtu efektīvāk jāizlieto
esošais ES budžets, tā vietā lai ieviestu jaunu ES nodokli.

Vai idejai par ES nodokli ir demokrātisks atbalsts? Ja par Eiropas
Savienības nodokļa ieviešanu visās 27 dalībvalstīs notiktu referendumi,
visticamāk šis priekšlikums negūtu tautas atbalstu nevienā ES
dalībvalstī. Tai pat laikā Eiropas Savienības nodokļa idejas virzība pa
Briseles koridoriem turpinās. Un, kā zināms, Eiropas Savienības da-
lībvalstu valdošie politiķi, smalku vakariņu laikā lietojot ekskluzīvus
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vīnus, var pārdomāt un izlemt atbalstīt ES nodokļa ieviešanu, apmaiņā
pret noteikta veida ES finansējumu. Tā ir noticis jau iepriekš. Piemēram,
2002. gada rudenī tā laika Francijas prezidents Žaks Širaks un Vācijas
kanclers Gerhards Šrēders kopā pavakariņoja un iedzēra dārgu vīnu.
Un viņi nolēma atlikt Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas
reformu vismaz līdz 2013. gadam. ES dalībvalstīm nācās akceptēt šo
vienošanos. Tās bija visdārgākās vakariņas līdzšinējā Eiropas Savienības
vēsturē. Visdārgākās, protams, priekš nodokļu maksātājiem.

ES nodokļa vērtējumi
Šajā sadaļā apkopoti daži Eiropas Savienības vadošo politiķu

citāti ES nodokļa sakarā:

“Esmu pret ES nodokļa ieviešanu.” Vācijas kanclere Angela
Merkele preses konferencē Briselē 2010. gada 2. novembrī. Iespējams,
ka 2011. gada augustā viņa pārdomāja.

“Pašlaik es mēģinu iedomāties kautko vēl nepopulārāku kā jaunu
Eiropas nodokli.” Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons
preses konferencē Londonā 2010. gada 25. novembrī.

“Mums vajag nevis vairāk nodokļu, bet gan mazāk… Eiropai
jāiztiek ar esošajiem resursiem, kas jau ir ļoti bagātīgi.” Lielbritānijas
premjerministrs Deivids Kamerons preses konferencē Londonā 2010.
gada 25. novembrī.

“Tiesības uzlikt nodokļus novedīs pie lielākām izmaksām un pie-
augoša nodokļu sloga. Tas nonāk pretrunā ar indivīda vēlmi strādāt
un skaidrību, ka darbs atmaksājas.” Zviedrijas premjerministrs
Frederiks Reinfelds preses konferencē Londonā 2010. gada 25. no-
vembrī.

“Mums nepatīk īpaša ES nodokļa ideja. Tas tikai palielinās
nodokļus un ir pretrunā ar Zviedrijas attīstības virzienu. Mēs cenšamies
virzīties pretējā virzienā un ļoti apšaubām “pašu resursu” radīšanu
Eiropas Savienībai.”  Zviedrijas premjerministrs Frederiks Reinfelds
preses konferencē Londonā 2010. gada 25. novembrī.
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“Šāgada budžeta debates atkal uzsver nepieciešamību vienoties
par ES pašu resursu sistēmu. Ikgadējā stīvēšanās par ES budžetu,
kas notiek Eiropas Savienības institūciju starpā, noved pie haotiskas
lēmumu pieņemšanas. To varētu viegli novērst, izmantojot Finanšu
pārvedumu nodokli, aviācijas degvielas nodokli vai oglekļa emisijas
nodokli, lai finansētu ES budžetu. Par spīti šai iespējai, šodienas bal-
sojums saglabā plaisu starp Lisabonas līguma radītajām jaunajām
prasībām un ierobežotajām ES budžeta iespējām.” Rauls Romeva I
Rueda, Eiropas parlamenta deputāts (Spānija), izsakoties par 2010.
gada 20. oktobra balsojumu Eiropas Parlamentā.

“ALDE apsveic Eiropas Komisijas iniciatīvas par jauniem pašu re-
sursiem. Ilgtermiņā pastāvošo pašu resursu pieaugumam un/vai
jauniem pašu resursiem pilnībā jāaizstāj dalībvalstu iemaksas Eiropas
Savienības budžetā.” ALDE grupa Eiropas Parlamentā (ALDE position
paper on EU budget post 2013). Šis documents lieliski ilustrē tipisko
manipulatīvo retoriku, kas tiek lietota, lai izvairītos no vārda “nodokļi”
lietošanas. Dalībvalstu iemaksu aizstāšana ar ES pašu resursiem pa-
darītu ES neatkarīgu, un dotu Savienībai iespējas palielināt nodokļus
pēc saviem ieskatiem.  

Eiropas Savienības finanšu ministri šogad atbalstīja Vācijas,
Francijas un deviņu citu eirozonas valstu plānu par finanšu tran-
sakcijas nodokļa ieviešanu. 

Paredzēts, ka sākumā ar nodevu 0,1% apmērā tiks aplikti visi da-
rījumi ar vērtspapīriem. Mazāku nodevu iecerēts piemērot arī citām fi-
nanšu transakcijām. Balsojumā par transakciju nodokļa ieviešanu at-
turējās Lielbritānija, Luksemburga un Čehija. 

Paredzēts, ka ar finanšu transakcijas nodokļa palīdzību vienpadsmit
eirozonas valstis gada laikā varētu palielināt ienākumus par 35 mil-
jardiem eiro. Iepriekš tika paredzēts, ka nodokli varētu ieviest visa Ei-
ropas Savienība. Šādā gadījumā ieguvums tika aplēsts 57 miljardu
eiro apmērā.

ES nodokļu komisārs Aļģirds Šemeta, lēmumu par transakciju
nodokļa atbalstīšanu, nosaucis par «nodokļu vēstures pagrieziena
punktu» un pieļāvis, ka tas varētu stāties spēkā 2014. gadā. Galīgo
nodokļa likumdošanas ietvaru vēl ir jāizstrādā Eiropas Komisijai.
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Austrumeiropa un ES
Normunds Grostiņš, Mag. Hist.

Lai saprastu Latvijas vietu Eiropas Savienībā, mūsu iespējas aiz-
stāvēt savas intereses un reģionā notiekošo procesu dinamiku, der
rūpīgi izanalizēt visu Austrumeiropas jauno dalībvalstu vietu Eiropas
Savienībā. Mūsu valstī notiekošie procesi kopumā ir tādi pat kā citās
jaunajās dalībvalstīs. Unikāla ir tikai vietējo eirokangaru superpaklausība
Briselei un viņu nesodītais melīgums Latvijas informācijas telpā. Jāat-
zīmē, ka unikāla, vismaz pagaidām, ir arī Latvijas vēlētāju pacietība,
bet tā, kā jau rakstījām iepriekš, iespējams, ir saistīta ar etnoģenēzes
stadiju.

Ar Austrumeiropu vēsturiski saprot reģionus, kas grupējas ap trīs
vēsturiskajiem impēriju centriem: Vīni (Habsburgu monarhija), Kon-
stantinopoli (Otomanu impērija) un Maskavu (Krievijas impērija).
2004. gada ES paplašināšana notika šajās vēsturiskajās teritorijās.
2007. gada paplašināšanā Eiropas Savienībā nonāca Rietumbalkānu
valstis. Vēsturiski arī Ukraina un Baltkrievija ir piederīgas Austrumei-
ropai.

Austrumeiropa vismaz kopš sešpadsmitā gadsimta bija daļa no
kapitālistiskās pasaules. Tagadējā Austrumeiropa nekad nav bijusi
viendabīga un nav tāda arī tagad. Reģiona ziemeļaustrumus vēsturiski
ilgā posmā ietekmēja „Vācu ordenis”, kas dominēja arī Livonijā. Ka-
pitālisma pirmsākumos te nebrīvi zemnieki muižnieku laukos audzēja
labību pārdošanai Anglijā, barojot savus proletarizējušos kolēģus –
bijušos zemniekus, rūpnīcu strādniekus - rūpnieciskās revolūcijas
sākumposmā.

Austrumeiropas dienvidaustrumos dominēja Otomanu „Mirdzošā
19



Porta” un daļa reģionu impērijas administratoriem maksāja nodevas
ar ražu un zēniem (janičāru militāro vienību vajadzībām). Konstantinopole
tieši pārvaldīja un centralizēti ievāca nodevas Ungārijā, Bulgārijā,
Serbijā, Bosnijā, Grieķijā, Albānijā. Trīs no tagadējās Rumānijas teri-
torijām pārvaldīja vietējie valdnieki, kas maksāja nodevas impērijai. 

Savukārt Austrumeiropas centrālajā un austrumdaļā dominēja
Habsburgu impērija. Zemniekiem bija jāmaksā nodevas, dodot ražu,
naudu un darbaspēku (klaušas – „robot”) Starp citu, terminam
"robots" ir Austrumeiropas izcelsme. To pirmo reizi lietoja Karels
Čapeks 1920. gadā savā zinātniskās fantastikas lugā R.U.R.- «Rossumas
universālie roboti». Šo terminu piedāvājis rakstnieka brālis Jozefs
Čapeks. Vārds, visticamāk, atvasināts no vārda "robot", kas čehu un
slovāku valodās nozīmē "klaušas".

Papildus divām galvenajām autoritātēm – imperatoram Vīnē un
pāvestam Romā, tur, tāpat kā Baltijā un citur Austrumeiropā, veidojās
pilsētu buržuāzija. Tā pakāpeniski ieguva un nostiprināja savas eko-
nomiskās un politiskās brīvības. Austroungārijas impērijā tas notika
Bohēmijā, Morāvijā un daļā Ungārijas.

Pieminēšanas vērta ir „militārā robeža” Austrumeiropā 1500 kilo-
metru garumā. Tā tika izveidota starp Austroungārijas un Otomanu
impērijām. Habsburgu impērija teritorijas no Horvātijas piekrastes
līdz Transilvānijas ziemeļaustrumiem kolonizēja ar „militārajiem zem-
niekiem”. Tie bija tieši pakļauti Vīnei un lielā mērā atbrīvoti no
feodālajiem pienākumiem. „Militārajiem zemniekiem” bija ekonomiskas,
reliģiskas un kultūras jomas privilēģijas. Šī militārā robeža pastāvēja
no sešpadsmitā gadsimta divdesmitajiem gadiem līdz 1881.

Lai izprastu Austrumeiropas reģioa procesus, jāatceras arī, ka
kopš 1054. gada Eiropa ir reliģiski sadalīta Austrumos un Rietumos.
Pirmā Eiropas Savienības paplašināšana 2004. gadā notika galvenokārt
Rietumu kristīgās baznīcas tradicionālās ietekmes sfērā (izņemot
Kipru) un ar tiešu katoļu baznīcas atbalstu (piemēram, Lietuvā un
Latgalē). ES paplašināšana 2007. gadā notika tradicionāli pareizticīgās
zemēs.

Līdz 1998. gadam, kad sākās nopietnas Eiropas Savienības bila-
terālās sarunas ar kandidātvalstīm, Austrumeiropā bija izjukušas trīs
pāretniskas politiskās konstrukcijas: Dienvidslāvija un Padomju Sa-
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vienība 1991. gadā, Čehoslovākija 1992. gada beigās. Brisele runāja
ar mazām nacionālām valstīm un to valdošajām aprindām, uzsākot
jauno dalībvalstu integrāciju Eiropas Savienības perifērijā. Sešas no
šīm valstīm bija jaunas vai nesen atjaunotas: Latvija, Igaunija, Lietuva,
Čehija, Slovākija, Slovēnija. Ir būtiski saprast, ka šīs valstis atkal tika
integrētas pāretniskā politiskā konstrukcijā – šoreiz Eiropas Savienībā. 

Zirneklis pār Austrumeiropu
Analizējot ekonomiskos procesus Austrumeiropā kopš pārmaiņu

sākuma divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, redzam,
ka kapitāla akumulācija polarizē kontinentu atbilstoši centra – perifērijas
struktūrai. Austrumeiropas valstis ir integrētas pasaules un Eiropas
tirgū, tāpēc tās spiestas tur konkurēt. Redzams, ka vēsturiskās
atšķirības starp reģioniem un sabiedrībām lielā mērā nosaka mūsdienu
atšķirību raksturu. Jau vēsturiski centri (Rietumos) spēja gūt peļņu
no reģioniem un sabiedrībām perifērijā (Austrumos). Perifērija, sa-
skaroties ar augstāku darba ražīgumu Rietumos, tika padarīta strukturāli
atkarīga. Tas labi redzams Austrumeiropas statistikā, ko Latvijā,
protams, noklusē. 

Jau no divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu beigām kapitāls
un ienākumi stabili plūst no Austrumiem uz Rietumiem. Sākot ar pro-
centu maksājumiem par Rietumu aizdevumiem, jau deviņdesmitajos
gados Austrumeiropas valstis saskārās ar peļņas izvešanu. Ārzemju
investīcijas kalpoja par līdzekli ātrai peļņas nogādāšanai Rietumu
bankām, ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmumiem. Vīnes
Starptautisko Ekonomisko Pētījumu Institūts ir publiskojis pētījumu
rezultātus, kas liecina, ka vidēji 70 procenti peļņas no ārzemju inves-
tīcijām jaunajās ES dalībvalstīs tiek izvestas uz Rietumiem. Austru-
meiropas valstu negatīvās tirdzniecības bilances uzskatāmi parāda
šo valstu ekonomikas izspiešanu. Piemēram, 2008. gadā veco dalīb-
valstu tirdzniecības bilances bija kopumā sabalansētas ( - 0,04 %).
Tai pat laikā Austrumeiropā bija milzīgs tirdzniecības deficīts – vidēji
7,4 % (rēķinot no IKP). Bulgārija bija rekordiste ar – 24,5 % deficītu.

Kad perifērija ir zaudējusi pašpietiekamību un reproduktivitāti,
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tās tiek padarītas par centra apgādātājām ar tam nepieciešamo.
Agrāk tie bija lauksaimniecības produkti un izejvielas. Tieši tāpat
centra vajadzībām var piegādāt darbaspēku un ražojumus (tekstilizs-
trādājumi 1960-tajos gados vai automašīnas divdesmit pirmajā gad-
simtā). Ražošanai tiek izmantotas priekšrocības, ko dod perifērijas
lētais darbaspēks un zemākās nekustamā īpašuma cenas.

*** 
Pašreizējās ekonomiskās krīzes izpratnei var palīdzēt krievu eko-

nomista Nikolaja Kondratjeva ciklu teorija. Kondratjeva ekonomiskie
cikli ilgst 50- 60 gadus. Tā saucamā A- fāze ir trīsdesmit gadu
izaugsme, savukārt B- fāzi raksturo lejupslīde. Jaunākā Kondratjeva
cikla B-fāze savu maksimumu sasniegs šajā gadu desmitā.

Kopumā norises Austrumeiropā kopš Padomju Savienības sa-
brukuma 1991. gadā raksturo ekonomikas dominēšana pār politiku.
Austrumeiropas valstīs neizveidojās spēcīga nacionālā buržuāzija,
kas spētu akumulēt kapitālu. Tā loģiskas sekas bija tas, ka Austru-
meiropas ekonomikas pārņēma Rietumu kapitāls. Pārņemšanu
pieklājīgi un politkorekti nosauca par integrāciju.

Krievijā Boriss Jeļcins nodrošināja kapitāla akumulāciju vietējo
oligarhu rokās. Savukārt Austrumeiropā deviņdesmitajos gados trūka
vietējā kapitāla. Lai izprastu Eiropas Savienības paplašināšanas un
tālākās integrācijas būtību, jāsaskata Rietumeiropas centrālo valstu
un to lielo korporāciju intereses un nolūki. ES paplašināšanas process
apkalpo Rietuma kapitāla akumulācijas vajadzības. Kapitālismā tas ir
pilnīgi normāli, kaut arī daži naivie pat Rietumos to uzskata par
palīdzīgas rokas sniegšanu māsām un brāļiem Austrumos.

Peļņas gūšana ir Rietumeiropas un Austrumeiropas mijiedar-
bības procesa pamatā. Palūkosimies, kā tas notika visā laika posmā
kopš Otrā pasaules kara. 

Rietumeiropas pēckara atjaunošana beidzās 1960-to gadu bei gās
un septiņdesmito gadu sākumā. Kopš tā laika mēs re dzam trīs mēģi-
nājumus pārvarēt strukturālo pārprodukcijas krīzi.
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1) Pirmā atbilde uz pārprodukcijas krīzi bija uzņēmumu restruk-
turizācija. Tas ekonomikā izpaudās kā koncentrācija un izmaksu sa-
mazināšana. Parādījās starpnacionālās korporācijas. „Starptautiskās
darba dalīšanas ietvaros” sešdesmito gadu beigās uzņēmēji sāka
pārvietot rūpniecisko ražošanu uz zemu izmaksu valstīm ar lētu dar-
baspēku, kā arī ar valsts institūciju atbalstu importēt lētu darbaspēku
Rietumu centrālajās valstīs. Divdesmitā gadsimta deptiņdesmitajos
gados Ungārijā parādījās tekstilfabrikas, kuru produkcija bija domāta
Rietumu tirgiem (tās tapa sadarbībā ar „Triumph International”). Dar-
baspēks šīm fabrikām nāca no Dienvidslāvijas austrumu un dienvidu
reģioniem. 

Rietumos tika ieviestas jaunas tehnoloģijas, nonākot pie digitali-
zācijas. Austrumeiropa bija nodalīta no Rietumu tehnoloģiskā progresa,
jo Rietumu tehnoloģiju piegāde Austrumu blokam bija aizliegta jau
kopš 1948. gada („Cocom” – Coordinating Committee embargo).
Maršala plāns Rietumeiropai un Cocom embargo Austrumeiropai
bija vienas medaļas divas puses un tika uzsākti praktiski vienlaicīgi.
Cocom embargo pirmoreiz atcēla tikai 1998.g.(!!!), sākot ar Ungāriju.

2) Otra atbilde uz kapitālisma strukturālo krīzi bija kapitāla pārvie-
tošanās no ražošanas uz spekulāciju jomu. Tas notika, jo investīcijas
ražošanā deva mazāku peļņu nekā spekulācijas. Zemās procentu
likmes ASV septiņdesmitajos gados nodrošināja relatīvi lētus finanšu
resursus, kas tika aizdoti perifērijas valstīm. Austrumeiropā Rietumu
kredītus saņēma Ungārija, Polija, Dienvidslāvija un Rumānija. Tās ātri
vien nonāca Starptautiskā Valūtas Fonda apskāvienos – Rumānija
1972.gadā, Ungārija 1982. gadā un Polija 1986.g. Astoņdesmitajos
gados procentu likmes ASV pieauga un Austrumeiropas valstis
atklāja, ka nonākušas kredītu lamatās. Polijas un Ungārijas gadījumā
tas deva iespēju Starptautiskajam Valūtas Fondam un Pasaules
Bankai diktēt nākamo kredītu nosacījumus.

3) Rietumu kapitālisma reakcjas uz krīzi trešais veids bija tirgu un
ietekms sfēru paplašināšana. Austrumeiropā. Tā sākas jau divdesmitā
gadsimta deviņdesmitajos gados, pēc Eiropas Savienības Māstrihtas
līguma 1992. gadā. Tas un sekojošie ES līgumi nostiprina lielkapitāla
dominēšanu ES politikā, soli pa solim nodrošinot arī patstāvīgu ES
militāro dimensiju. 

23



Eiropas Savienības paplašināšanu var vērtēt arī kā ģeopolitisku
atbildi uz ASV ietekmes palielināšanu Vidējos Austrumos (sākot ar
pirmo Irākas karu 1991. gadā). ASV politika savukārt lielā mērā bija
ģeopolitiska reakcija uz Austrumāzijas, īpaši Ķīnas attīstību un starujo
nostiprināšanos.

Pārejas periods, kas Austrumeiropā sākās astoņdesmito gadu
beigās, noveda pie Eiropas Savienības paplašināšanas ar divpadsmit
valstīm, ieviešot brīvu kapitāla, preču, pakalpojumu un darbaspēka
kustību. Šis Eiropas Savienības paplašināšanas process vēl nav
beidzies – tas turpinās ar Horvātiju un Maķedoniju. Eiropas Savienība
diktē iestāšanās noteikumus un veic politisku spiedienu arī attiecībā
uz Serbiju, Bosniju – Hercegovinu, Melnkalni, Albāniju un Kosovu.
ES mērķis arī šajās valstīs ir nodrošināt brīvu kapitāla, preču, pakal-
pojumu un darbaspēka kustību.

***
Kādā veidā Austrumeiropas valstis un to sabiedrības tika pārveidotas

par Eiropas Savienības perifēriju? Redzami sekojoši elementi:  

Kapitāla plūsmas: no paša pārejas posma sākuma kapitāla un
ienākumu plūsma pastāvīgi bija no Austrumiem uz Rietumiem. Sākot
ar procentu maksājumiem par Rietumu aizdevumiem, jau deviņdes-
mitajos gados Austrumeiropas valstis saskārās ar peļņas izvešanu.
Ārzemju investīcijas kalpoja par līdzekli ātrai peļņas gūšanai un tās
nogādāšanai Rietumu bankās. Vīnes Starptautisko Ekonomisko Pētī-
jumu Institūts ir publiskojis pētījumu rezultātus, kas liecina, ka vidēji
70 procenti peļņas no ārzemju investīcijām jaunajās ES dalībvalstīs
tiek izvesti uz Rietumiem. Austrumeiropas valstu negatīvās tirdzniecības
bilances uzskatāmi parāda šo valstu ekonomiku izspiešanu. Piemēram,
2008. gadā veco ES dalībvalstu tirdzniecības bilances bija kopumā
sabalansētas ( -0,04 %). Tai pat laikā Austrumeiropā bija milzīgs tird-
zniecības deficīts – vidēji 7,4 % (rēķinot no IKP). Bulgārija bija
rekordiste ar – 24,5 % deficītu.

Inflācija: Jau no pārejas perioda sākuma Austrumeiropā izvirzījās
jautājums kā nodrošināt Rietumu firmām izdevīgus apstākļus ārzemju

24



investīcijām. Šo problēmu Rietumi atrisināja ar hiperinflācijas palīdzību
laikā no 1990. – 1994. Inflācija sasniedza 600 procentus gadā (Polija
1990.g.), 300 procentus Bulgārijā un Rumānijā, 1500 procentus gadā
Ukrainā. Pat Ungārijā un Čehoslovākijā inflācija sasniedza 40 % un
25 % gadā. Latvijā 1992. gadā inflācija bija 958 procenti gadā. Hipe-
rinflācija iznīcināja iedzīvotāju ietaupījumus un atbrīvoja vietu ārzemju
investoriem un ārzemju kapitālam.

Deindustrializācija: nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka rūpnieciskā
ražošana Austrumeiropā, sākot ar 1989. gadu, dramatiski samazinājās.
Piecu gadu laikā Ungārija un Čehija zaudēja 40 procentus rūpniecības,
Polija un Slovākija zaudēja 50 procentus, Rumānija, Latvija un Bul -
gārija – ap 60 procentus. Pēc deindustrializācijas rūpniecība tika  da ļē ji
atjaunota atbilstoši ārzemju investoru (galvenokārt no Rietum ei ro pas)
interesēm. Tas labi redzams automobīļu rūpniecības nozarē – tā reģio -
nā izveidojusi joslu no Bohēmijas līdz Silēzijai, Ungārijai un Slovākijai.

Privatizācija: Visās Austrumeiropas valstīs, izņemot Slovēniju,
pārejas periodā notika īpašnieku nomaiņa. Tā tika pabeigta pirms šo
valstu uzņemšanas ES. Austrumeiropā banku sektorā (tāpat kā
pārējos) ārvalstu kapitālam pieder no 75 procentiem līdz 100
procentiem vietējo uzņēmumu. Privatizācija notika arī denacionalizācijas
formā, turklāt šajā gadījumā bieži ne tikai notika koruptīvi darījumi,
bet arī tika izmantoti viltoti dokumenti. Latvijas gadījumā denacionali-
zācija skāra ap 200 tūkstošus cilvēku, ieskaitot vairākus tūkstošus
cīnītāju par Latvijas neatkarību – barikāžu dalībnieku.

Slovēnijas atšķirīgo privatizācijas politiku izskaidro fakts, ka strād-
niekiem tika dota iespēja privatizēt uzņēmumus, un viņi kļuva par
savu darbavietu līdzīpašniekiem.

Lēts darbaspēks: Divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados,
kad Austrumeiropā ienāca ārzemju investīcijas, vidējā strādnieka
alga Ungārijā bija desmit reizes mazāka nekā Vācijā. Slovāku
strādnieks bija trīspadsmit reizes lētāks un ukraiņu strādnieks trīsdesmit
četras (!) reizes lētāks.

2000. gadā vidējā alga bija 150 ASV dolāri Rumānijā, 350 ASV
dolāri Slovākijā, 500 ASV dolāri Čehijā, Polijā un Ungārijā. Tikai
Slovēnijā (atceramies atšķirīgo privatizācijas politiku) 2000. gadā
strādnieks pelnīja vidēji 1000 ASV dolāru.
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2006. gadā, pēc 10 jauno dalībvalstu integrācijas Eiropas
Savienībā, vidējā alga Ungārijā, Čehijā un Polijā bija piecas reizes
mazāka nekā Vācijā. Slovākijā tā bija sešas reizes, bet Bulgārijā div-
desmit reizes mazāka. Tas deva iespēju saražoto produkciju pārdot
ar milzīgu peļņu.

Orientācija uz Eiropas Savienības tirgiem: Austrumeiropas
valstu ārējā tirdzniecība tika pārorientēta uz Eiropas Savienības
tirgiem. Šī vienpusējā orientācija būtiski pasliktināja jauno dalībvalstu
stāvokli un pastiprināja to ekonomiskās problēmas, īpaši laikā, kad
ekonomiskās krīzes laikā Rietumeiropā samazinājās pieprasījums
pēc Austrumeiropas precēm.

Mirstība un cilvēku zaudējumi: Pirmajos piecos pārejas perioda
gados (1989 – 1994) ANO konstatēja strauju cilvēka vidējā mūža
ilguma samazinājumu Austrumeiropā. Salīdzinot ar 1989. gadu,
mirstība Austrumeiropā, ieskaitot Ukrainu un Krieviju, jau 1993. gadā
bija palielinājusies par 670 000 nāves gadījumiem viena gada laikā.
Šos zaudējumus zinātniski raksturo ar terminu „pārejas mirstība”
(“transition mortality”). Tā pakāpeniski mazinājās tikai deviņdesmito
gadu otrajā pusē.

Statistika uzrāda dramatisku iedzīvotāju skaita samazinājumu
visā Austrumeiropā, ieskaitot Baltijas valstis. Iedzīvotāju skaita sama-
zināšanās notika un turpinās arī emigrācijas un dzimstības samazi-
nāšanās rezultātā.

***
Austrumeiropas valstu valdošās partijas izmantoja lēto darbaspēku,

lai piesaistītu ārzemju investīcijas. Paralēli šīs valstis ieviesa ārzemju
investīcijām labvēlīgu nodokļu politiku un pazemināja savu valstu ie-
dzīvotāju sociālās aizsardzības līmeni. Sākoties globālajai krīzei, Aus-
trumeiropā strauji samazinājās rūpnieciskā ražošana. Vīnes Starptautisko
Ekonomisko Pētījumu Institūta dati liecina, ka jau 2008. gadā reģiona
valstis ražoja par 10 – 20 procentiem mazāk rūpnieciskās produkcijas,
nekā 2007. gadā. 
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2008. gadā Austrumeiropas valstu ārējais parāds bija 636 miljardi
euro, bet ārzemju tiešās investīcijas Austrumeiropā šajā laikā bija ie-
vērojami mazākas - 454 miljardi euro. Turklāt, kā zināms, vismaz 70
procentus peļņas šie investori izved uz Rietumeiropu. Tur un daļēji arī
ASV lielā mērā nonāk arī Austrumeiropas valstu samaksātie procenti
par ārzemju kredītiem. 

Vājās Austrumeiropas valstis ne tikai ir atkarīgas no Briseles aiz-
devumiem un finansējuma, bet arī ievieš jaunus taupības pasākumus,
lai pildītu Māstrihtas kritērijus euro ieviešanai.

Eiropas Savienības paplašināšana, atverot jauno dalībvalstu eko-
nomikas, bet saglabājot sociālās un reģionālās atšķirības, nevar tikt
vērtēts citādi kā apzināta politika, kas vērsta uz Savienības perifērijas
ekspluatāciju.
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Latvijas ārējās tirdzniecības bilance (miljoni Ls)

Latvijas parāds  (miljoni Ls)

2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g.

∑ -1655 -1979 -3085 -3740 -3099 -1108 -1217 -1701

ES -1210 -1453 -2422 -2984 -2471 -1268 -1121 -1562

2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g.

974.95 962.3 1001 1032 2640 4169 4943 5216

Pārējie zaudējumi no dalības ES:
• Latvija kopš 1995. gada ir pilnībā atvērusi Eiropai savu iekšējo

tirgu (daļēji atvērts tas tika jau iepriekšējos gados). 

• ES ražotās preces vairs netiek apliktas ar muitas nodokli, bet
ES izdotie kvalitātes, sanitārie un veterinārie sertifikāti tiek atzīti par
derīgiem Latvijā. 

• Latvija ir apņēmusies ievērot ES ieteiktās veterinārās, sanitārās,
vides un drošības normas un virkni standartu. 
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• Tādējādi Latvijas ārējās tirdzniecības deficīts ir pieaudzis 26-
kārtīgi: no 141 miljona latu 1994. gadā līdz 3,7 miljardiem latu 2007.
gadā. [8].

Secinājumi:
Uzņemto saistību rezultātā vairums nozaru nespēja nodrošināt

rentablu un eksportspējīgu ražošanu.

Mūsu saistības pret ES ir obligātas. Turpretī ieguvumi, tieši otrādi,
ir neobligāti.

Atbalsta finansējums ir iegūstams izpildot noteiktas prasības un
procedūru. Atbalsta finansējums ir atsaucams. 

Tā kā 75% Latvijas uzņēmumu kapitāla pieder nerezidentiem,
liela daļa ES atbalsta vairo citu valstu Nacionālo ienākumu. 

Latvijas attīstību nodrošina reālais sektors un pakalpojumi, kas
pelna valūtu. ES atbalsts ir vairāk orientēts uz lauksaimniecību un ar
ražošanu nesaistītām darbībām.

Starp Latvijas prioritātēm dalībai ES nav ražošanas, bet atbalsta
prasības un ES standarti būtiski palielina mūsu ekonomikas izmaksas.
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ES attīstība un Latvijas 
interešu aizsardzība
Viktors Dinēvičs, prof., Dr. ekon.,

ES, līdzīgi kā daudzas valstis, dažnedažādi sabiedriskie kolektīvi,
ģimenes un citas cilvēku apvienības nav nekas cits kā lielākas vai
mazākas, sarežģītas sabiedriskās sistēmas, kas sa stāv no dažādiem
struktūras elementiem. Pie tam atsevišķo ele  mentu īpašības vienmēr
atšķiras no kopējās sistēmas īpašībām.

Jebkurai sistēmai vienmēr piemīt atšķirīgas, tādas jaunas īpašības,
kas nepiemīt šis sistēmas atsevišķiem elementiem. Tā ir sabiedrisko
sistēmu pamat likumsakarība.

Lai runātu par ES attīstības iespējām, vispirms nepieciešams
apskatīt sabiedrisko attiecību būtību un nepakļauties masu mēdiju
tieksmei jebkurā jomā ar sabiedriskajām attiecībām saprast tikai
publisko attiecību īpašības un likumsakarības. Tas traucē pareizi
izprast ES, kā sabiedriskās sistēmas, attīstības iespējas.

Sabiedrisko attiecību progress
Sabiedriskās sistēmas progress visos tās izaugsmes periodos

atkarīgs no sabiedrisko attiecību attīstības. Savukārt sabiedriskos at-
tiecību kopums sistēmā veidojās no atsevišķo indivīdu savstarpējo
attiecību vienības un arī no katra sabiedrības locekļa attiecībām ar
apkārtējo vidi.

Sabiedrisko attiecību analīzei lietderīgi apskatīt ne tikai attiecības



atsevišķu cilvēku starpā, bet arī cilvēku attiecības ar objektīvi eksistējošo
ārējo vidi, kurā eksistē cilvēki. Pie tam katram cilvēkam šī vide, kaut
vai mazliet, ir atšķirīga. Tādēļ vispirms apskatīsim tiešo attiecību
kopumu tikai atsevišķu cilvēku starpā.

Attiecību skaita pieaugums vienmēr apsteidz indivīdu skaita pie-
augumu. Bez tam jāņem vērā likumsakarība, ka pie noteiktas robežas,
jebkurš kvantitātes pieaugums, noved pie jaunas kvalitātes.

Tas notiek uz robežas, kad indivīds (sevišķi vadītājs) spēj vēl
uztvert pārejos grupā. Tas ir kad cilvēku skaits pārsniedz 7±21.
Minētais skaitlis fizioloģiski pierādīts cilvēkam2. Šajā intervālā katrs
indivīds savstarpējās attiecības uztver subjektīvi, atkarībā no katra
cilvēka attīstības līmeņa. Tālākais cilvēku pieaugums atsevišķā grupā
jau noved pie 7±2 grupu veidošanos, lai attiecības būtu uztveramas
indivīdam kā grupu attiecības.

Līdz ar to rodas iespēja attiecības, kuras uztveram subjektīvi,
varam savstarpēji ietekmēt un veidot atbilstoši iecerētām programmām. 

Attiecību kvantitātes pāreja 
jaunā kvalitātē

Tālākais attiecību skaita pieaugums cilvēku pamatmasai vairs
nav uztverama kā savstarpēji subjektīvi ietekmējama attiecību kopa,
jo pie noteikta attiecību skaita individuālo attiecību sistēma pāriet
jaunā kvalitātē. Sākās process, ka attiecības grupās, kolektīvos,
tautās, valstīs un tml. veidojumos uztveram ne kā atsevišķus elementus,
bet gan kā grupas kopumā. Katrā grupā novērojamas savas atšķirīgas
attīstības īpatnības un likumsakarības. Sākumā uztveram 7±2 grupas,
starp kurām veidojās grupu attiecības, pēc tam atsevišķu kolektīvu,

1  George A. Miller. TheMagicalNumberSeven, PlusorMinusTwo. // ThePsychologicalReview, 1956, vol. 63,
pp. 81—97.
2  Literatūrā mēdz šo parādību saukt gan par īslaicīgo atmiņas spēju, gan par Millera maciņu. Praktiski
lietderīgi šo «maģisko skaitli» saistīt ar uzmanības koncentrēšanas spēju. Iedalot uzmanību – koncentrētā,
kad mēs koncentrējamies uz vienu elementu, priekšmetu vai parādību; izklaidus, kad mēs izmantojam savas
spējas smadzenēs vienlaicīgi atspoguļot 7±2 elementus un zemapziņas, kad mūsu uzmanība spējīga kon-
centrēties uz ∞daudziem elementiem. Un tā uzmanīga uztvere mums nodrošina apkārtējās vides informācijas
subjektīvo uztveri.
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tautu un kopumā - cilvēces attiecības. Parādās jauna objektīvo
attiecību realitāte, ko katrs indivīds uztver kā attiecību vidi, kurā
viņam jādarbojas, un kuras attīstība pakļaujas sabiedrisko sistēmu
attīstības likumiem un likumsakarībām. Pie tam ietekmēt šo objektīvo
vidi viņam vienam nav iespējams. Šīs attiecības atsevišķs indivīds
uztver subjektīvi, bet saprot, ka tie ir objektīvi, neatkarīgi no indivīda
gribas un vēlmēm. Lai nodrošinātu sabiedrisko sistēmu attīstību, ne-
pieciešams tajās un uz tām iedarboties ar tādu rīcību, kas atbilst šo
sistēmu attīstības likumiem un likumsakarībām. Pretējā gadījumā sis-
tēmas eksistence tiek apdraudēta.

Jāatceras, ka jebkuram indivīdam veidojās attiecības arī ar
grupām, kolektīviem, valstīm un cilvēci kopumā. Tā ir mūsu individuālā
attieksme pret šiem veidojumiem, kas ir mūsu dažādās personiskās,
subjektīvās attiecības un, kas ne vienmēr atbilst objektīvai realitātei.
Tādēļ ļoti atbildīgas ir attiecības, kas rodas, ja kāds indivīds nokļūst
vadīšanas subjekta lomā un veidojās tā saucamās vadīšanas attiecības.
Ja vadīšanas subjekts, indivīds pieņem rīcības lēmumus, kas neatbilst
vadāmo sabiedrisko sistēmu attīstības objektīvajiem likumiem vai li-
kumsakarībām, tad tas var izraisīt vispirms sistēmas neefektīvu fun-
kcionēšanu un beigās novest pie sistēmas sabrukumu. 

Bez tam jāņem vērā, ka objektīvo realitāti, kurā dzīvo katrs
indivīds veido arī cilvēku attiecības ar vides elementiem.

Tā, katram cilvēkam ir noteiktas attiecības ar kosmosu (mū su ga-
dījumā galvenokārt ar noosfēru3), dzīvo un nedzīvo dabu un cilvēces
infrastruktūras atsevišķiem elementiem, apakšstruktūrām (kolektīvs,
nācija tauta, valsts). Pie tam šīs attiecības ir mainīgas kā telpā tā laikā.

Nevar apgalvot, ka visas attiecības veidojās tikai trīs dimensiju

3 noosfēra - [gr. noos prāts, saprāts, domas sfēra, apgabals]   prāta sfēra, kas aptver planētu un kas rodas
arī cilvēka saprātīgās domāšanas rezultātā, un kā specifisks enerģijas veids mijiedarbojas ar antroposfēru
un ģeosfēru.Līdz ar to tā ir ģeopolitiska dabas parādība, kurai ir mērs (kvantitātes un kvalitātes vienība).
Idejas autors ir V. Vernadskis. Jēdzienu zinātnē ieviesa E.Leruā un P.T. deŠardēns. Pēdējā laikā eksistē
dažādas hipotēzes šajā jautājumā. Tomēr, ievērojot jaunākosatklājumus eksaktajās zinātnes, analītiski
izvērtējot šo zinātņu pētījumu rezultātus, uzskatu, ka noosfēra ir cilvēciskotās biosfēras attīstības loģisks
rezultāts, ka tā ir mums jauna, līdz šim vēl neizpētīta matērijas forma biosfērā ar savām specifiskām fizikālām,
un morāli ētiskāmlikumsakarībām, tomēr daļēji uztverama ar mums zināmajiem un vēl līdz galam neizpētītajiem
uztveres maņu orgāniem. Tā ir biosociāla dabas parādība, kam galvenie virzošie spēki ir zinātniskā doma un
darbs kā materiālās ražošanas pamats.http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RNuux(lwg) Pamatots ir
arī uzskats, ka tas ir zemes informatīvais lauks, ko rada visdažādākie elementi. Secinājums - informācija ir
materiāla.
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telpā un laikā. Eksistē teorijas un hipotēzes par mūsu dzīvi arī daudz
dimensiju telpā un laikā. Tomēr pašreizējais dabas izziņas līmenis in-
divīdam, mums katram praksē visvairāk uztverams kā dzīve trīsdimensiju
telpā un arī ceturtajā  laikā. 

Kā zināms, trīsdimensiju telpā mums ir brīva kustības izvēle. Mēs
varam pārvietoties jebkurā virzienā pēc savas izvēles un gribas. Tur-
pretim ceturtajā dimensijā mēs šodien protam pārvietoties tikai līdzi
laika plūsmai uz priekšu. Tātad brīvā griba ierobežota.

Līdzīgi mūsu rīcība, brīvā griba ir ierobežota objektīvo attiecību
jūklī, jo objektīvo attiecību attīstība var noritēt atbilstoši sabiedriskās
sistēmas attīstības likumsakarībām, kas nav atkarīgas no indivīda
gribas. Progresu, attīstību nosaka indivīda prasme izmantot šīs li-
kumsakarības, pieņemot pareizos rīcības lēmumus.

Pirmā tuvinājumā to var salīdzināt ar kuģa kapteini, kas savu kuģi
mēģina izvadīt viļņojošā jūrā, ievērojot visas likumsakarības, ko mums
diktē jūras daba( attiecību jūklis)

Sabiedriskās attiecības kā cilvēces 
attīstības likumsakarību bāze

Kā jau tika teikts – objektīvo un subjektīvo cilvēku savstarpējo at-
tiecību attīstība un arī attiecības ar apkārtējo vidi, pakļautas noteiktām
likumsakarībām. Visas šīs likumsakarības ir gan empīriski, gan
teorētiski atklātas un apkopotas gan senatnes, gan šodienas dažādās
filozofu, matemātiķu un dabas zinātnieku darbos. Apkopotā empīriskā
pieredze lasāma daudzos avotos, kopš rakstu zīmju lietošanas
sākuma. Pie tam ceļš uz likumsakarību formulējumiem sākās ar sa-
biedrisko attiecību cēloņu - seku empīrisku izpēti gadu tūkstošu lai-
kā.

Varam izšķirt vispārējās un specifiskās sabiedrisko attiecību
attīstības likumsakarības. Pie vispārējām pieskaitāmas tādas, kuras ir
pareizas kā subjektīvām tā objektīvām sabiedriskām attiecībām. Kā
zināms, sabiedriskās attiecības ir daudzveidīgu sociālo grupu,
nāciju, cilvēces saišu kopums, kas veidojās šo sistēmu iekšienē
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un ārienē ekonomiskās, sociālās, politiskās, kultūras un citas
mērķtiecīgas mijiedarbības rezultātā. 

Sabiedriskajām attiecībām tāpat kā katrai parādībai piemīt sava
kvantitāte un kvalitāte, kas kopumā ir attiecību mērs, ko faktiski
raksturo sabiedrisko sistēmu attīstības likumsakarības.

Cilvēces attīstības gaitā uzkrātās zināšanas ļauj secināt, ka dabas
un cilvēku radītās sistēmas attīstās pēc dažādām likumsakarībām. Ir
tādas, kas ir atšķirīgas cilvēku veidotajām sistēmām, atšķirīgas dzīvai,
nedzīvai dabai un kosmosam(arī noosfērai).Tomēr ir arī tādas, kas
visām sistēmām ir kopējas visos laikos. Lai prognozētu savas rīcības
sekas vispirms vismaz jāapgūst kopējās likumsakarības, nosacījumus,
kas nodrošina cilvēku un visas cilvēces progresīvu attīstību bez
krīzēm. Pēc būtības šie nosacījumi jau sen konstatēti empīriski, ap-
kopojot cilvēces tūkstošgadīgo attīstības pieredzi, ejot par mēģinājumu
un kļūdu ceļu, sekojot cēloņu un seku attīstības „ķēdītes” loģikai. Šie
nosacījumi dažādi formulēti (baušļi, vēdas, noteikumi, likumi un tml.),
apkopoti tradicionālajās ticībās kā austrumos tā arī rietumos. 

Daudzkārt arī filozofi mēģinājuši formulēt šos izdzīvošanas nosa-
cījums. Bieži tos mēdz dēvēt par imperatīviem4. 

Kopējās likumsakarības, tāpat kā visu citu sistēmu specifisko li-
kumsakarību zināšanas ļauj analizēt, daļēji prognozēt cilvēkam,
ģimenes galvai, kolektīva vadītājam, valdībai, jebkuras sabiedriskās
sistēmas vadītājam savu pieņemto lēmumu sekas. Tādēļ pie jebkuras
rīcības vispirms ir jāzina šīs kopējās, fundamentālās likumsakarības,
un nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas apgūstot arī pakārtotās,
specifiskās likumsakarības5. Tikai tā var ierobežot cilvēkos „dzīvniecisko
alkatību”. Tādas, piemēram, visiem zināmie morālais imperatīvs un
ekoloģiskais imperatīvi.

Sakarā ar morāles imperatīvu minams viens no ievērojamākiem
pagātnes domātājiem –Imanuels Kants (1724 – 1804). Viņš uzskatāms
par kategoriskā imperatīva autoru. Neskatoties uz ideālistiskajiem
maldiem un dziļo klerikālismu, viņš pareizi izpratis, ka dzīves pamatā
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du apakšsistēmu attiecību specifiku.



ir cilvēku attiecības, kas nosaka progresu veicinošas rīcības vadlīnijas.
Viņa darbos par ētiku un morāli var saskatīt trīs dažādus kategoriskā
imperatīva definējumus6. Šie definējumi rāda, ka laika gaitā Kants
nepārtraukti precizē kategoriskā imperatīva saturu. Bet līdz galam
viņam arī neizdevās formulēt praksē pielietojamu kategoriskā imperatīva
definējumu. Nevar piekrist Kantam, ka sabiedrisko attiecību imperatīvs
būtu balstāms uz cilvēku „iekšējām likumsakarībām” (pēdējais for-
mulējums). Vispirms tāpēc, ka katram cilvēkam ir subjektīvs skatījums
uz pasauli, otrkārt tāpēc, ka runājot par imperatīvu plašākā nozīmē
nepieciešams sabiedrisks imperatīvs nevis individuāls.

Liekas, ka pagaidām visprecīzāk cilvēku rīcības, darbības normas
paaudžu gaitā ir formulētas Bībelē. Atbilstoši Bībeles tekstiem „Dievs
deva Moisejam Sinaja kalnā, Izraēlas dēlu klātbūtnē, piecdesmitā
dienā pēc tam, kad ebreji pameta Ēģipti.7” 10 baušļus, desmit pa-
matlikumus. Katrs no tiem praktiskai lietošanai visvairāk atbilst ētikas
zelta noteikumam: ”nedari otram to, ko tu negribi, lai darītu tev”.
Līdz ar to, šo noteikumu faktiski varam uzskatīt par morāles imperatī-
vu8.

Arī ekoloģiskais imperatīvs ir attiecību veidošanas nosacījums
starp cilvēku un dabu. Aizliegums postīt dabu, lai tā neiznīcinātu
pašu cilvēku.

Pasaulē vienlaicīgi pieaug ne tikai iedzīvotāju skaits, bet arī
atēriņu apjoms dažādu vajadzību apmierināšanai, par ko liecina ne
tikai enerģijas patēriņa pieaugums.

Cilvēces eksistence, izdzīvošanas iespējas ne mazākā mērā ir at-
karīgas no mūsu attiecībām pret dzīvo un nedzīvo dabu zemes
biosfērā. Un tas nozīmē, ka cilvēku, sabiedrības mijiedarbība ar
dabu (dzīvo un nedzīvo) veido specifisku attiecību sistēmu un šai
sistēmai atbilstošās likumsakarības. Apskatīsim pašreizējo ekoloģisko
stāvokli pasaulē.

6 1.rīkojies tā, it kā tavas, tavas gribas vadīta rīcības likumsakarība, kļūtu par vispārējo dabas likumu;
2.rīkojies tā, lai cilvēce gan tavā, gan jebkurā citā personā, vienmēr tiktu izmantota kā mērķis un nekad ti-

kai kā līdzeklis;
3.rīkojies tādas idejas vadīts, kad visi noteikumi pakļaujas tavai iekšējai likumsakarībai un veido vienotu

mērķu valstību, kas vienlaicīgi būtu arī dabas valstība.
7   http://ru.wikipedia.org/wiki/Десять_заповедей
8 morāles jēdzienam tuvu stāv ētikas un tikumības jēdzieni. Neiedziļinoties niansēs, uzskatām, ka morāles
jēdziens ietver sevī ētiku un tikumību.
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Jāņa Brizgas un citu autoru aprēķini rāda, ka ja visi uz Zemes
pašlaik dzīvojošie cilvēki (aptuveni 7 miljardi) patērētu tikpat daudz
dabas resursu, cik amerikāņi, tad būtu nepieciešami 58 miljardi
hektāru zemes, kas 6 reizes pārsniedz pieejamos resursus. Līdz ar to
būtu vajadzīgas 6 planētas Zeme, lai apmierinātu visas šīs vajadzības.
Tas nozīmē, ka amerikāņu sapnis ir iespējams tikai ierobežotam
cilvēku lokam, jo pasaulē vienkārši nav pietiekami daudz resursu, lai
nodrošinātu visu vajadzības. Ne velti jau tagad pieejamo dabas
resursu mērīšanai pieņemta mērvienība – „ekoloģiskā pēda10”. Nav
tālu laiks, kad „ekoloģiskā pēda” katrai valstij, reģionam un pat atse-
višķam uzņēmumam būs viens no galvenajiem makroekonomikas
rādītājiem.

Alkatīgai vajadzību apmierināšanai nesaprātīgi tiek izmantotas
dažādas dabas bagātības. Rezultātā vienā otrā vietā jau izsīkuši
dabīgie izrakteņi, meža un dzeramā ūdens krājumi. Tiek noplicinātas
arī lauksaimnieciski apstrādājamās zemes. Tādēļ, lai cilvēce varētu
izdzīvot, nepieciešams imperatīvs, kas ierobežo sabiedrības alkatības
un dzīvnieciskā gara apsteigšanas tendences.

Ekoloģiskā imperatīva formulējuma mēģinājumi tika jau izdarīti
ANO vispasaules konferencēs. Tā, vispirms 1992. gadā  Rio-de-
Žaneiro, tika izstrādāta pasaules stabilas attīstības koncepcija (Sus-
tainable development), kas precizēta konferencē 2002.gadā – Joha-
nesburgā.

Izstrādātie attīstības mērķi paredzēti periodam līdz 2015. gadam.
Pie tam tie ietver ne tikai materiālās, bet arī sociālās sfēras faktorus11.
Un tas ir loģiski, jo biosfēras sociālā sastāvdaļa – noosfēra, arvien
vairāk ietekmē kopējo biosfēras attīstību.

Uz šiem pamatiem ir vairāki mēģinājumi definēt ekoloģisko im-
peratīvu. Akadēmiķis N.N. Moisejevs darbā „Tiekšanās pēc
saprāta”("Восхождение к Разуму") definē ekoloģisko imperatīvu kā
nepieciešamību rīkoties tā, lai cilvēces turpmāko attīstību saskaņotu
ar tās augošajām vajadzībām un biosfēras tālākās attīstības ie-

10 hektāros izteikta zemes un ūdens platība, kas nepieciešama , lai nodrošinātu kāda ekonomikas rajona vai
populācijas ilgter miņa izdzīvošanu pie noteiktiem dzīves standartiem.
11 http://www.internet-school.ru/Enc.ashx?item=1069
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spējām12. Šis definējums vairāk atbilst morāli – ētiskam formulējumam.
Ir autori, kas mēģina definēt ekoloģisko imperatīvu kā juridiskos
likumus, kas aizliedz noteiktas darbības attiecībā pret dabu. Ekoloģisko
imperatīvu mēģina aizstāt ar ierobežojošiem likumdošanas aktiem,
kas nosaka saimnieciskā procesa visas stadijas: pirms ekspluatācijas,
ekspluatācijas un pēc ekspluatācijas laikā13. Tomēr cilvēku pieņemtie
likumi nav objektīvi attiecībā pret biosfēras attīstības iespējām. Tie ir
subjektīvi.

Uzskatu, ka ekoloģisko imperatīvu būtu jādefinē kā aizliegumu
cilvēkiem rīkoties ar biosfēru, dzīvās un nedzīvās dabas bagātībām
tā, lai tās būtu atražojamas vai aizvietojamas vienas - divu
paaudžu laikā.

Domāju, ka informācijas pārbagātības laikmetā, kad mūsu sma-
dzeņu spēja to pārstrādāt, atpaliek no informācijas pieauguma
tempiem, pienācis laiks ievērot arī virtuālo imperatīvu. Bet tā ir
atsevišķa runa.

Bez imperatīviem, kā zināms, ir arī objektīvas likumsakarības,
kas darbojās sabiedrisko attiecību sistēmās. Tā, piemēram, ir vispārējie
enerģijas, laika, vajadzību izaugsmes, intelekta attīstības, vispārējais
sabiedriskā darba ražīguma nepārtrauktā pieauguma, vadības ne-
pieciešamības vispārējās likumsakarības un citas. 

Un tā, jebkuram cilvēku lēmumam, jebkurā sabiedriskā sistēmā
jābūt saskaņā ar minētajiem imperatīviem un ar attiecīgās sabiedriskās
sistēmas objektīvajām likumsakarībām.

Sevišķi tas attiecās uz subjektīvajām sabiedriskajām attiecībām,
kad indivīds, vai indivīdu kopa grib ietekmēt citu indivīdu, grupu,
kolektīvu un t.t. rīcību. Ir labi jāpārzina sabiedrisko sistēmu imperatīvus
un nepārtraukti mainīgās, katras sistēmas likumsakarības. Bet ne
tikai tas.

Nav noslēpums, ka katra cilvēka rīcība atkarīga no viņa vajadzību
vērtību skalas. Rīcība sākās tad, kad vajadzības pāraug darbības
motivācijā. Izmantojot, visiem zināmo Ābrahama Maslova vajadzību

12 Моисеев Н.Н.Человек и ноосфера. — М.: Мол. гвардия, 1990. — С. 24-25.
13 http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary336/221d552.htm
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piramīdu14, varam subjektīvās attiecības klasificēt pēc satura, kas
atvieglo iespēju manipulēt ar (reklāma un tml.) vienu vai otru vajadzību
stimulēšanu. 

Līdz nav apmierinātas zemākās vajadzības, nerodas augstāka lī-
meņa vajadzības. Tādēļ, lai nodrošinātu patērētāju sabiedrības attīstību,
tiek aktivizētas zemākā līmeņa vajadzības, kas palielina patēriņa
preču pieprasījumu „brīvajā tirgū”. Nerodas augstāka līmeņa vajadzības,
kas pie liela indivīdu skaita ar šādām vajadzībām parasti pāraugt ma-
sveida protestos pret netaisnīgo ekspluatāciju, ienākumu sadali.
Faktiski veidojās objektīvo attiecību sistēma, kas nav vairs tieši sti-
mulējamas, vadāmas.

Tādēļ ir nepareizs uzskats, ka daudzos teorētiskajos un zinātniskajos
darbos subjektīvās sabiedriskās attiecības tiek uzskatītas par sabied-
riskām attiecībām vispār.

Šī raksta galvenais mērķis ir atgādināt, ka nedrīkst jaukt subjektīvās
un objektīvās sabiedriskās attiecības. Pēdējā laikā parādījusies
tendence, sevišķi literatūrā latviešu valodā, kad jēdzienā „sabiedriskās
attiecības” ietver tikai tās attiecības, kas subjektīvi ietekmējamas, aiz-
mirstot par objektīvo sabiedrisko attiecību reālu eksistenci. Tā sa-
biedriskās attiecības literatūrā bieži tiek formulētas kā pārvaldes
funkcija, ar kuras palīdzību tiek nodibināti vai uzturēti savstarpēji
izdevīgi sakari starp kādu organizāciju un sabiedrību, vai arī kā mār-
ketinga veids, kas atsevišķam uzņēmumam ne tikai stimulē pieprasījumu
pēc kaut kāda pakalpojuma vai preces, bet arī izveido labvēlīgu sa-
biedrības viedokli par uzņēmumu. Daudzos darbos sabiedriskās at-
tiecības tiek aizvietotas ar jēdzienu “saikne ar sabiedrību”, ietverot
vairākas sociālās sfēras - menedžmentu, mārketingu, informātiku,
loģiku un sociālo psiholoģiju.

Tā paliek neievēroti likumi un likumsakarības kas veidojās uz
objektīvo attiecību analīzes bāzes. Laikam jau tādi imperatīvi kā morāles,
ekoloģiskais un virtuālais ne sevišķi sakrīt ar brīvā tirgus ekonomikas
koncepciju. Bet kā zināms imperatīvu un likumsakarību neievērošana
novedīs pie cilvēces bojāejas. Arī ES imperatīvu neievērošana, agrāk
vai vēlāk novedīs pie bojāejas.

14 Ir dažādas vajadzību hierarhijas teorijas. Tomēr Maslova piramīda vislabāk izskaidro iespējas manipulēt ar
vajadzību aktivizāciju. 
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Interesanti bija vērot kā ES ievēroja tādu kā neitralitāti sakarā ar
pasaules gala pasludināšanu 2012. gada 21. decembrī. Jau šīs pro-
pagandas sākumā bija skaidrs, ka tas ir marketinga triks, lai palielinātu
un paātrinātu naudas plūsmas. Sākot ar turīgo cilvēku dažādo dārgo
bunkuru celtniecību un lētticīgo nabagu pēdējo santīmu tērēšanu.
Masu mēdiji pat veicināja kādreizējo dzērāju dziesmu „man pāris
santīmu vēl ķešā, tie pirms nāves jānodzer”. 

Netika pietiekami skaidrots, lai cilvēki neuzrautos uz šī marketinga
trika. Un naudas plūsmas, apgrozījums palielinājās starpnacionālo
kompāniju lielbagātniekiem par prieku. Šāda attieksme liecināja tikai
par morāles imperatīva neievērošanu, lielbagātnieku alkatības ap-
mierināšanai.

Un tā naudas alkatība ne tikai ES, bet arī visā pasaulē arvien
vairāk tuvina cilvēces postu. Kā tas notiek?

Naudas iekšējā pretruna
Kā zināms, naudai, kā jebkurai precei tirgū ir dažādas funkcijas.

Tomēr naudas „mēru” vislabāk raksturo divas pretstata funkcijas:

• lietošanas vērtība;

• maiņas vērtība.

Lietošanas vērtība apmierina atsevišķas personas un visas sa-
biedrības vajadzības, bet maiņas vērtība saglabā naudas robežvērtību
naudas maiņas procesā.

Varam uzskatīt, ka pirmā raksturo naudas kvalitatīvo pusi, otrā -
kvantitatīvo. 

Lai veidotos naudas aprite, naudas plūsmas, kas ir tirdzniecības
pamatā, reālā dzīvē vienmēr pastāv pretruna starp tām. Ja kvantitatīvās
un kvalitatīvās puses kādā vietā un laikā sakristu, tad vismaz vienai
maiņas procesa pusei tas jau būtu neinteresanti. Un tas samazinātu
peļņas, vai spekulācijas iespējas, arī naudas apriti un naudas plūsmas
intensitāti. Līdzsvars veidotu miera stāvokli un ekonomikas sastingumu.
Tāpēc vienmēr jāskatās, lai šīs pretrunas attīstības nolūkos pastāvētu

38



saprātīgās robežās. Lai pretrunas starp lietošanas un maiņas vērtību
neradītu necilvēcisku diferenci starp turīgo un nabadzīgo iedzīvotāju
slāni.

Mūsu nelaime ir apstāklī, ka visās analīzēs tiek izmantota tikai
naudas mēra viena puse - maiņas vērtība. Tādēļ diskusijas par pāreju
uz eiro (euro) zonu pa lielākai daļai atgādina sofistu debates.

Otrā puse – lietošanas vērtības kompleksa analīze pastāvošās
politikas ietvaros, kas klanās liberālās ekonomikas dogmatisko
postulātu priekšā, netiek veikta. Tas noved pie vienpusīga jautājuma
apskata. Un tas viss notiek tāpēc, ka valdošai elitei lietošanas vērtību
analīze, kas nodrošina sabiedrības reālu izdzīvošanu, neinteresē. In-
terešu loks tai noslēdzās ar spekulatīvo maiņas vērtību analīzi, kas
ļauj apslēpt dažādo kriminālo elementu izdarības.

Šīs politikas rezultāts redzams reālajā dzīvē Latvijā: Latvijas pa-
kāpeniskā iznīkšanā; patstāvības zaudēšanā; tautas straujā slīkšana
nabadzībā (10-20% bagāto un turīgo, pārējie pus nabagi un badā
mirstošie nabagi) un tml. nepatikšanas.

Ne velti jau tagad turīgo galam ļauj palielināt algas, lai viņu
lietošanas vērtību grozs kvantitatīvi nesamazinātos pēc pāriešanas
uz eiro kā maksāšanas līdzekli. Tādēļ viņi arī nejutīs reālo cenu
kāpumu. Turpretim nabadzīgo galam naudas lietošanas vērtību
apjoms samazināsies un dzīves līmenis pasliktināsies. Pie tam tas
notiks, kad eiro vērtība pasaules naudas tirgū samazināsies, jo
pašlaik viņas vērtība, kā liecina pasaules tirgus eksperti ir neatbilstoši
liela. UN tā eiro zonas politiķi kārtējo reizi veicinās iedzīvotāju lielākās
daļas tālāku grimšanu nabadzībā un bagātību vairošanos turīgo galā.

Tādēļ nepieciešama abu pušu analīze, rēķinoties ar visu iedzīvotāju
interesēm, ne tikai ar valdošās elites interesēm, lai palielinātu visu ie-
dzīvotāju labklājības pieaugumu un jābeidz ar drusku pasviešanu
aplaupītajam iedzīvotāju vairākumam.

Šāda politika ir arī kapitālisma krīžu cēlonis. Bet ne tikai tas.
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15 ar pasaules elementiem saprotama visa zemes lode, uz tās esošā dzīvā, nedzīvā daba, visuma elementi,  
kas to aptver, ieskaitot noosfēru, visa cilvēce ar tās struktūras elementiem.

16 alkatība ir tiekšanās iegūt vairāk nekā nepieciešams. Augustīns
17 Gandijs M. MahandasKararančads (1869-1948). Indiešu politiķis, rakstnieks. Laikabiedri viņu apveltīja ar 

titulu Mahatma - "dižā dvēsele". Nogalināja kāds fanātiķis.

Daži kapitālisma krīžu cēloņi un 
pasākumi to pārvarēšanai

Pasaules globālās un Latvijas dziļās krīzes cēloņi vispirms
meklējami dominējošajā ekonomiskās sistēmas neatbilstībā globali-
zācijas procesiem. Globalizāciju varam formulēt kā pasaules ele-
mentu15 mijiedarbības procesu to attīstības gaitā visās cilvēces
darbības jomās.

Globalizācija pēc savas būtības arī satur iekšējas pretrunas.
Pastāv pretruna starp globalizācijas visaptverošo paātrināto attīstību
un zemes lodes resursu pieaugumu. Varam arī teikt, ka pretruna ir
starp globalizācijas attīstības tempiem un izsīkstošajiem zemes lodes
resursiem. 

Pie tam šī pretruna arvien vairāk padziļinās. Tā kā zemes resursi
ir ierobežoti, tad tas nozīmē, ka globalizācijas attīstība faktiski ir
jābremzē, lai nenoplicinātu zemes lodes resursus tiktāl, ka tiek
iznīcināta cilvēce, kas būtībā pati ir vainīga pie šiem procesiem.
Nebūs cilvēku, nebūs globalizācijas. Pienācis laiks nepakļauties
cilvēces alkatībai, ko nodrošina pastāvošā ekonomiskā sistēma
lielākajā zemes lodes daļā.

Cilvēces bagātākās iedzīvotāju daļas alkatības apmierināšanai
tiek patērēts arvien vairāk dabas resursu un cilvēki kopumā pakāpeniski
tiek pārvērsti par patērētāju sabiedrību. Tas ne tikai saasina pretrunas
starp globalizācijas procesiem, bet arī rada iekšējas pretrunas sa-
biedrībā. Gribam mēs to vai nē, mums jāsāk ierobežot, regulēt ne
tikai dabas doto resursu patēriņu, bet jāizslēdz no savas rīcības alka-
tības16 motivācija. Ne velti Gandijs M17 teica: ”Pasaule ir pietiekoši
liela, lai apmierinātu visu cilvēku vajadzības, bet pārāk maza, lai ap-
mierinātu cilvēcisko alkatību.”

Tāpēc attiecības starp globalizācijas tempiem, cilvēcisko alkatību
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un dabas resursiem mums jāiemācās regulēt ar saprāta palīdzību, iz-
mantojot arī tādu resursu kā noosfēra.

Brīvā tirgus ekonomiskā sistēma, kas pasaules mērogā turpina
izplēsties arvien tālāk, nonāk pretrunā ar globalizācijas attīstības
tempiem. Pie tam tas vienlīdz skar finanšu, preču, darba un citus
tirgus. Ir jāsaprot, ka pašreizējās krīzes galvenais iemesls meklējams
tieši pretrunā starp brīvā, liberālās tirgus ekonomiku un globalizācijas
procesu paātrināto attīstību. 

Daudzi vēl joprojām cer uz Ādama Smita „neredzamo roku”, kas
automātiski uzturēs līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu.
Tomēr globalizācija jau tagad liek manīt, ka „neredzamā roka” vairs
nevar automātiski uzturēt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu
dažādos tirgos un zemes lodes vietās. Un tas ir saprotams. Zinātnes,
tehnikas un tehnoloģiju attīstība nepārtraukti palielina piedāvājumu
kā kvantitatīvi tā kvalitatīvi. Tāds piedāvājuma pieaugums iespējams
tad, kad cilvēces rīcībā ir neierobežoti resursi. 

Tomēr zemes lodes resursi ir ierobežoti. Tāpēc reālā pasaulē
kaut kāds produkta vai pakalpojuma piedāvājums var pieaugt tikai
līdz noteiktai robežai. Beidzoties resursiem, beidzās arī piedāvājums.
Beidzoties piedāvājumam beidzas arī pieprasījums. Un galu galā
beidzās arī sabiedrība. Elementāri. Žēl, ka pašreizējie tautsaimniecības
korifeji to nesaprot vai alkatības dzīti, to negrib saprast.

Šodien visiem ir skaidrs, ka zemes lodes resursu krājums sāk
strauji samazināties un tas nav bezgalīgs. Un tas nozīmē, ka piedā-
vājums ir ierobežots ne tikai atsevišķi ņemtā zemē, bet gan visā pa-
saulē.

Brīvā tirgus ekonomikas instrumenti ar to variantiem, sākot ar
1928. gadu radījusi pasaules kapitālistiskās sistēmas krīzes un turpina
savu graujošo darbību arī mūsu dienās. Atšķiras tikai ar to, ka
mūsdienu globālo ekonomisko krīzi papildus ievērojami ietekmē arī
ekoloģiskās krīzes attīstība. Līdz šim laikam liberālās tirgus ekonomikas
apoloģēti nav pat teorētiski izstrādājuši instrumentus, lai atbilstoši
visu sabiedrības slāņu interesēm, ierobežotu pārbagāto slāņu
alkatību un veicinātu uzkrāto bagātību investēšanu jaunās ražotnēs,
jaunu darba vietu radīšanā, lai saskaņotu globalizācijas attīstības
tempus ar ekonomikas attīstību atbilstoši dabas resursiem. Šādam
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uzdevumam neatbilst plaši izplatītā brīvās, liberālās tirgus ekonomikas
sistēma. Nepieciešama sistēma, kas spējīga novērst globalizācijas
izraisītās pretrunas. 

Ir divas galējas iespējas. Evolūcijas ceļā, pakāpeniski, labojot
un regulējot katrā atsevišķā sabiedriskās sistēmas apakšstruktūrā un
visā pasaulē kopumā neatbilstības globalizācijas pretrunīgajām ten-
dencēm. Var arī sabiedrībā uz reizi veikt pilnīgu restrukturizāciju kā
kvantitatīvi tā arī kvalitatīvi revolucionārā veidā. Bet tad nepieciešama
diktatūra, kas var prasīt daudzu nevainīgu cilvēku asinis.

Viens no pašreizējās ekonomiskās sistēmas instrumentiem, kas
rada strauju inflācijas pieaugumu, deflācijas žņaugus un globalizētās
pasaules krīzi ir praksē ieviestā komercbanku sis tēma (nevis atsevišķa
banka), kā pasaulē tā atsevišķās valstīs.

Pēc pastāvošiem brīvā tirgus kanoniem, komercbanku sistēma
kopumā ir tiesīga aizdot naudu, izsniegt kredītus, vairākkārtīgi pār-
sniedzot atsevišķu banku rezerves. Līdz ar to komercbanku sistēma
rada naudas piedāvājuma pieaugumu(līdz ar to kredītu piedāvājuma
pieaugumu), ko nosaka naudas multiplikators, faktiski komercbanku
obligāto rezervju norma. Piemēram, ja viena komercbanka saņem
depozīta noguldījumu 1000 Ls apmērā pie obligāto rezervju normas
15% (Multiplikators= 100/15), tad sistēma kopumā var kreditēt lielāku
naudas summu t.i. 6600 Ls. Sistēma var it kā radīt un līdz ar to
kreditēt 6.66 reizes lielāku naudu nekā noguldīts vienā bankā. Tas
pats notiek visās komercbankās. Un tad „radītās” naudas daudzums
ir daudzkārt lielāks, par saražotām (patēriņa)lietošanas vērtībām va-
jadzību apmierināšanai. Tas izjauc apgrozījumā esošās naudas
līdzsvaru. Liekas naudas parādīšanās ir analoga „drukas mašīnas”
palaišanai, kas noved pie inflācijas. 

Brīvā, liberālā tirgus apoloģēti iebildīs, teikdami, ka tas ir normāli
jo ir kontrolējams process. 

Viena no vienkāršākām formulām (amerikāņu ekonomista Irvinga
Fišera līdzsvara formula), pēc kuras var aprēķināt naudas piedāvājuma
un pieprasījuma līdzsvaram nepieciešamo naudas daudzumu: MxV
= QxP, kur M – nepieciešamā naudas masa apgrozībā; 

V – vienveidīgo naudas zīmju vidējais aprišu skaits gadā; 
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Q – preču (visdažādāko ražojumu un pakalpojumu) kopējais
daudzums, kas tiek piedāvāts; 

P – piedāvāto preču cenas.

Formulu pārveidojot  M = 

Tas nozīmē, ka nepieciešamais naudas V daudzums tieši propor-
cionāls saražoto preču un pakalpojumu apjomam un cenu līmenim.

Kā zināms, naudas masas pieaugums gan īsā, gan garā periodā
izsauc cenu līmeņa pieaugumu. Tomēr jāatceras, ka īslaicīgā periodā
inflācijas pieaugums saskaņojās ar reālā preču un pakalpojumu
izlaidi. Turpretim ilglaicīgā periodā reālā izlaide nemainās un atrodas
savu potenciālo iespēju robežās. Tādā gadījumā ilglaicīgs naudas
masas pieaugums rada inflācijas pieaugumu. Un te nu jāatceras
amerikāņu ekonomista, Nobela prēmijas laureāta Miltona Frīdmana
teikto: „inflācija vienmēr un visur neapšaubāmi ir naudas lieta”. Un
tas nozīmē, ka tieši liekas naudas radīšana komercbanku sistēmā ir
galvenais inflācijas cēlonis. Neviens cits cēlonis nevar tādos apjomos,
nekontrolēti palielināt naudas masu apgrozībā. Un atkal teiktajam
iebildīs liberālās tirgus ekonomikas apoloģēti. Tie teiks, ka valsts,
galvenokārt Centrālās vai Valsts bankas personā kontrolē un regulē
šo procesu. Tik tiešām. Regulēšanas iespējas ir. Tā, piemēram,
centrālā vai valsts banka var ietekmēt liekas naudas parādīšanos ko-
mercbanku sistēmā, ierobežojot komercbanku kredītu izsniegšanu,
nosakot obligāto rezervju normatīvu, diskonta procentu likmes, pērkot
un pārdodot valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas un tml. 

Apskatīsim tikai vienu faktoru, kas jūtami ietekmē liekas naudas
radīšanu un inflācijas palielināšanu (tā saucamais inflācijas nodoklis).
Regulēšanu ar obligāto rezervju normām komercbankām.

Kā jau iepriekš sacīts, jo mazāka obligāto rezervju norma komer-
cbankām, jo lielākas tām liekās naudas radīšanas iespējas. Līdz ar to
arī nodrošināts inflācijas pieaugums un krīzes padziļināšanās.

Neskatoties uz to, pēdējos gados pieauga inflācija (>10%),
valdība un valsts banka nevis palielināja obligāto rezervju normu ko-
mercbankām, kā to prasītu inflācijas pieaugums, bet gan pretēji.
Sākot ar 2008. gadu vairāk kārt tika pat samazināta komercbanku
obligāto rezervju norma – no 8% līdz pat 3% šobrīd. Un tas nozīmē,

QxP
V
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ka liekās naudas pieauguma iespējas komerc banku sistēmā, ar
Latvijas bankas svētību, kas ir neatkarīga no valdības, ir nevis sama-
zinājusies, bet gan pieaugusi vairākas reizes. Un tas attiecās tikai uz
vienu komercbanku. Līdzīga situācija arī ar citiem instrumentiem,
kurus varētu iedarbināt banka un valdība. Bet tas netiek darīts. Tā
vietā valdība ar Saeimu un centrālo banku kopā lej krokodila asaras
un ar maz efektīviem pasākumiem cīņai ar inflāciju iemidzina tautas
uzmanību.

Nākošais cēlonis, kas jūtami veicina krīžu izcelsmi ir no dzīvnieku
pasaules pārmantotais tā saucamais animal spirits19 instinkts. Dzīvnieku
pasaulē izdzīvo stiprākais, veiklākais, ārējai videi piemērotākais. Pie
tam tas notiek savstarpēji cīnoties, konkurējot vienam ar otru   kurš
kuru apsteigs, nobīdīs malā un pat iznīcinās. Šī cīņa katram indivīdam
liek sasprindzināt visus savus spēkus, vairāk nekā parasti. Un tā arī
no katra tiek izdalīta papildus enerģija, lielākas kļūst funkcionēšanas
spējas. 

Tomēr savas sugas saglabāšanas interesēs tie ne tikai cīnās
viens ar otru, bet arī apvienojās baros, jo kopš savas pastāvēšanas,
viņu pieredze rāda, ka barā vieglāk un ātrāk sagādāt barību medījot,
vai izdzīvot aizsargājoties no uzbrucējiem. Dzīves prakse pierāda, ka
kopēji darbojoties var sasniegt apjomīgākus un labākus rezultātus.
Līdz mūsu dienām cilvēki saglabājuši šo dzīvniecisko instinktu. Tikai
ar to starpību, ka savstarpējās sāncensības, apsteigšanas un cīņas
instinkts, papildināts ar domāšanu. Tāpēc vēstures gaitā savstarpējās
sāncensības tiek stiprinātas ar dažādiem ne visai cilvēciskiem paņē-
mieniem, metodēm un pat ar vis izsmalcinātākām zinātniskām teh-
noloģijām. Vislielāko uzplaukumu šī instinkta darbība sasniedz kapi-
tālisma, brīvā tirgus ekonomikas apstākļos. Būdami kopdarbības
kontaktā (ne tikai darbā, bet arī sadzīvē) cilvēki, cenšas savstarpēji
viens otru apsteigt, gan pārņemot darba metodes (labākās vai
sliktākās), gan izmantojot individuālās spējas un situācijas.

Apvienošanās ir attīstījusi daudzas sabiedrisko sistēmu formas
un struktūras, ieskaitot, pūļus20, komandas, projektu grupas, darba
kolektīvus, tautas un pat valstis. Nerunājot nemaz par ģimenes
dažādām formām un attiecībām tajās.

Jebkurā struktūrā, apvienošanās rezultātā, rodas tā saucamais
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sāncensības efekts, kas attīsta it kā papildus enerģiju. Bet tas
nenozīmē, ka rastos kāda jauna, papildus enerģija no nekā. Tā ir tā
pati cilvēku iekšējā enerģija, ko viņi papildus aktivizē sevī un labprātīgi
to izmanto, lai sasniegtu izvirzītos mērķus labāk un ātrāk nekā blakus
stāvošais. Papildus enerģijas aktivizēšanu un izmantošanu, būtiski
ietekmē arī cilvēku savstarpējo auru un enerģētisko lauku21 pārklāšanās.
Auru un enerģētisko lauku savstarpējā pārklāšanās un integrēšanās.
Kā rāda zinātniskie eksperimenti, aura maksimāli sniedzas trīs metru
attālumā. Bet to ievērojami ietekmē noosfēra – visas cilvēces radītais
informatīvais enerģētiskais lauks, domu lauku enerģijas blīvums
dotajā vietā, kas spējīgs pat izsaukt afekta22 stāvokli. Spēja ar saprāta
palīdzību iemācīties izmantot šo lauku ir mūsu šodienas uzdevums.

Bet kā saprotams, animal spirits instinkts var izpausties tikai tad,
kad ir vismaz divi kontraģenti, sākot ar indivīdiem un beidzot ar
valstīm. Lai pasaule un līdz ar to cilvēce varētu turpināt eksistēt ne-
pieciešams ar saprāta palīdzību „dzīvniecisko alkatību” pārvērst par
„cilvēcīgo sāncensību” balstītu uz pozitīvajām attiecībām. Ir jāiznīdē
negatīvās attiecības kā atsevišķu cilvēku starpā, tā arī citu sabiedrisko
struktūru starpā. Alkatība mūsdienās vairāk kārt apsteigusi dzīvniecisko
alkatību. Dzīvnieki pamatā apmierinās ar pilniem vēderiem – cilvēki
vairs neapmierinās ar pilnu ledusskapi. Cilvēku alkatība attīstās
atbilstoši vajadzību nepārtrauktam pieauguma likumam.

Tāpēc nepieciešama jauna sabiedrības attiecību organizēšanas
sistēma, kura nebalstītos uz savstarpējo nežēlīgo konkurenci, bet
balstītos tikai uz savstarpējās palīdzības un pozitīvo attiecību bāzes,
kas ierobežotu necilvēcisko alkatību. Šodien jau alkatības attīstība
sasniegusi tādu līmeni, kad naudas alkas vairāk kārt pārsniedz
pieprasīto sabiedrisko patēriņa vērtību ražošanu. Nauda taisa naudu.
Nevis nauda – ražošana – naudu. Un tad brīnāmies, ka pasauli
periodiski piemeklē krīzes, lai likvidētu starpību starp lieko naudas
masu pasaulē un lietderīgi saražotām patēriņa precēm un pieprasītajiem
pakalpojumiem. Tādēļ nākošā svarīgā pārmaiņa, kas veicama sabiedrībā
ir tās orientācija uz alkatības ierobežošanu saprāta robežās. 

Alkatība kā parādība ir cieši saistīta ar morāli – ētiskām kategorijām,
ar patērējamo resursu izmantošanu un saprāta attīstības līmeni. Gala

19 dzīvnieciskās sāncensības gars, kas veido gan pozitīvās , gan negatīvās attiecības.
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rezultātā tā ir ekonomiska kategorija ko nosaka sabiedrisko attiecību
likumsakarības un to attīstība.

Ja gribēsim izdzīvot būsim spiesti atteikties no brīvā tirgus pos tu lāta
par pieprasījuma un piedāvājuma risinājumu ar brīvo ce nu palīdzību,
animal spirits konkurences ērai, jābeidz funkcionēt.

Kopā ar ekoloģisko krīzi sevi liek manīt arī cilvēku ierobežotās
smadzeņu iespējas uztvert, uzkrāt un pārstrādāt nepārtraukti pieaugošos
informācijas apjomus. Mūsdienās dažādas informācijas pieaugums
laika vienībā daudzkārt pārsniedz smadzeņu spēju pieaugumu to
pārstrādāt, neskatoties uz atslogojumu, ko dod datoru tehnika. Kā
rāda visai aptuveni pētījumi, tad pēdējo 100 gadu laikā mūsu
smadzeņu darbam izmantoto šūnu daudzums pieaudzis tikai par 5 –
7%. Tādēļ jārēķinās ar objektīvu nepieciešamību nepārslogot smadzenes
ar lieku, nevajadzīgu informāciju. Faktiski mūsu civilizācijas dzīvē
parādās jauns imperatīvs – „virtuālais imperatīvs”. Tas nozīmē, ka ir
pienācis laiks ierobežot mūsu smadzeņu ļaunprātīgu izmantošanu.
Pretējā gadījumā, tāpat kā neievērojot ekoloģisko un morāles impe-
ratīvus, mēs postot dabu un savstarpējās attiecības, sapostīsim arī
savas smadzenes, domāšanas galveno instrumentu, tās neapdomīgi
ekspluatējot. Un tas ir loģiski, jo biosfēras sociālā sastāvdaļa –
noosfēra, arvien vairāk ietekmē kopējo biosfēras attīstību.

Tādēļ šobrīd virtuālais imperatīvs, iegūst arvien svarīgāku nozīmi
civilizācijas attīstībā. Tas būtu formulējams kā aizliegums cilvēcei
apzināti ekspluatēt, noslogot savu domāšanas aparātu ar infor-
māciju vairāk nekā to pieļauj mūsu smadzeņu fizioloģija, uztveres
iespējas konkrētajā gadījumā.

Cilvēces nākotni var nodrošināt tikai tad, kad savā rīcībā un lē-
mumos ievērojam visus trīs minētos imperatīvus. Turpretim alkatība,
kas ir animal spirits instinkta sekas, un kas ir brīvās tirgus ekonomikas
neiztrūkstošs pavadonis, neatbilst nevienam no minēto imperatīvu

20 kā novērojis Nobela prēmijas laureāts EliasKanetti (1905-1994), cilvēkiem ir tieksmē kādam pieskarties,
tuvoties, jo viņš mums ir vienkārši patīkams. Viņš apraksta arī baiļu pārvarēšanas iespējas – cilvēki blīvā
masā(bars, pūlis) zaudē bailes, jo sāk justies kā vienots veselums. Tas arī izsauc pūļa papildus enerģiju.
21 sauc arī par bio - enerģētiskiem laukiem.Šobrīd ir daudzi apzīmējumi šiem laukiem.
22 afekts- lat.afektus garīgs saviļņojums, dedzība. Psihisks nervu uzbudinājums, kas nav pakļauts gribas
kontrolei sakarā ar galvas smadzeņu garozas darbības īslaicīgiem traucējumiem ( domāju, ka tie nav īslaicīgi
traucējumi smadzenēs, bet gan koncentrēta noosfēras ietekme uz cilvēkiem. Sevišķi tā ietekmē daudzu
cilvēku koncentrāciju vienā vietā. Bet tā arī var ietekmēt atsevišķu cilvēku)
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prasībām. Piemērs tam komercbanku sistēmas radītā liekās naudas
masa un tās ietekme uz krīžu izcelsmi.

Lai pasaule un līdz ar to cilvēce varētu turpināt eksistēt, nepieciešams
ar saprāta palīdzību „dzīvniecisko alkatību” pārvērst par „cil vē cī go
sāncensību”, balstītu uz attiecībām kurās ievērotas imperatīvu normas.
Un tas nozīmē, ka jebkuru sabiedrības struktūras vadīšanu jāpārstāv
tiešām zinošiem un saprātīgiem cilvēkiem. Sevišķi valsts va ru pārstā-
vošiem politiķiem un ierēdņiem. Demokrātijas un tirgus eko no mikas
īso kursu zināšanas ir nepietiekamas, lai nodrošinātu cil vēci pret
globālās pašiznīcināšanās haosu (ieskaitot karus un teroru).

Tam nolūkam nepieciešams augsti intelektualizēts summārais
saprāts, un tam atbilstoša jauna sabiedrības pārvaldīšanas sistēma -
nookrātija24.

Kā jau minējām, mūsdienu zinātniskie pētījumi un secinājumi
pierāda summārā, vienotā saprāta eksistences realitāti noosfēras
veidā. Esam arī iemācījušies domu laukus radīt pat mākslīgi un
izmantot tos psihotropajos ieročos, slimību diagnostikā, kriminālistikā
un citās tīri praktiskās nozarēs. Tādēļ nav pamata uzskatīt, ka noosfēra
ir iesprostota tikai mūsu galvās. Viņa veidojās apkārt zemes lodei kā
nepārtraukts “atspulgs” mūsu materiālās un garīgās darbības rezul-
tātam.

Parādās jau zinātnieki, kuri saprot brīvā tirgus ekonomikas kon-
cepcijas tālākās eksistences kaitīgumu un mēģina to „lāpīt” ar jaunām.
Tā Zviedrijā attīstās “netokrātijas25“ ideja.Tā balstās uz pieņēmuma,
ka informācijas tīkli izmaina pasauli. Šajā un citos netokrātu darbos
uzskatāmi parādīti naudas demokrātijas atmiršanas cēloņi un sekas26.
Netokrātu galvenais uzdevums ir manipulēt ar augsta ranga informāciju.
Tomēr tas neatrisina pasaules sociālās un ekoloģiskās problēmas.
Apšaubāma ir arī viņu apgalvojums par pasaules tīmekļa visvarenību.

24 nookratija – grieķ., burtiski saprāta vara. Tā ir tāda valsts vai sabiedriskās sistēmas pārvaldes forma, kas
visiem tās locekļiem garantē izdzīvošanai nepieciešamo sociālo nodrošinājumu globalizētā saprāta robežās.
Vara, kurā nevalda ierēdņu iegribas, bet gan tiek ievērotas “vienotā saprāta” likumsakarības. Vienotajam
saprātam jānodrošina globālo ideju, procesu korelāciju atsevišķās sociālajās sistēmās, valstīs un to vadības
struktūrās. Mēdz arī sacīt, ka šis “vienotais saprāts” vai “kolektīvais saprāts” eksistē tikai komunikatīvajos
tīklos. Tomēr tas eksistē arī ārpus mūsu tehniskajām ierīcēm – noosfērā.
25     Бард А.,  Зодерквист Я.Э «Нетократия» СПб.,Стокгольмскаяшколаэкономики в Санкт – Петербурге, 2004.
26 Vispasaules informatīvā tīkla vara. Valdošā šķira netokrāti. Proletariāta vietā veidojās “konsjumtariāts” –
zemākās kārtas pasaules tīkla patērētāji.
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Cilvēku veidotais tīmeklis nevar būt varenāks par to, kas to ir radījis.
Tīmekli nerada viens cilvēks, bet gan cilvēce kopumā. Un tas nozīmē,
ka tas ir kolektīvā saprāta veidojums, kam informatīvā enerģētika
atrodas arī noosfērā. Neviens vēl nav pārkāpis savai ēnai pāri. Tāpat
jāšaubās vai zinātnes un tehnikas progresa ietekmē attīstīsies tikai
informācijas tīkli. Neapšaubāmi, ka attīstīsies arī zinātne par smalko
enerģiju pielietošanu cilvēku sabiedrībā, kas ieliks attiecīgos rāmjos
arī virtuālā tīkla neierobežoto izplatību, atbilstoši virtuālā imperatīva
nosacījumiem. Pienācis laiks pāriet uz tādu ekonomisko sistēmu,
kas atbilst globalizācijas realitātēm un ierobežo patērētāju sabiedrības
tālāko, alkatīgo attīstību.

Kopā savelkot visu iepriekš sacīto, varam secināt, ka pasau les,
atsevišķu valstu, ES krīzes un cilvēces pašnāvību varēsim novērst,
pakāpeniski pārejot no brīvā tirgus uz valstiski regulējamo ekonomisko
sistēmu un tālāk uz nookrātiju.

Lai radikāli samazinātu inflāciju un cīnītos ar krīzes pos tu
jāuzsāk pakāpeniska pāreja uz valsts regulētu tirgus eko no miku.
Tam nolūkam vispirms ES jāierobežo banku neatkarība:

1. Valstu bankas jāpakļauj valdībai vai prezidentam;

2. Komercbanku obligāto rezervju norma jānosaka valdībai vai
prezidentam;

3. Sākumā jāpalielina obligāto rezervju norma vismaz līdz 30%;

4. Pārējie normatīvi jānosaka Valstu bankām, atbilstoši noteiktajai
obligāto rezervju normai;

5. Jāpalielina komercbanku atskaitījumi valsts bankai, lai tā varētu
kreditēt tautsaimniecības attīstību;

6. Komercbanku peļņa nedrīkst būt valdības aprūpēta;

7. Valsts nedrīkst glābt komercbankas no bankrota;

8. Jāsamazina komercbanku skaitu valstī.

Minētie pasākumi ir tikai pirmais solis, lai ekonomiskajā un finan-
siālajā plāksnē evolucionāri pārietu no brīvā tirgus saimniekošanas
sistēmas uz valstiski regulējamu tirgus ekonomiku. Bez tam jāņem
vērā, ka izmaiņas nedrīkst ierobežot vidējā un mazā biznesa brīvību
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pašiem lemt savu attīstību, ievērojot visu imperatīvu nosacījumus.

Mūsdienu globalizācijas laikmetā ekonomiskās politikas galvenais
mērķis ir nodrošināt sociāli - taisnīgas izdzīvošanas iespējas visiem
iedzīvotājiem, cilvēcei, atbilstoši zinātnes tehnikas un tehnoloģiju sa-
sniegumiem. Šo mērķi var sasniegt balstoties uz zināšanām, to iz-
mantošanu ražošanā un sociāli orientētu, valsts regulētu tirgus eko-
nomiku. Ekonomikas attīstību un dzī ves līmeņa paaugstināšanu var
panākt ar sabiedrības izglītošanu un jaunāko tehnoloģisko atklājumu
ieviešanu valstu saimniecībās. Tas nodrošinās jaunu darba vietu
radīšanu un risinās sociālās problēmas. Ekonomikas regulēšanai
valsts rokās ir tādi instrumenti kā likumdošanas iespējas, finanses,
komercbanku darbības re gu lē šanas iespējas, stratēģiskā plānošana,
ārējās tirdzniecību veicinoša politika un c. Tikai jāprot tos izmantot
visu iedzīvotāju, nevis atsevišķu oligarhu interesēs.

Tāpēc jāmaina arī nodokļu un sociālo pasākumu sistēmas u.c.,
lai nodrošinātu cilvēcisku attieksmi pret visiem sabiedrības slāņiem.

Tomēr ES, savu demokrātijas izpratni un brīvā tirgus postulātiem
nav gatava pārejai uz regulējamā tirgus ekonomiku. Tādēļ tā ir
nolemta sabrukumam tuvāko gadu laikā. Līdz ar to arī Latvijas
iestāšanās eiro zonā novedīs Latvijas ekonomiku pie sabrukuma.
Tāpat kā pašreizējā ekonomiskā politika noved pie sabrukumu
daudzas jo daudzas ģimenes Latvijā.
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Latvijas informatīvās telpas
kvalitāte
Normunds Grostiņš

Kā redzam, Eiropas Savienības institūciju pārstāvji nebūt nekautrējas
no dažādu manipulāciju pielietošanas, lai konfigurētu procesus ES
perifērijā atbilstoši Savienības interesēm un vajadzībām. Nedaudz
pakavēsimies arī pie manipulācijām Latvijas informatīvajā telpā. Kā
piemēru minēšu ļoti raksturīgu un vecajai „Ēlertes” „Dienai” simpto-
mātisku redakcijas politikas epizodi.

2001. gadā Gēteborgā notika Eiropas Savienības dalībvalstu va-
dītāju tikšanās, kuras laikā protesta demonstrācijās un masu nekārtībās
piedalījās ap 200 000 (!!!) dalībnieku. „Dienu” Gēteborgā pārstāvēja
Ozoliņa k-gs, „Jauno Avīzi” – Normunds Grostiņš. Rezultātā „Dienas”
lasītāji neko neuzzināja par to, ka Eiropas Savienības realitāte var
izvest ielās 200 000 protestētāju, ka ielu cīņās izsisti praktiski visi Gē-
teborgas centra logi pirmā stāva līmenī, ka policija pielietoja sauja-
mieročus, nogalinot un ievainojot protestētājus.

„Jaunajā Avīzē” šiem notikumiem bija veltīta vesela lappuse ar
autora uzņemtām ielu cīņu fotogrāfijām. Starp citu, šajos notikumos
policija centās regulēt cilvēku plūsmu Gēteborgas centrā nevis ar
mazām dzeltenām sētiņām, bet aizbarikādēja pilsētas ielas un parkus
ar akmeņiem pildītiem jūras konteineriem.

To visu Ozoliņa kungs un vecā „Diena” neuzskatīja par pieminē-
šanas vērtu. Tāpēc daudzu šādu gadījumu rezultātā neatkarīgiem ek-
spertiem rodas ar faktiem bagātīgi pamatots priekšstats, ka „Diena”
nesniedza saviem lasītājiem interesantu un objektīvu priekšstatu, ja
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runa bija par Eiropas Savienību un NATO. Rezultātā cilvēki, kam bija
būtiska objektīva informācija, pārtrauca pirkt šo Ēlertes un Ozoliņa
propagandas izdevumu, kas godīgas informēšanas vietā centās ie-
tekmēt auditoriju „pareizā” virzienā.

*** 
Pēdējā laikā dažādi eksperti un politiķes plašsaziņas līdzekļos

regulāri apspriež latviešu informatīvās telpas patiešām katastrofālo
stāvokli. Piemēram: “Kāds pētījums profesionālās izglītības skolā no-
skaidroja, ka 64 procenti bērnu jūt identitāti ar Krieviju, nevis Latviju.
Publiskā telpa, no kurienes viņi saņem informāciju, pamatā ir Krievijas
televīzijas. Vai mēs sabiedriskajos medijos spējam piedāvāt pietiekami
labas programmas (ziņas, raidījumus), lai viņi tomēr būtu daļa no
Latvijas?” vaicājoši norāda Sarmīte Ēlerte, kas pati tajā laikā no
mēdiju telpas jau izbankrotējusi ārā uz politiku.

Skaidrs, ka krievi Latvijā lieto krievvalodīgu informāciju. Tomēr
nepamanīts paliek, ko lieto paši latvieši. Jo latvieši arī aiziet no
latviskās informācijas telpas, turklāt nebūt ne tikai uz krievisko. Kā
zinām, pat starpministriju saziņas valoda bieži ir angļu. Jo astoņdesmit
procentu “neatkarīgās” Latvijas likumdošanas normu tiek saņemtas
galvenokārt angļu valodā pa taisno no ES galvaspilsētas Briseles.

Latviskā TV ir ārkārtīgi nekvalitatīva. Atcerēsimies, piemēram,
LTV “Panorāmas” ziņu par “bronzas kareivju” nocelšanu no pieminekļa
Piektā gada cīnītājiem. Vispār jau kareivji bija tie, kas 1905. gada 13.
janvārī demonstrāciju apšāva un pieminekli viņiem neuzcēla. Vienīgais
Piektā gada revolūcijas apspiedējs ar pieminekli Rīgā ir Kalpaks,
kurš savulaik saņēma medaļu par Piektā gada revolūcijas apspiešanu
Irkutskā.

Lietojot kā pamatinformācijas avotus BBC un CNN, ātri pamanām,
ka latviskā informācijas telpa ilgstoši ir bijusi klaji melīga. Piemēram,
pēc Gruzijas uzbrukuma Osetijai BBC precīzi, ar dokumentāliem
kadriem, parādījā notikumu attīstības secību: Saakašvili uzsāk agresiju,
Krievija reaģē, sit jūtami, tomēr ne tik stipri, kā šādu agresoru
analoģiskā situācijā sistu ASV (atcerēsimies, piemēram, kā Huseins
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samaksāja par uzbrukumu Kuveitai). Saakašvili BBC kameras priekšā
košļā pats savu kaklasaiti. BBC skatītājam viss skaidrs.

Latvijas TV “Panorāmas” skatītājs savukārt ierauga Arti Pabriku,
kurš stāsta, ka olimpisko spēļu atklāšanas dienā Krievija bez mazākā
iemesla uzbrukusi mazajai, neaizsargātajai Gruzijai. Apmēram to
pašu, starp citu, raksta “Diena”. Ielās iziet atbalsta demonstrācijas.
Saakašvili kaklasaites liktenis Latvijas TV skatītājiem paliek nezināms.
Līdz ar to grūti saprast vēlākos Putina jokus, kad viņš citiem
prezidentiem iesaka Gruzijas vadītāja klātbūtnē vakariņot bez kakla-
saitēm. Turklāt kaklasaites ir sīkumi, ja atceramies, ar kādiem meliem
un manipulācijām notika aģitācijas kampaņa par pievienošanu ES.
Kā zinām, neizdevīgie pievienošanas noteikumi radīja smagas eko-
nomiskas, demogrāfiskas, sociālas sekas. Eiromelu kampaņai pirms
2003. gada referenduma izdalītais valsts finansējums vairāk nekā
120 reizes pārsniedza naudas līdzekļus, ko eiroskeptiķi varēja saziedot
no saviem personiskajiem līdzekļiem. Šādu referendumu starptautiskjā
praksē pieņemts uzskatīt par negodīgu.

Tagad latviskajā informatīvajā telpā, īpaši tas attiecas uz LTV au-
ditoriju, paliek tikai publika, kas neinteresējas par patiesajām norisēm
pasaulē vai neprot svešvalodas – pārsvarā vecāka gadagājuma
cilvēki. Turklāt, pateicoties varas piekoptajai veselības aizsardzības
un sociālajai politikai, šī grupa strauji izmirst un pārsvarā nav maksāt-
spējīga. Ja Sarmīte Ēlerte grib panākt latviskās informācijas telpas
apmeklētību, tad viņai jāizdara tas, ko pašai neizdevās paveikt
“Dienā”. Jāatjauno vismaz patiesas, objektīvas informācijas klātbūtne
dominējošā elementa statusā. Turpinot mēģinājumus barot auditoriju
ar puspatiesībām, meliem un manipulācijām, loģiski atkārtojas
“Dienas” scenārijs – cilvēki aiziet, bankrots atnāk.
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ES bezvīzu režīms ar Krieviju –
cik drīz?
Normunds Grostiņš

Vēl viens Latvijas sabiedrībai noklusēts Eiropas Savienības
politikas attīstības virziens ir ES bezvīzu režīms ar Krieviju.

„Latvija atbalsta pēc iespējas ātrāku bezvīzu režīma ieviešanu
starp Eiropas Savienību un Krieviju”, 2011. gada decembrī Mas kavā
biznesa forumā pavēstīja toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Šāds paziņojums nav pārsteigums un nav pavēr siens Latvijas ārpolitikā.
Piemēram, jau 2007. gada 24. februārī Latvijas Ārlietu ministrija
atkārtoti apstiprināja atbalstu 2003. gada 31. maijā Sanktpēterburgā
pieņemtajam ES un Krievijas paziņojumam par darbu pie bezvīzu
režīma ieviešanas.

2007. gada Latvijas Ārlietu ministrijas paziņojums sekoja divas
dienas pēc tam, kad sarunā ar žurnālistiem Soču slēpošanas kūrortā
"Krasnaja Poļana" Krievijas prezidents norādīja, ka bezvīzu režīms ir
izdevīgs visiem, ne tikai tūristiem. „Krievija ir gatava kaut rīt ieviest
bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību”, Sočos paziņoja Krievijas prezi-
dents Vladimirs Putins. Jau 2003. gada referendumā par dalību ES
Latvijas eiroskeptiķi izmantoja ES virzību uz bezvīzu režīmu ar Krieviju
kā pretargumentu dalībai Eiropas Savienībā. Šī eiroskeptiķu prognoze
soli pa solim kļūst par realitāti.

Arī iepriekšējais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs vairākkārt
norādījis uz nepieciešamību atcelt vīzu režīmu ar Eiropas Savienību.
Eiropas Savienībā šādu līgumu uzskata par iespējamu un Francijas
eksprezidents Nikolā Sarkozī izteicās, ka to varētu panākt desmit līdz
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piecpadsmit gadu laikā. 

No Eiropas Savienības puses bezvīzu režīma sakarā Krievijai tiek
ieteikts pastiprināt cīņu ar noziedzību, pāriet uz biometriskajām
pasēm, veikt pasākumus nelegālās imigrācijas apkarošanā un
sadarbībā ar Interpolu. Ļoti iespējams, ka Francijas prezidenta no-
sauktajā laikā bezvīzu režīms ar Krieviju būs kļuvis par realitāti. Iespē-
jams, pierobežas zonā vēl ātrāk. 2012. gada Eiropas Savienības –
Krievijas sammitā prezidents Putins paziņoja, ka visas tehniskās pra-
sības, ko izvirzījusi ES, Krievija jau ir izpildījusi. 

Tādējādi dalība Eiropas Savienībā jau tagad devusi dažām
robežas šķērsotāju grupām vīzu saņemšanas atvieglojumus un, ļoti
iespējams, būs mūsu valstij nodrošinājusi bezvīzu režīmu ar Krieviju.
Tas diezin vai būtu reāls notikumu attīstības scenārijs bez Latvijas
dalības Eiropas Savienībā.
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Vai cīņa pret eiro ieviešanu ir
nokavēta?
Jānis Kučinskis

Mēs esam liecinieki unikālam stāvoklim, kad tie, kuri sevi uzskata
vai pasniedz par pastāvošās kārtības pretiniekiem, faktiski aizstāv to
koloniālo atkarību, kādā Latvija jau ir novesta. Un savu pozīciju šie
„opozicionāri” pamato ar tiem pašiem režīma ģenerētajiem mītiem,
ar kādiem pastāvošais režīms mūs barojis vismaz pēdējos 18 gadus.
Piemēram, viņi uzskata, ka Latvija vēl arvien ir suverēna valsts ar
savu nacionālo valūtu, kura īsteno patstāvīgu monetāro un fiskālo
politiku. Viņi sludina, ka, atsakoties no lata, Latvija šo savu suverenitāti
zaudēs. Tātad faktiski, to apzinoties vai neapzinoties, tā dēvētā
opozīcija ir pilnībā pieņēmusi to politiku, ko režīms īstenojis līdz
2012. gadam, tikai iebilst pret nākamo režīma soli – formālu eiro ie-
viešanu.Līdz ar to vienīgā atšķirība starp režīmu un tā „opozīciju” ir
balstīta sentimentālā ilūzijā – esošo „okupācijas latu” noturot par su-
verēnu nacionālo valūtu, kāds tas nav bijis jau kopš ieviešanas 1993.
gadā.

Latvijas plānveidīgais ceļš 
uz koloniālu atkarību

Patiesībā Latvija ne mirkli nav īstenojusi patstāvīgu, uz valsts
attīstību vērstu politiku. Atbrīvota no Maskavas atkarības, Latvija bez
domāšanas uzreiz metās meklēt jaunus aizbildņus un diktētājus – nu



jau bijušo Maskavas ģeopolitisko pretinieku nometnē. LTF izstrādātā
tautsaimniecības attīstības programma un citi Latvijas zinātnieku iz-
strādātie priekšlikumi un koncepcijas bez domāšanas tika izmesti
miskastē, lai nekritiski un pedantiski īstenotu t.s. „Vašingtonas
konsensa” politiku. Vašingtonas konsensa noteikumi pilnīgi izslēdz
valsts aktīvu lomu tautsaimniecībā, bet atver valsti nekontrolētai t.s.
ārvalstu investoru izlaupīšanai un deindustrializācijai.

Līdz ar to jau no 1990. gadu iesākumiem Latvijas valdība nav
spērusi nevienu patstāvīgu soli, bet tikai pakalpīgi ļāvusies ārvalstu
investoru (faktiski licencētu laupītāju) patvaļai. Lai paralizētu vietējos
pūliņus un iespējamo pretestību, pēc Vašingtonas norādījuma Latvijā
tika īstenota šoka terapija, deindustrializācija, finanšu jomas liberalizācija
(pakļaušana nekontrolētai dolārakundzībai un izlaupīšanas shēmām),
privatizācija, sociālo standartu noārdīšana, sociālās infrastruktūras
komercializācija, robežu atvēršana nekontrolētam importam, jebkādu
tirgus aizsardzības pasākumu likvidācija, darbavietu likvidācija, masu
bezdarbs, nabadzība un sociālā polarizācija.

Lats tika radīts nevis kā suverēna valūta (kāda tā bija pirms 1940.
gada), bet kā ASV dolāra atvasinājums, kura apjoms piesaistīts
dolāra rezervēm (kas jānopelna vai jāaizņemas), bet apmaiņas kurss
– SDR valūtu grozam (vēlāk – eiro). Latvijas fiskālā un monetārā
politika katru gadu tika jau iepriekš stingri saskaņota ar SVF un PB
prasībām (tagad arī ar Briseles diktētājiem noteikumiem).

Nākamais atkarības posms sākās daudz agrāk par formālo iestā-
šanos ES. Jau ap 1995. gadu ar ES tika noslēgts t.s. asociatīvais
līgums un brīvās tirdzniecības līgums. Tā kā Latvija jau bija deindus-
trializēta un ekonomiski dezorganizēta, brīvās tirdzniecības līgums
darbojās tikai ES valstu interesēs, proti, ES tika atvērts Latvijas tirgus,
bet ES tirgus Latvijai faktiski bija slēgts un stingri kontrolēts. Aiz ideo-
loģiskiem apsvērumiem Latvija pati attiecās arī no austrumu tirgus
(tā arī ir tā saucamā ģeopolitiskā izvēle). Līdz ar to tikai turpinājās
Latvijas atlikušo ražotāju likvidācija, un Latvijas tirdzniecības bilance
visus šos gadus bijusi krasi negatīva, t.i., auga mūsu parādi un atka-
rība.

Integrācija ES faktiski sākās jau no 1995. gada. Tā izpaudās kā
„likumu un normu harmonizācija” un pieturēšanās pie t.s. Māstrihtas
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kritērijiem, kuri tāpat izslēdz jebkādu attīstību un aktīvu valsts lomu.
Līdz ar to Latvijas faktiskā integrācija pilnā sparā notika jau līdz 2004.
gadam, kas bija tikai formālas Latvijas iestāšanās ES gads. Vienkārši
Latvijas sabiedrība tika nostādīta jau notikuša fakta priekšā – referen-
dums vairs bija tikai tīra formalitāte, ko nokārtoja ar apdullinošu pro-
pagandas kampaņu un, manuprāt, arī referenduma rezultātu viltoša-
nu.

Latvija ES iestājās jau kā deindustrializēts, atpalicis, koloniāli
atkarīgs un tautai nozagts veidojums. Turklāt iestājās uz diskriminējošiem
noteikumiem, kuri minēto atpalicību, atkarību un nabadzību tikai pa-
dziļināja. Arī ES ietvaros turpinājās Latvijas deindustrializācija: tika
likvidēta cukura ražošana, būtiski ierobežota jūras zveja, palikušā ra-
žošana tika pakļauta stingrām kvotām, lauksaimniecība tika pakļauta
diskriminējošai subsīdiju politikai, tika likvidēti jebkādi tirgus vai
vietējo ražotāju aizsardzībasvai stimulēšanas pasākumi utt. 

Bez tam pēc iestāšanās ES ārvalstu investoriem tika pilnīgi atdots
arī Latvijas komercbanku un apdrošināšanas sektors, kas kreditēja
galvenokārt tikai patēriņu (tātad importu) un uzpūta parādu piramīdu.Lat-
vijas Banka jau no iesākuma tika veidota kā no Latvijas valdības ne-
atkarīga institūcija, kurai aizliegts kreditēt Latvijas tautsaimniecību,
bet atļauts kreditēt rietumvalstu tautsaimniecību (iepirkt ASV un citu
valstu parādzīmes). Latvijas Banka jau no iesākuma nepakļāvās
Latvijas valdībai, bet pakļāvās globālajām finanšu institūcijām. Latvijas
iedzīvotāju iekrājumi tika ieguldīti nevis Latvijas tautsaimniecībā, bet
ārvalstu vērtspapīros. Ārvalstu investoru laupījumā strauji nonāca arī
tirdzniecības sektors. Arī šo sektoru peļņa nu nonāca ārzemnieku ka-
batās. Izveidojās tipiska koloniālas izlaupīšanas shēma, pēc kuras
Latvija gādāja lētas izejvielas, lētu darbaspēku un nekontrolētu noieta
tirgu, bet iepirka dārgu gatavo produkciju, nonākot aizvien lielākos
parādos un atkarībā. 

Mērķtiecīgā lauksaimniecības un mazpilsētu infrastruktūras dzīšana
bankrotā radīja labvēlīgus apstākļus, kuros ārvalstu investori masveidīgi
sāka izpirkt arī Latvijas zemi, infrastruktūras objektus, mežus, uzņē-
mumus un citas dabas bagātības. Latvija tika pakļauta neierobežotām
spekulāciju orģijām, kuras atviegloja tīri simboliskais nekustāmā
īpašuma nodoklis un kas vēl vairāk polarizēja sabiedrību, bet kapitālu
no Latvijas pilsoņiem pārsūknēja ārvalstu investoru un vietējo speku-
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lantukontos. Nu jau Latvijas politiku bez Vašingtonas un Briseles
diktē arī ārvalstu bankas, kas monopolizējušas Latvijas banku sektoru.
Bez darba un iztikas atstātie iedzīvotāji sāka masveidīgi izbraukt no
Latvijas. Tagad galvenais Latvijas eksports ir tās cilvēki, galvenokārt
jaunieši, kuriem Latvijā nav nekādu izredžu izdzīvot, ja turpināsies
līdzšinējā politika. Lūk, šādu koloniālo atkarību faktiski atbalsta antig-
lobālisti un citi t.s. opozicionāri, kuri iestājas par esošā Status Quo ie-
mūžināšanu.

Lai nerastos pārpratumi, mazliet paskaidrošu par dalības notei-
kumiem ES, kas nav vienādi visām ES dalībvalstīm. Pirmkārt, vecās
ES dalībvalstis ES iestājās ar stiprām sākuma pozīcijām. Iestājoties
tās jau bija industrializētas, turīgas valstis ar līdzīgu attīstības līmeni,
priekšzīmīgu infrastruktūru un gadsimtos veidotu sociālās drošības
modeli, bet Latvija iestāšanās brīdī bija jau lielā mērā deindustrializēts,
nabadzīgs, izlaupīts, dezorganizēts, sociāli izārdīts un no globālā
kapitāla pilnīgi atkarīgs veidojums. Ja vecās dalībvalstis parakstīja ie-
stāšanās un dalības līgumus, kuros tika ievērotas visu pušu intereses,
tad Latvija parakstīja jau sevi diskriminējošu iestāšanās līgumu, kurā
nebija paredzēti nekādi mehānismi Latvijas interešu aizstāvībai vai
esošās atpalicības likvidēšanai. Tas nozīmēja, ka faktiski jau iestāšanās
līgumā tika ieprogrammēta vēl dziļāka atpalicība, atkarība un nevien-
līdzīgi noteikumi. Piemēram, ražošanas kvotas tika noteiktas, izejot
no stāvokļa, kāds izveidojās Latvijas deindustrializācijas, mazo algu
politikas un liela bezdarba rezultātā.

Pretēji eiropropagandistu teiktajam, kuri atzīst tikai baltu vai
melnu krāsu, „visu vai neko” pozīciju, realitātē Eiropas valstis ir izvē-
lējušās ļoti dažādus ceļus. Piemēram, Norvēģija, Šveice, Islande un
dažas vēl mazākas valstis izvēlējās vispār nestāties ES, bet attiecības
ar kaimiņvalstīm veidot t.s. Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.
Proti, šīs valstis bauda visas priekšrocības, kādas var sniegt dalība
ES, bet vienlaikus ir saglabājušas lielu neatkarību un izvēles brīvību.
Un neviens nevar apgalvot, ka šīs valstis nav Eiropā. Tādas cienījamas
valstis kā Zviedrija un Dānija ES gan iestājās, bet uz noteikumiem,
kas ņem vērā šo valstu intereses, kā arī izvēlējās paturēt savu
nacionālo valūtu un salīdzinoši neatkarīgu fiskālo un monetāro politiku.
Līgumā šīs valstis ierakstījušas noteikumus, kas paredz visādus izņē-
mumus un pārejas periodus, nodrošinot zināmu savu ražotāju aiz-
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sardzību un patstāvīgu politiku daudzās jomās. Arī Polija gājusi šajā
virzienā, un tāpēc visai sekmīgi pārdzīvojusi arī šo krīzi.

Tāpēc mums jābūt pietiekami vīrišķīgiem, lai atzītu, ka iestāšanās
ES tādā stāvoklī, kādā mēs bijām iestāšanās brīdī, ir traģiska kļūda
un nepiedodama bezatbildība pret savas tautas interesēm. Tas
nozīmē, ka šis stāvoklis ir nevis jāsaglabā, bet jāmaina.

Risinājumi var būt ļoti dažādi. Skaidrs ir viens: iestāšanās līgums
ES ir jāpārskata, jo šā asimetriskā līguma ievērošana nozīmē mūsu
tautas genocīda turpināšanu. Nevienam, tai skaitā Vašingtonai un
Briselei, nav tiesību no mums pieprasīt kolektīvu pašnāvību. Genocīds
ir starptautiski sodāms noziegums. Nevienam nav tiesību pieprasīt,
lai mēs savus resursus un dabas bagātības atdodam ārvalstu laupī-
tājiem, bet paši izklīstam pa pasauli ar „putna brīvības” tiesībām. At-
gādināšu ANO “Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām
un kultūras tiesībām” 1. pantu: 

“Visām tautām ir pašnoteikšanās tiesības. Pamatojoties uz šīm
tiesībām, tās brīvi nosaka savu politisko statusu un brīvi nodrošina
savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību. Visas tautas savu
mērķu sasniegšanai var brīvi rīkoties ar savām dabas bagātībām un
resursiem [..]. Nevienai tautai nekādā gadījumā nedrīkst atņemt tai
piederošos eksistences līdzekļus.”

Tātad opozīcijai, ja tāda Latvijā organizēsies, ir ne tikai tiesības,
bet gan svēts pienākums esošo stāvokli mainīt, pārskatīt dalības
līgumu ES, atteikties no „Vašingtonas konsensa” dogmām, atjaunot
Latvijas suverenitāti un īstenot mūsu tautas interesēm atbilstošu attīs -
tības politiku, kas nav iedomājama bez intensīvas Latvijas reindus-
trializācijas. Industrializācijai un visu jomu atbilstošai pakārtošanai at-
tīstības mērķiem jākļūst par Latvijas nacionālo kultu un goda misiju.

Tikai tie cilvēki un to organizācijas, kas šo atbildību uzņemsies,
drīkst sevi godāt par opozīciju vai Latvijas patriotiem.

Bet tie, kas ir par esošās koloniālās atkarības iemūžināšanu, sa-
glabājot teatrālo latu, ir tikai pastāvošā režīma piektā kolonna.
Neatkarīgi no tā, kādās drēbēs viņi pašlaik ģērbjas, kādus klipus
draugos.lv izliek, kādus plakātus nēsā un cik skaļi lamā „valdošās
partijas un politiķus”. Kamēr šie censoņi cīnās par esošā Status Quo

60



saglabāšanu, viņi ir tikai vēl vieni pretendenti uz vietu pie Latvijas iz-
tirgošanas siles. Par to arī skaidri liecina šo organizāciju nodoms
pārtapt par kārtējām politiskām partijām, tātad integrēties esošajā
sistēmā.

Vai ir alternatīva 
neauglīgai opozīcijai?

Jā, ir. Ja mēs papētām pasauli, tajā ir daudz tautu, kurām ilgstoši
nav bijis savas valsts, bet kuras par spīti tam ir ne tikai fiziski
izdzīvojušas, bet pat vairojušās, pilnveidojušās un kāpinājušas savu
ietekmi. Kaut vai Spānijas baski, kurdi, kas sadalīti starp četrām
valstīm, tie paši daudz minētie ebreji u.c.

Ja jau patlaban nespējam organizēties iedarbīgai opozīcijai, tad
mums ir drosmīgi jāatzīst, ka šo cīņas posmu esam zaudējuši, tāpēc
jāgatavo daudzveidīgas neformālas tautas izdzīvošanas stratēģijas
svešas pakļautības apstākļos, kuru mērķis ir saglabāt un vairot tautas
dzīvo spēku līdz laikam, kad būs iespējama mūsu valstiskuma atjau-
nošana. Mums vairs nav jātēlo neatkarīga valsts un tās apzinīgi
pilsoņi; cik vien iespējams, nav aktīvi jāpiedalās šai demokrātijas
teātrī, bet jāatzīst pagaidu sakāve un jāgatavojas ilgstošai izdzīvošanai
svešas pakļautības apstākļos. Latviešiem šai ziņā ir bagātīga vēsturiskā
pieredze, jo mūsu senči jau ilgstoši dzīvojuši un izdzīvojuši zem
mums svešām varām.

To visai lielo enerģiju (it īpaši jau nervu un emocionālo enerģiju),
ko tagad neauglīgi izšķiežam, lai lamātu partijas un politiķus, lai
pierādītu savu taisnību, atbalstītu politisko aktieru trupas, ekrānu sla-
venības un kārtējos „tautas glābējus”, turpmāk varam veltīt pēc
iespējas labāku tautas izdzīvošanas stratēģiju īstenošanai un izkopšanai
īstermiņā un ilgtermiņā. Princips ir vienkāršs – nekādu skaļu revolūciju
vai dumpju nevajag, bet pēc iespējas jāboikotē vai jāignorē režīma
priekšā liktās aktivitātes, to vietā klusu īstenojot tautas izdzīvošanai
nepieciešamos pasākumus. Kā rakstīja Šekspīrs un arī mūsu vēsturnieks
Uldis Ģērmanis – „lieka, nepārdomāta rosība mums sagādā tikai
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liekas nepatikšanas”. Tātad – pēc iespējas mazāk sadarbības ar šā
režīma institūcijām un pēc iespējas vairāk tiešas sadarbības starp
cilvēkiem. Nekad nevajag pārcensties vai izrādīt aktivitāti lietās, kuras
kaitē mūsu izdzīvošanas interesēm. Lai tie pērkamie politiķi un viņu
propagandisti skrien un taisa sev karjeras Briselē vai Vašingtonā –
viņiem par to maksā, bet mums daudz svarīgāk iekopt kaut nelielu
dārziņu,ierīkot kooperatīvu ražotni vai neformālu preču apmaiņas
vietu, iekārtot tautas garīgo vērtību apmaiņas klubus, vai tautskolas
un tautas universitātes, kā arī savus bērnus par krietniem cilvēkiem
izaudzināt.

Katras tautas izdzīvošanas stratēģijas pamatā ir tautas locekļu
solidaritāte, sadarbība, pašpalīdzība un nemitīga pilnveidošanās.
Mēs pārāk daudz laika un naudas izšķiežam šīs globālās sistēmas
produkcijai, bet tik maz ieguldām savā dzīvē un attīstībā. Mēs pārāk
daudz klausāmies un skatāmies globālās reklāmas finansētos mēdijus,
kuri mūs izklaidē līdz nāvei un izkliedē mūsu uzmanību, bet pārāk
maz runājam un sadarbojamies ar sev tuviem cilvēkiem. Mēs esam
kļuvuši par šovu skatītāju sabiedrību, bet tik maz radām paši. Mēs
savus bērnus atstājam televīzijas un datoru audzināšanai, kamēr
paši kalpojam savām atkarībām. Mēs dzīvojam atsvešināti, katrs par
sevi, un savu enerģiju izšķiežam sev kaitīgos ieradumos. Mēs esam
kļuvuši tik pašcentrēti, tuvredzīgi un egoistiski, ka šo vājību varaskāri
cilvēki izmanto mūsu manipulācijai, aplaupīšanai un muļķošanai.
Mēs esam ļāvuši sevi tā pieradināt pie bezjēdzīgas patērēšanas,
izpriecu un baudu meklēšanas,ka strauji zaudējam savas cilvēciskās
spējas būt vienkārši laimīgiem, gandarītiem par pašu paveikto. Mēs
par daudz gaidām un pieprasām no citiem, kamēr paši ieguldām tik
maz. Tā nav līdzsvarota dzīve, tāpēc tā nevar nest nekādu paliekošu
labumu. Tā pat nenodrošina apstākļus mūsu bērnu dzīvei Latvijas te-
ritorijā, tāpēc jau Latvija iztukšojas un izmirst.

Gandrīz visas mūsu dzīves jomas, tai skaitā izglītība un kultūra, ir
komercializētas un pakļautas kādām peļņas interesēm. Mēs pasīvi
ļaujamies agresīvai reklāmai, lai pirktu mantas un pakalpojumus,
kuru mums patiesībā nevajag, bet zaudējam savas dzīves dziļāko
jēgu un diženumu.

Parēķiniet, cik pa šiem 22 gadiem esam iztērējuši par iedomātām
prestiža precēm, un jūs sapratīsiet, cik bagāti mēs būtu, ja to visu
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būtu gudri ieguldījuši un eksponenciāli pavairojuši savā attīstībā?
Pagātni vairs nespējam mainīt, bet kāpēc mēs nevarētu sākt dzīvot
gudrāk, sākot jau no šodienas?

Protams, ar šo īso ievadu esmu tikai atvēris tēmu, ko mēs katrs
varam turpināt un papildināt. Tautas izdzīvošana, tautas diplomātija,
tautas izglītības sistēma, tautas sadarbības saimnieciskās struktūras,
tautas kultūra un māksla, jaunrade un pašdarbība, jauni tautas
ieradumi, tautas inovācijas. Pašiem savas pašpalīdzības kases, pa-
pildinošas norēķinu sistēmas, neformāli tirdzniecības tīkli, sava ap-
drošināšana pret nelaimēm un vecumu (vai jūs tiešām vēl ticat, ka
pastāvošais režīms jums maksās pensijas?). 

Mums jau ir bijis biedrību laikmets, kas mūsu tautu pacēla
pasaules augstumos un ko citiem vārdiem sauca par pirmo tautas at-
modu. Mūsu klasikā tā ir detalizēti aprakstīta. Tas viss ir mūsu
iespējās, mēs to varam apgūt un īstenot.

Pierādīsim, ka ziņas par mūsu tautas iznīkšanu un izklīšanu ir pā-
ragras!
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Vai Latvija kādreiz panāks Īriju?
Normunds Grostiņš

No 64 000 kvadrātkilometru lielās Latvijas daudzi desmiti tūkstoši
jau devušies vai plāno doties uz 70 000 kvadrātkilometru lielo Īriju. Ja
valstu izmēri ir līdzīgi, tad algas un dzīves līmeņi gan tādi nav. 

Tomēr vēl 1987. gadā, četrpadsmit gadus pēc iestāšanās Eiropas
Savienībā, bezdarbs Īrijā bija divdesmit procenti, jaunatnes vidū pat
četrdesmit procenti. Pirmie piecpadsmit gadi pēc iestāšanās Eiropas
Savienībā Īrijā bija dramatisku krīžu periods, kad desmitiem tūkstoši
īru katru gadu pameta valsti. Turklāt tolaik Īrija gadā uz vienu
iedzīvotāju saņēma vismaz piecas reizes lielākus eirofondus, nekā
piekritusi saņemt Latvija.

Ar pievienošanas ES līgumu piekrītot krietni mazākiem eirofondiem,
Latvijas toreizējais premjers Einārs Repše un ārlietu ministre Sandra
Kalniete pirms referenduma gan solīja Latvijai tādu pat izaugsmi kā
Īrijai (Grieķijai, Portugālei). Noklusējot par Īrijas pirmajiem piecpadsmit
krīžu un emigrācijas gadiem. 

„Aiz kadra” palika arī būtiskas Īrijas priekšrocības, kuru Latvijai
nav. Īrija nav iestājusies NATO, tā negatavojas tur stāties un ir neitrāla
valsts. Īrija pieprasa un saņem sev izņēmumus arī no Eiropas
Savienības drošības politikas un militārās sadarbības. Līdz ar to Īrijas
militārie izdevumi ir mazāki par procentu no iekšzemes kopprodukta
(Latvija vairākus gadus tērēja pat divus procentus iekšzemes kop-
produkta (IKP) un jau drīzumā gatavojas to darīt atkal). Tāpēc Īrijai
atliek vairāk naudas sociālajām programmām, ko labprāt bauda arī
turienes latvieši.
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Katru jaunu Eiropas Savienības līgumu vai konstitūciju Īrija pieņem
vai noraida tikai un vienīgi referendumā. Tātad Briselei un lielajām
Eiropas Savienības dalībvalstīm jārēķinās ar Īrijas interesēm un
jāpiedāvā tai izdevīgi noteikumi. Piemēram, Īrija referendumā noraidīja
Eiropas Savienības Nicas līgumu un saņēma sev izdevīgākus notei-
kumus un izņēmumus.

Latvijā nebija referenduma par jauno Eiropas Savienības konsti-
tūciju, ko tautas nobalsošanās 2005. gadā noraidīja Francija un Nī-
derlande. Līdz ar to Latvija no Eiropas Savienības saņēma mazāk la-
bumu, nekā referendumu rīkojušās valstis. Arī par jauno ES Lisabonas
līgumu referendums Īrijā bija, bet Latvijā vietējie Saeimas politiķi (arī
Saeimas opozīcija) to nerīkoja. Tā Īrija atkal spēra soli pareizā virzienā
un savās interesēs, bet Latvija rīkosies nepareizi un svešās interesēs.
Tā arī ir atbilde jautājumam, vai kādreiz panāksim Īriju. 

***
Lai Latvijā tauta pati nerīkotu referendumus par Eiropas Savienības

jautājumiem, 2003. gada maijā kopīgā balsojumā tā laika Saeimas
eirooptimisti („ždanokieši”, „tēvzemieši”, JL, TP, LPP) mainīja Satversmi.
Pilnīgā vienprātībā nosauktās partijas atņēma Latvijas tautai tiesības,
ierosinot referendumus, aizstāvēt savas intereses pret Briseles diktātu.
Tas bija liels solis Latvijas demokrātijas samazināšanas virzienā.

Pēc pirmajiem desmit - piecpadsmit krīzes gadiem Eiropas Sa-
vienībā Īrija pakāpeniski lielā mērā pārstāja klausīt Briseli, ieviesa
zemus nodokļus, sāka rīkoties savās interesēs. Šogad ES katru
mēnesi pieņēma 100 - 200 likumu un normatīvo aktu, kas būs spēkā
Latvijas teritorijā. Kopumā ES likumu un normatīvo aktu skaits tuvojas
24 000. 

Abu tālaika Latvijas cukurfabriku — AS «Jelgavas cukurfabrika»
un AS «Liepājas cukurfabrika» — kopējā cukura ražošanas kvota
2005./2006. tirdzniecības gadā tika samazināta par 1809,6 tonnām.
Sekoja cukurfabriku likvidācija, jo tās bija padarītas nerentablas.
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Vēl līdz šai dienai melīgie eiropropagandisti apgalvo, ka cukur-
fabriku likvidācija esot bijusi to īpašnieku brīvprātīga izvēle. Tas
ir kārtējais eiromelu paraugs. Latvijas cukura rūpniecības likvidācija,
kas notika ES uzspiesto cukura ražošanas kvotu samazināšanas re-
zultātā, ir vēl viena atbilde uz jautājumu, vai spēsim panākt Īriju.

Jelgavā cukuru ražoja no 1926. līdz 2007. gadam

Jelgavas cukurfabrikas demontāža 2008. gadā
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PVN samazināšana pārtikai –
būtisks solis
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) jau
vairākkārt ir aicinājusi FM samazināt PVN likmi pirmās nepieciešamības
pārtikas produktiem. Aplūkojot situāciju citās Eiropas Savienības da-
lībvalstīs, LOSP ir secinājusi, ka tikai trīs valstīs bez Baltijas valstīm
nav samazinātās PVN likmes pārtikas precēm, parējās divdesmit
divas valstis ir piemērojušas samazināto PVN likmi robežās no 0 pro-
centiem līdz 14 procentiem. LOSP apzinās, ka valdība, Finanšu
ministrija šo informāciju zina, tādēļ jo lielāks ir jautājums- kādēļ
nekas netiek darīts?

Mūsu zemnieki un LOSP dalīborganizācijas ir neizpratnē,
kāpēc Latvijas Saeima un valdība ilgstoši nerīkojas, ja lielākais
vairākums ES dalībvalstu aizstāv savus ražotājus, ievieš samazinātās
PVN likmes. Šādas likmes ir ieguvums gan pircējam, gan ražotājam.
Mājsaimniecības lielu daļu savu finanšu resursu novirza pārtikas
iegādei – pēc 2010.gada datiem iedzīvotāji 28,3 procentus no izde-
vumiem sastāda pārtikas iegāde. Samazināta PVN gadījumā iedzīvotājs
varētu atļauties pirkt vairāk pārtikas, kas stimulētu ražotāju palielināt
ražošanas apjomus. Līdz ar to šāds vietējais ražotājs kļūtu spēcīgāks
vienotā ES tirgus dalībnieks un ieguvējs būtu arī Latvijas valsts
kopumā. 

Piemēram, Polijā nepārstrādātiem un daļēji pārstrādātiem
pārtikas produktiem tiek piemērota 5 procentu pazeminātā PVN
likme. Latvijas dārzkopju saražotās produkcijas (augļi, ogas un
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dārzeņi) cenas vietējā tirgū praktiski tiek pieskaņotas mūsu lielā
kaimiņa Polijas zemnieku piedāvātajām produkcijas cenām. Kad sā-
koties sezonai, ražotājs grib izmantot augļu bāzes pakalpojumus un
mēģina vienoties par iepirkuma cenu, tad atbilde ir- skatīsimies ko
piedāvās poļi. Tā kā Polijā augļiem, dārzeņiem PVN ir 5 procenti un
arī ražas vācēju darbaspēka nodokļi ir vairāk kā divas reizes mazāki,
tad attiecīgās produkcijas novākšanas un tirdzniecības izmaksas
Polijā ir vairāk kā divas reizes mazākas. Rezultātā Polijas produkcija
ar visu piegādi Latvijā, neskaitot audzēšanas izmaksas, ir uz pusi
lētāka. 

Laiks saprast, ka stingrie, lielie nodokļi likumos, naudu valsts
kasē neienes. Vienīgais rezultāts ir tāds, ka daļai zemnieku nomaksāt
visus nodokļus bieži vien ir ļoti grūti un aktīvo ražotāju paliek arvien
mazāk un nekāds ekonomiskais izrāviens Latvijas laukos nesanāk.
Šāda situācija valda visās Latvijas lauksaimniecības nozarēs.

Šādi citu ES valstu atvieglotie nosacījumi grauj Latvijas ražotāju
konkurētspēju un cenu politiku. Līdz ar to Latvijas iedzīvotāji ēd
importa preces, kas dēļ samazinātā PVN ir lētākas, nekā pašmāju ra-
žojumi. Ražotājiem ir apgrūtināts tirgus un līdz ar to ražošana valstī
neattīstās, nodokļu maksātāju loks kļūst gadu no gada mazāks. Kā
lai nodarbojas ar lauku uzņēmējdarbību valstī, kura ne tikai nemotivē
to darīt? 

Armands Krauze, LOSP valdes loceklis, lauksaimnieku pārstāvis
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā uzskata : “Samazinot
PVN likmi pārtikas produktiem mēs palīdzētu mūsu zemnieku saim-
niecībām, veicinātu vietējās produkcijas ražošanu, nenostādītu Latvijas
zemniekus neizdevīgākā stāvoklī attiecībā pret to ES dalībvalstu zem-
niekiem, kur pārtikai ir samazinātā PVN likme. Visvarīgākais, tādā
veidā mēs palīdzētu vairākiem simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju
ar maziem un vidējiem ienākumiem, attiecīgi palielinot viņiem iespēju
iegādāties pārtiku par pieņemamām cenām. Šim jautājumam mums
jāpievēršas nopietni un sociāli atbildīgi rūpējoties par tautas labklājību
nevis par starptautisko aizdevēju vēlmju apmierināšanu.”

PVN likmes samazināšanai ir pozitīva ietekme uz ekonomisko iz-
augsmi, jo PVN likmes samazināšanas gadījumā palielināsies pārtikas
preču pārdošanas apjomi. Tādējādi PVN likmes samazināšana pārtikas
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precēm samazinās pārtikas preču mazumtirdzniecības cenu līmeni,
kā rezultātā pieaugs pieprasījums pēc pārtikas produktiem, neskatoties
uz to, ka PVN likmes samazināšana pārtikas precēm izsauc ieņēmumu
no PVN samazināšanos valsts budžetā. Tomēr kopējais ieguvums no
PVN likmes samazināšanas būs pozitīvs, jo pieaugs patērētāju un ra-
žotāju ekonomiskā aktivitāte, ar uzviju papildinot valsts budžetu,
pamatoti uzskata LOSP.

Agita Hauka, LOSP valdes locekle, Latvijas Zemnieku federācijas
(LZF) valdes priekšsēdētāja: “Mēs visi zinām, ka pensionāriem,
ģimenēm ar bērniem pēc komunālo un citu obligāto maksājumu no-
maksāšanas maciņā paliek ļoti mazas summas. Tad kāpēc viņiem
tiek liegta iespēja paēst nedaudz kvalitatīvāk un vairāk? Vai visas
tautas labklājība nav valsts darba uzdevums numur viens?” 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir
Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku kon-
sultatīvā padome, kas apvieno 56 lauksaimniecības nozaru un daudz-
nozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv
vairāk kā 12 345 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas
lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā
sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zem-
kopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.
Valdošās partijas rīkotos gudri, ieklausoties LOSP priekšlikumos. Sa-
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vācot iniciatīvas par PVN pazemināšanu pārtikai atbalstam vairāk
nekā 11 000 parakstu portālā manabalss.lv, Latvijas Nākotnes Institūta
vadītājs Normunds Grostiņš ir pierādījis Saeimai, ka Latvijas sabiedrība
vēlas šā jautājuma nekavējošu izskatīšanu un atbilstošu, tautai
labvēlīgu risinājumu.

Tas pilnībā atbilst tagadējā  Latvijas budžeta iespējām un euro ie-
viešanas vietā varam jau ŠOGAD pazemināt PVN pārtikai!

Ieviešot visai pārtikai, pat saldumiem, pazemināto PVN likmi 12
procentu apmērā, ietekme uz valsts budžetu būtu 140 miljoni latu
gadā, „Nozare.lv” informējis finanšu ministrs Andris Vilks. 

Savukārt, vadoties no visoptimistiskākajām (Latvijas Bankas ek-
spertu) prognozēm, ieviešot euro, Latvijas iemaksa Eiropas Stabilitātes
Mehānismā (ESM) vien sasniegs 199 miljonus euro (ap 140 miljonus
latu! ) Vēlāk iemaksa būs jāpalielina vismaz uz 324 miljoniem euro
vai pat līdz vairākiem miljardiem euro. Šīs iemaksas ESM domātas
Grieķijas, Spānijas, Kipras u.c. brūkošās eirozonas valstu problēmu
risināšanai. Tie nebūt nav vienīgie euro ieviešanas izdevumi.

Tātad, saglabājot latu, varam jau šogad pazemināt PVN pārtikai! 
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Pazeminātā 6% likme tiek piemērota pārtikas produktiem
(izņemot margarīnu) un bezalkoholiskiem dzērieniem. Šāda
pazeminātā likme tiek piemērota arī lauksaimniecības izcel-
smes augu produktiem, dzīviem dzīvniekiem, dzīvnieku
barībai. Pazeminātā 12% likme tiek piemērota margarīnam
un ēdināšanas pakalpojumiem.

Pārtikas produktiem, pārtikas piedevām un aizstājējiem
Čehijā tiek pielietota 14% samazinātā PVN likme. Papildus
tam Čehijā sama zinātā PVN likme tiek piemērota dzīviem
dzīvniekiem, dzīvnieku barībai, kā arī pārtikā izmantojamām
sēklām un augiem.

Pārtikas produktiem Vācijā tiek piemērotā pazeminātā 7%
PVN likme. Izņēmums ir dzērieni, kuriem tiek piemērota
standarta PVN likme. Pazeminātā PVN likme tiek piemērota
arī dzīviem dzīvniekiem, sēklām, lopbarībā izmantojamiem
augiem, augu un dzīvnieku izcelsmes mēslojumam.

Pārtikas produktiem un dzērieniem 2011. gada sākumā
valstī tika piemērota 13% pazeminātā PVN nodokļa likme.
Taču kopš 2011. gada 1. septembra bezalkoholiskiem dzē-
rieniem (izņemot negāzēto ūdeni bez cukura un garšvielām),
kā arī ēdināšanas pakalpojumiem PVN pazeminātā likme
tika atcelta, to aizstājot ar standarta 23% PVN likmi. Tāpat
PVN pazeminātā 13% likme tiek piemērota dzīvnieku barībai,
augu aizsardzības līdzekļiem un mēslojumam.

Pazeminātā 8% PVN likme tiek piemērota pārtikas produktiem
un pārtikas produktu izejvielām (izņemot tos produktus,
kuriem tiek pielietota īpaši pazeminātā PVN likme). Tāpat šī
likme tiek piemērota arī lauksaimniecībā izmantojamām pre-
cēm un pakalpojumiem. Īpaši pazeminātā 4% PVN likme
tiek piemērota maizei, miltiem un miltu izgatavošanai pare-
dzētajiem graudiem, pienam (t.sk. piena pulverim), sieram,
olām, dārzeņiem un augļiem.

Pārtikas produktiem Francijā tiek piemērota pazeminātā
5,5% likme. Izņēmums ir konditorejas izstrādājumi, margarīns
un augu eļļa, kaviārs, alkoholiskie dzērieni, atsevišķos gadī-
jumos šokolādes izstrādājumi. Ar pazeminātu 5,5% PVN
likmi tiek aplikti ēdināšanas pakalpojumi. Tāpat ar šādu
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nodokļa likmi tiek aplikta lopbarība, nepārstrādātie lauk-
saimniecības un zivsaimniecības produkti, augu aizsardzības
līdzekļi, mēslojums. Īpaši pazeminātā 2,1% likme tiek
piemērota situācijās, kad kaujamos dzīvniekus vai gaļu
realizē personām, kuras nav PVN maksātāji.

Pārtikai un dzērieniem galvenokārt tiek piemērota 0% PVN
likme (faktiski tiek atbrīvoti no PVN). Izņēmums ir saldēti
produkti, t.sk. dzērieni no koncentrātiem un sīrupiem, sal-
dējums, šokolāde, saldumi, cepumi un citi konditorejas iz-
strādājumi.

PVN 0% likme tiek piemērota arī dārzeņu sēklām un augļu
kokiem, mēslošanas līdzekļiem, lielo dzīvnieku lopbarībai,
dzīvnieku medikamentiem. Lauksaimniecībā mājdzīvniekiem
(bez mājputniem) un kūtīm tiek piemērota īpaši pazeminātā
4,8% PVN likme. Lauksaimniecībā izmantojamiem pakalpo-
jumiem, kā arī mājputniem tiek piemērota pazeminātā 13,5%
PVN likme.

Pārtikas produktiem tiek piemērota vai nu 4% vai 10% PVN
likme. Īpaši pazeminātā 4% PVN likme tiek piemērota pienam,
sviestam, sieram, graudaugiem, miltiem, maizei, makaroniem,
augu eļļai un eļļaugiem, margarīnam, kā arī svaigiem,
žāvētiem, saldētiem un īslaicīgi konservētiem augļiem un
dārzeņiem. Tāpat šāda likme tiek piemērota atsevišķiem
augu aizsardzības līdzekļiem, atsevišķai dzīvnieku barībai,
mēslojumam. Pazeminātā 10% PVN tiek piemērota gaļai un
desām, olām, rīsiem, cukuram, medum, kafijai, alum. Tāpat
šāda likme tiek piemērota dzīviem dzīvniekiem, sēklām, at-
sevišķai dzīvnieku barībai, degvielai lauksaimniecībā.

Pārtikas produktiem un dzērieniem galvenokārt tiek pielietota
0% PVN likme (atbrīvota no nodokļa). PVN 5% likme tiek
piemērota atsevišķiem konditorejas izstrādājumiem, saldē-
jumam, sāļiem un asiem produktiem, kuri tiek izgatavoti no
graudaugiem, kartupeļiem, kā arī pārtikā izmantojamajām
piedevām un aizstājējiem. Tāpat 5% likme tiek piemērota
dzīviem lopiem, kuri ir izmantojami pārtikā. Pazeminātā 5%
PVN likme tiek piemērota lauksaimniecībā izmantojamajiem
resursiem – sēklām, dzīvnieku barībai, mēslojumam.

Pārtikas produktiem valstī tiek piemērota īpaši pazeminātā
3% PVN likme. Tāpat šāda likme tiek piemērota dzīvnieku
barībai, ēdināšanas pakalpojumiem.
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Pārtikai tiek piemērota standarta 27% PVN likme. Izņēmums
ir pārtikas pamatprodukti, tādi kā piens un piena produkti,
kā arī pārtikas produkti, kas satur pienu, kā arī graudus,
miltus vai cieti, kam no 2009.gada 1.jūlija tiek piemērota pa-
zeminātā 18% PVN likme. Tāpat 5% PVN tiek piemērots
zīdaiņu pārtikai.

Pārtikas produktiem tiek piemērota 0% PVN likme (atbrīvoti
no nodokļa). Izņēmums ir atsevišķi konditorejas izstrādājumi,
kuriem tiek piemērota pazeminātā 5% PVN likme. Tāpat 0%
PVN likme tiek piemērota arī dzīvniekiem un sēklām, kas
tiek izmantotai pārtikas ražošanai.

Pārtikas produktiem un bezalkoholiskiem dzērieniem Nīder-
landē tiek piemērota pazeminātā 6% PVN likme. Tāpat 6%
pazeminātā PVN likme tiek piemērota izejvielām, kuras tiek
izmantotas pārtikas produktu ražošanā, ieskaitot dzīvniekus
un lauksaimniecībā izmantojamās sēklas. Pazemināta 6%
PVN likme tiek piemērota arī ēdināšanas pakalpojumiem.

Pārtikas produktiem Austrijā tiek piemērota 10% pazeminātā
PVN likme. Taču pazeminātā PVN likme netiek piemērota
dzērieniem. Pazeminātā 10% PVN likme tiek piemērota arī
dzīvniekiem, sēklām, lopbarībā izmantojamiem augiem, kā
arī augu un dzīvnieku izcelsmes mēslojumam. Tāpat paze-
minātā 10% PVN likme tiek piemērota ēdināšanas pakalpo-
jumiem. Savukārt 12% pieturas PVN likme tiek piemērota vī-
nogām un vīnam, kas tiek iepirkts no audzētāja.

Nepārstrādātiem un daļēji pārstrādātiem pārtikas produktiem
tiek piemērota 5% pazeminātā PVN likme. Šajā produktu
grupā ir graudaugi, kartupeļi, dārzeņi, augļi, rieksti, sēklas,
gaļa, zivis un to produkti, pārstrādātais piens, olas utt. Tāpat
šajā grupā ir dzīvnieki un to produkti, dzīvnieku barība,
atsevišķi mēslošanas līdzekļi. Nepārstrādātam pienam tiek
piemērota 0% PVN likme.

Pārstrādātiem pārtikas produktiem tiek piemērota 8% paze-
minātā PVN likme. Šajā produktu grupā ir, piemēram, gaļas
izstrādājumi, pārstrādāti augļi un dārzeņi, piena produkti,
maize, makaroni, piena produkti, cukurs, sulas utt.

Ēdināšanas pakalpojumiem tiek piemērota 8% pazeminātā
PVN likme. Tāpat pazeminātā likme tiek piemērota atsevišķiem
lauksaimniecībā izmantojamiem resursiem.

Lauksaimniecības tehnikai tiek piemērota 0% PVN likme.
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Pazeminātā 6% PVN likme tiek piemērota, piemēram, grau-
daugiem un to izstrādājumiem, gaļai, zivīm, pienam un
piena produktiem, olām, dārzeņiem, svaigiem augļiem.

Pazeminātā 13% PVN likme tiek piemērota tādiem pārtikas
produktiem kā pārstrādātā gaļa, zivis, eļļas un tauki, kafija,
vīns, no graudiem un kartupeļiem gatavotās uzkodas.

Pazeminātā 6% PVN tiek piemērota arī lauksaimniecībā iz-
mantojamām izejvielām, tajā skaitā dzīvniekiem, barībai,
sēklām, mēslojumam.

Ēdināšanas pakalpojumiem tiek piemērota 13% PVN likme.

Pārtikas produktiem, dzērieniem (izņemot alkoholu), kā arī
pārtikas piedevām un aizstājējiem Slovēnijā tiek piemērota
8,5% PVN likme.

Tāpat pazeminātā PVN likme tiek piemērota dzīvnieku barībai,
dzīviem dzīvniekiem, sēklām, augu aizsardzības līdzekļiem,
mēslojumam, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā izmanto-
jamiem pakalpojumiem. Tāpat šāda likme tiek piemērota
ēdināšanas pakalpojumiem.

Šobrīd pārtikas produktiem Slovākijā tiek piemērota standarta
20% likme. Taču atsevišķiem produktiem tiek piemērota pa-
zeminātā 10% PVN likme. Pazeminātā PVN likme tiek pie-
mērota nelielām saimniecībām, kuras tirgū realizē šādus
produktus: svaiga un saldēta gaļa, zivis, piens, olas, me-
dus.

Pārtikas produktiem un bezalkoholiskiem dzērieniem Somijā
tiek piemērota pazeminātā 13% PVN likme. Tāpat pazeminātā
13% PVN likme tiek piemērota dzīvnieku barībai.

Pārtikas produktiem un bezalkoholiskiem dzērieniem tiek
piemērota pazeminātā 12% PVN likme.

Pārtikas produktiem Apvienotajā Karalistē galvenokārt tiek
piemērota 0% likme (atbrīvoti no nodokļa). Izņēmums ir
konditorejas izstrādājumi, saldas, sāļas un ātras uzkodas,
saldējums, limonāde, minerālūdens. Tāpat 0% PVN likme
tiek piemērota par atsevišķiem dzīvniekiem un lopbarībai,
kā arī atsevišķiem augiem un sēklām, kuras tiek izmantotas
pārtikas ražošanai.
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Latvijas interešu 
nodevības vēsture  
Normunds Grostiņš, Mag. Hist

1. maijā būs kārtējā gadadiena kopš kaunpilnās Latvijas interešu
nodevības, pievienojot mūsu valsti Eiropas Savienībai. Latvija tika
pievienota ES ar verdziskiem dalības noteikumiem. Šā dramatiskā
notikuma smagās sekas ik uz soļa pieaugošā apmērā jūtamas mūsu
valsts ekonomikā, demogrāfijā, izglītībā un sociālajā sfērā.

Atgādināsim - Latvija piekrita katram iedzīvotājam saņemt piecas
reizes mazākus fondus par Grieķiju, Īriju un Portugāli laikā, kad šīs
valstis iestājās Eiropas Savienībā. Latvija, piemēram, piekrita saņemt
saviem zemniekiem vairākas reizes mazākus eirofondus, nekā tos
saņem Nīderlandes zemnieki. Protams, arī piecreiz lielāki eirofondi,
kā redzam no Grieķijas piemēra, neglābj - tie tikai attālina sistēmas
krīzi un valsts bankrotu.

Ar piecreiz mazākiem fondiem arī treknie gadi Latvijā bija krietnas
piecas reizes īsāki kā Grieķijā, Īrijā, Portugālē. Bet - tā bija sarunāts,
nostiprināts ar Repšes un Vairas parakstiem, Sandras Kalnietes un
tagad jau aizmirstā tā laika Latvijas ārlietu ministrijas valsts sekretāra,
biušā Komunistiskās un Tautas partiju biedra Māra Riekstiņa solījumiem.
Turklāt referendumā piedalījušos vēlētāju vairākums tādus dalības
noteikumus Eiropas Savienībā atbalstīja 2003. gada referendumā.
Līdz ar to, ja ticam, ka referenduma rezultāti netika viltoti, pretenzijas
vidusmēra Latvijas vēlētājs var doties izteikt sev pie spoguļa.

Protams, ja Latvijas intereses pievienošanas sarunās nepārstāvēti
Briselei paklausīgi bezmugurkaulnieki, šo sarunu rezultāti varēja būt
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ievērojami labāki. Piemēram, Polija vienojās par PVN izņēmumu
savām lauksaimniecības precēm. Polijā neapstrādātiem vietējiem
lauksaimniecības produktiem PVN tika noteikts piecu procentu
apmērā. Latvijā gan importam, gan vietējai produkcijai PVN ir vienāds.
Paldies no Latvijas zemniekiem un pircējiem pienākas Vairai, Sandrai
Kalnietei (pagaidām atrodama “Vienotībā”), Repšem (pašlaik pārstāv
biedrību “Latvijas attīstībai”), Mārim Riekstiņam (Komunistiskā partija,
Tautas Partija, vēlāk labi apmaksāts Latvijas pārstāvis NATO ). Vairai
pateicīgie pārtikas pircēji – ES izraisītā cenu pieauguma fani (?) - iz-
veidoja ziedu paklāju, Kalnieti par šiem “sasniegumiem” vēlētāji
aizsūtīja uz Eiroparlamentu saņemt 7665 euro mēnešalgu. 

Šādu cilvēku rīcību – Vairas slavināšanu un Kalnietes ievēlēšanu
Eiropas Parlamentā - var izskaidrot vienīgi ar to, ka Latvijas tauta pa-
tiešām ir acīmredzami pateicīga, piemēram, par to, ka Latvija bez ie-
runām pieņēma Eiropas Savienības prasības uzlikt PVN arī apkurei
un medikamentiem. Pirms pievienošanas Eiropas Savienībai Latvijas
vara neuzdrošinājās tā rīkoties ar medikamentiem un apkuri, bet pēc
2003. gada referenduma Briseles komandu izpilde - svēta lieta.
Brisele pieprasīja PVN apkurei un medikamentiem, lai atbilstoši pa-
lielinātos Latvijas dalības maksa Eiropas Savienībai. Vairas un kalnietes
centīgi piekrita. Un saņēma par to tautas pateicību. Kā citādi lai
nosauc Kalnietes minēto 7665 euro mēnešalgu, ko viņa saņem ar
pietiekami liela vēlētāju skaita atbalstu? 

Visi 2003. gada Saeimas eirooptimisti - PCTVL, “Saskaņa”,
tagadējā "Vienotība", nacionālisti - vienotā frontē aicināja tautu balsot
par šiem pievienošanas noteikumiem Eiropas Savienībai. Aģitācijai
par pievienošanu Eiropas Savienībai pirms referenduma tika tērēta
valsts nauda, kas vismaz 120 reizes pārsniedza līdzekļus, ko privāti
varēja saziedot eiroskeptiķi patiesai un godīgai sabiedrības informēšanai.
2003. gada referendums bija negodīgs, valsts kampaņa par pievie-
nošanu ES bija melīga un klaji manipulatīva. Sabiedrība, piemēram,
netika informēta par Eiropas Savienības virzību uz bezvīzu režīmu ar
Krieviju. Latviešu vēlētājiem tika noklusēts, ka PCTVL un Ždanoka,
"Saskaņa" atbalsta dalību ES. Valdošo partiju un LTV melu un mani-
pulāciju uzskaitījumu varētu turpināt ilgi.

Nojauktās cukurfabrikas un sagrieztie zvejas kuģi ir uzskatāmi
piemēri Eiropas Savienības dalības līgumā oficiāli noformētajai Latvijas
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valstiskuma demontāžai un ekonomikas sagrāvei. Cik ilgi tas viss tur-
pināsies un cik dārgi esam gatavi vēl maksāt par dalību Eiropas Sa-
vienībā? 

Etnoģenēzes stadija
Diskusijas un pārdomu rosināšanai atgādināsim dažus faktus

par tautu, etnosu attīstību. Tas ir pietiekami būtiski, vērtējot sabiedrības
spēju aizstāvēt savas intereses. Eiropas Savienība ir daudzu mūsu
kontinenta etnosu mijiedarbības arēna. Šiem etnosiem ir slavena
vēsture, no kā varam mācīties. Tie, protams, pašlaik atrodas visai da-
žādās savas etnoģenēzes stadijās. 

Katrs, kam ir kaut minimālas zināšanas par vēsturi, būs pamanījis,
piemēram, cik atšķirīgi izturējās romieši impērijas dibināšanas un tās
sabrukuma posmos. Etnosi vēsturē parādās, iekaro pozīcijas un pēc
tam tās zaudē. Katram etnoģenēzes posmam, kā zināms, raksturīga
citāda sabiedrības vairākuma izturēšanās (drīz nonāksim līdz Latvijas
vēlēšanām, kas lieliski raksturo mūsu sabiedrības vairākuma izdarītās
izvēles).

Arī Romas impērijas sabrukuma posmā bija talantīgi virsnieki un
karavadoņi, drosmīgi un demokrātiski noskaņoti pilsoņi (kuri nogalināja,
piemēram, imperatoru Kaligulu, lai atjaunotu republiku). 

Tikai Romas impērijas sabrukuma posmā viņi vairs nebija
vairākums, un šo cilvēku pilnīgi pareizie pasākumi beidzās visai
bēdīgi. Piemēram, Kaligulu nogalinājušos sazvērniekus Romas Senāts
notiesāja uz nāvi un republikas atjaunošanas vietā atdeva varu nāka-
majam imperatoram. Romas karavadoni Flāviju Aēciju, kurš sekmīgi
karoja ar huņņu vadoni Atillu, noindēja savējie. Kaut kas pazīstams?
Vērojot Latvijas varas partiju cīņu ap krēsliem, sāk likties, ka romieši
bija latvieši… nu vismaz gandrīz latvieši, vai ne? 

Kā to regulāri pierāda vēlēšanas Latvijā, etnosa degradācijas un
sabrukuma stadija, iespējams, jau ir pārāk tuvu priekšā. Jo vairākuma
balsojums vēlēšanās parasti ir gļēvs. Tā vietā, lai izvēlētos, piemēram,
Šveices modeli, tiesības tautai pašai brīvi lemt sev likumus referen-
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dumos, vairākums vēlētāju gaudeni balso par „mazāko ļaunumu”. To
varbūt pat nevar pārmest. Tā, iespējams, ir ģenētika. Tā pati, kas
1204. gadā, trīs gadus pēc Rīgas dibināšanas, lika 400 000 Konstan-
tinopoles iedzīvotājiem ļauties 30 000 krustnešu saujiņas „žēlastībai”.
Pilsēta tika brutāli izlaupīta. Imperators, kurš kopā ar dažiem simtiem
brīvprātīgo cīnījās uz mūriem, aizstāvot pilsētu, tika nogalināts. Bet
400 000 Konstantinopoles iedzīvotāju, kā liecina hronikas, varēja mo-
bilizēt un sūtīt uz mūriem ap 70 000 karavīru. Līdzīgi Latvijas vēlētājiem,
viņi toreiz izvēlējās to, ko uzskatīja par mazākā ļaunuma taktiku. Un,
tāpat kā Latvijā, pilnā mērā saņēma izvēles sekas (tās „mazākā
ļaunuma” izpildījumā arī te jau ir labi jūtamas).

Latvijas blogeris Alehins šādi apraksta savus novērojumus: „Soms
darbojas kā pulkstenis, precīzi un punktuāli. Ar somu organizēt kaut
kādu kopīgu aktivitāti ir vieglāk par vieglu, un pie tam pa e-pastu, pat
nepieskaroties telefonam. Igaunim dažbrīd ir jāatgādina un šad tad
jādublē elektroniski nosūtītais lūgums ar telefonzvanu. Ar lietuvieti
tas jādara biežāk. … Neatbildēt vai neizrādīt pretimnākošo reakciju
darījumu partneris var, protams, ne tikai Latvijā, taču Latvijā to iznāk
uztvert drīzāk kā normu.”

Ar neapbruņotu aci aprakstītajā redzamas kaimiņtautu dažādās
etnoģenēzes stadijas. Starp citu, ir acīmredzami, ka latgaliešu etnoss
atrodas citā savas etnoģenēzes stadijā. Latgaliešu masveida pārcel-
šanās uz Rīgu, šā enerģiskā genotipa nesēju skaita pieaugums
vadošos amatos var uz kādu laiku mainīt stāvokli. Gan stabilizēt un
uzlabot, gan, kā parāda, piemēram, Reformu partijas skandalozais
ministrs, eksprezidenta Zatlera nominētais Latvijas Republikas prem-
jerministra kandidāts Sprūdžs, var arī paātrināt valsts sabrukumu. 

Jebkurā gadījumā arī latgaliešus ļoti spēcīgi skar iedzīvotāju ma-
sveidīgā emigrācija no Latvijas. Liela daļa latviešu un latgaliešu, kuri
spēj paveikt ko izcilu, var izvēlēties un bieži arī izvēlas aizbraukt uz
bagātākām zemēm, pārvākties no ES perifērijas uz Savienības centra
valstīm. Līdz ar to Latvijas sabiedrības noplicināšana un degradācija
paātrinās.

Starp citu – par tautu vairākuma izturēšanos. Uzplaukuma posmos
par vadoņiem un paraugiem sabiedrība formāli un neformāli izraugās
drosmīgus un godīgus vadoņus. Sabrukuma posmos par sabiedrības
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vairākuma paraugu kļūst veikls blēdis, melis un zaglis. Sākumā
formāli nepieķerts un bagāts zaglis, bet vēlāk, nākamajā sabiedrības
sabrukuma un degradācijas stadijā – jebkurš. Ka tik bagāts. Uzdosim
paši sev jautājumu – kurā etnoģenēzes posmā mēs atrodamies? Par
Eiropas Savienību šādu jautājumu pat uzdot nav nepieciešams – tās
lejupejošā attīstības tendence un degradācija ir acīmredzama. 
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Viltojumi un farss: reitingi
Normunds Grostiņš

Skaidrs, ka Latvijas valsts attīstību un mūsu interešu aizsardzību
ES lielā mērā nosaka tas, ko ar balsu vairākumu esam ievēlējuši
Saeimā un Eiropas Parlamentā. 

Uz Latvijas vēlēšanu kampaņas nu jau tradicionālo manipulāciju
komplektu nopietni noskatīties ir gandrīz neiespējami. Piemēram,
pamatojoties uz reitingiem, tiek atlasīti līderi, kuri vienīgie drīkst
izteikties miljoniem latu vērtā mediju telpā. Bet reitingos katrās
vēlēšanās ir 500- 600 % kļūdas. Par kurām reitingu aģentūras neatbild.
Piemēram, bijušo premjerministru Krastu Eiropas Parlamenta vēlēšanās
2009. gadā nelaida runāt LTV pie Dombura, jo viņa reitings nebija pat
viens procents. Vēlēšanās ekspremjera Krasta vadītais saraksts sa-
sniedza gandrīz 5 procentus. Ja būtu diskutējuši pie Dombura, ļoti
iespējams, pārvarētu piecu procentu barjeru. Vai Domburs, LTV,
„Latvijas Fakti”, SKDS atbild par šo 500 procentu „kļūdu” un tās
sekām? Ekspremjers Krasts galu galā palika bez 7665 euro mēnešalgas,
ko tagad saņem no Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti.

Atbildības apjomu SKDS un „Latvijas Fakti” demonstrēja arī, pie-
mēram, jau 2005. gada vēlēšanās, kad reitingos nomērīto divu
procentu vietā Rīgā apvienība „Dzimtene” sasniedza sešas reizes
vairāk - ap divpadsmit procentus balsu. Savukārt Urbanoviča kunga
partija „Saskaņa”, pretēji reitingu izdomātāju prognozēm, 2005. gada
pašvaldību vēlēšanās Rīgā (!) pat nespēja pārvarēt piecu procentu
barjeru. Līdz 2009. gadam „Saskaņai” nebija neviena (!) deputāta
Rīgas Domē.

Uz žurnālistu jautājumiem par notikušo 2005. gadā „Latvijas
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fakti” atbildēja: „nu… kaut kas notika.” Savukārt SKDS metās skaidrot,
ka tieši šī partija pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām veikusi lielas
aktivitātes un tās viņi neesot paspējuši atspoguļot. Atkal 600 procentu
kļūda. Turklāt var padomāt, ka pārējās partijas pēdējā nedēļā gulēja
un neko nedarīja. Spēcīgs izrāviens pēdējās dienās pirms vēlēšanām
ir šādu kampaņu taktikas klasika. Būtībā tā ir neatņemama vēlēšanu
kampaņas taktikas iezīme. 

Tātad reitingotāji paši atzīst, ka viņu solītie rezultāti var daudzkārtīgi
mainīties dažu dienu laikā. Te labi redzam Latvijas reitingu aģentūru
atbildības līmeni un taisnošanās metodes. Ne velti vairākās Eiropas
valstīsreitingu publicēšana pirms vēlēšanām ir aizliegta kā manipulācijas
metode.

Ja uz šādi kompromitētu reitingotāju produkcijas bāzes Latvijā
tiek apgalvots, ka valdībai vajadzīgā brīdī pieaug atbalsts euro
ieviešanai vai vēlēšanu laikā arvien tiek dalīti, piemēram, LTV (sa-
biedriskās televīzijas!) diskusiju raidlaiki daudzu miljonu latu vērtībā,
jāsāk domāt par citiem, aizkulišu interešu mehānismiem, kam no
pirksta izzīstie vai, iespējams, nopirktie reitingi ir tikai vājš piesegs
priekš naivākās un lētticīgākās Latvijas vēlētāju daļas. 
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Skandāls: Ministra Pabrika 
izteikumi par ES federāciju 
bija jāizvērtē drošības policijai
Normunds Grostiņš

Visu rangu eirooptimisti, sludinot Latvijas integrēšanu federālā
Eiropas Savienībā, ir aizmirsuši, ka Latvijas Krimināllikumā pastāv
pants par aicinājumu izteikšanu un organizatorisku darbību, kas
vērsta uz Latvijas neatkarības likvidāciju:

82.pants. Aicinājums likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību 

(1) Par publisku aicinājumu likvidēt Latvijas Republikas valstisko
neatkarību nolūkā iekļaut Latviju vienotā valstiskā veidojumā ar kādu
citu valsti vai likvidēt citādā veidā — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar
naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām. 

(2) Par organizatorisku darbību, kas vērsta uz Latvijas Republikas
valstiskās neatkarības likvidēšanu nolūkā iekļaut Latviju vienotā
valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā veidā, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar
naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

Plašsaziņas līdzekļos 30.11.2011. ministrs tika citēts sekojoši:

„Ja gribam, lai Eiropas Savienība spētu pārvarēt krīzi un
nenogrimst, ir jāvienojas par politisku federāciju. Nav cita ceļa,»
uzskata Pabriks.
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„Izveidojot federāciju, būtu iespējama ES iejaukšanās valsts
finanšu un ekonomikas politikā.”

«Ja gribam, lai Vācija glābj, tad viņi [vācieši] gribēs lielākas
pilnvaras. Uz to ir jāpiekrīt. Cita ceļa nav,» pauda Pabriks.

Kad Drošības policija tika aicināta izvērtēt, vai aizsardzības (!)
ministra Pabrika izteikumi par Latvijas Republikas iesaistīšanu federācijā
nav Krimināllikuma 82. pantā minētais „publisks aicinājums likvidēt
Latvijas Republikas valstisko neatkarību nolūkā iekļaut Latviju vienotā
valstiskā veidojumā ar kādu citu valsti vai likvidēt citādā veidā”,
policija atbildēja, ka ministrs neesot aicinājis likvidēt Latvijas Republikas
valstisko neatkarību, bet tikai „izteicis viedokli”.
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Par Ungārijas jauno konstitūciju
Ivars Brīvers, Banku augstskolas profesors, 
Ventspils Augstskolas asociētais profesors, 
Latvijas Ekonomistu asociācijas 
Valdes priekšsēdētājs  

Saceltā kņada ap Ungārijas jauno konstitūciju ir kārtējais aplieci-
nājums tam, ka jebkurā valstī tie spēki, kuri savas valsts iedzīvotāju
intereses izvirzīs par prioritāti pretstatā starptautiskā finanšu kapitāla
interesēm, saņems uzbrukumus un mēģinājumus iztēlot tos kā nede-
mokrātiskus.

Interesanti atzīmēt, ka masu saziņas līdzekļos ziņas par Ungārijas
«tautas» demonstrācijām pret „nedemokrātisko» jauno konstitūciju
pazuda tūlīt pēc to parādīšanās. Tas liek domāt, ka bija izstrādāts
scenārijs, kā «tautas» protestu rezultātā likt atkāpties «nedemokrātiskajai»
valdībai, bet reālie notikumi, kad līdz ar protesta demonstrācijām
notika ne mazāk plašas atbalsta demonstrācijas Ungārijas valdībai,
domājams, izjauca šo ieceri. Tāpēc informācija pēkšņi pazuda it kā
nekādu demonstrāciju nebūtu bijis, jo par Eiropas centrā esošo
Ungāriju acīmredzami nepatiesu informāciju izplatīt būtu pārāk riskanti.
Līdz ar to vismaz pagaidām mēģinājums «sodīt Ungāriju» nav izde-
vies.

Kas tad ir tik nedemokrātisks jaunajā Ungārijas konstitūcijā? Vai
varbūt tas, ka valsts nosaukums turpmāk būs vienkārši «Ungārija»,
nevis «Ungārijas republika»? Ungāru valodā Konstitūcijas A pants
skan – «HAZÁNK neve Magyarország», ko burtiski varētu tulkot –
«Mūsu mājas sauc par Ungāru zemi”. B panta 2. punktā ir teikts:
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«Magyarország államformája köztársasįg» – tātad «Ungāru zemes
valsts iekārta ir republika». Mācīt ungāriem, kā pareizi runāt ungāru
valodā, man šķiet pārāk absurdi.

Tie, kuriem tauta, Tēvija, Dievs un ģimene šķiet «politnekorekti»
jēdzieni, pauž savu sašutumu par šo jēdzienu iekļaušanu konstitūcijā,
jo šeit šīs patiesās vērtības tiek stādītas augstāk par eirokrātu popu-
larizētajām «Eiropas kopējām vērtībām», kādas faktiski pastāv tikai
uz papīra. Šeit gan šie cilvēki ir pārcentušies, jo katrs, kurš pats
izlasīs Ungārijas konstitūcijas tekstu, atzīs, ka šīs vērtības jaunajā
konstitūcijas pamattekstā ir izceltas pat mazāk nekā tas būtu vajadzīgs,
un kā jebkura sevi cienoša tauta to vēlētos. Par šīm vērtībām tiek
runāts galvenokārt Konstitūcijas preambulā. Svētais Stefans, kura
loma Ungārijas vēsturē ir nepārvērtējami augsta, tekstā ir pieminēts
tikai dažās vietās.

Nav negaidīti, ka nosodījumu saņem Konstitūcijas L.1. punkta
formulējums, kurā nav pateikts, ka laulība var pastāvēt arī starp viena
dzimuma pārstāvjiem. Mēģināšu iztulkot šī panta formulējumu:
«Ungārija sargā vīrieša un sievietes laulību, brīvprātīgi izveidotas
laulības attiecības un ģimeni kā nācijas izdzīvošanas pamatu.» Lai
meklē skabargu cita acī tie, kuri neredz baļķi savā. Mēģinājumi
saskatīt homoseksuālisma nosodījumu tajā, kas nevis ir, bet kas nav
uzrakstīts, agri vai vēlu dos panākumus. Varu vēl ieteikt Ungārijas
konstitūcijas kritiķiem pamanīt arī šajā pantā ietverto sieviešu diskri-
mināciju, jo viņas, redz, ir minētas aiz vīriešiem (férfi és nő).

Uzmanīgi izlasīju Konstitūcijas 41. pantu, kurā it kā esot apdraudēta
Centrālās Bankas neatkarība. Neko tādu man nevienā no šī panta
apakšpunktiem neizdevās saskatīt. Vai Konstitūcijas kritiķi par Centrālās
Bankas neatkarību apdraudošu uzskata pirmajā apakšpunktā minēto,
ka «Ungārijas Nacionālā banka ir atbildīga par monetāro politiku»?
Vai varbūt otrajā punktā minēto, ka «Ungārijas Nacionālās bankas
vadītāju uz sešiem gadiem ieceļ Ungārijas prezidents»? Vai trešajā
punktā minēto, ka «Ungārijas Nacionālās bankas vadītājs ik gadu
ziņo Parlamentam par savu darbību»? Vai tas ir ceturtajā punktā
minētais, ka «Ungārijas Nacionālās bankas vadītāja rīkojumi nedrīkst
būt pretrunā ar likumu»? Ja šādos jautājumos Ungārijai, tāpat kā
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jebkurai citai neatkarīgai valstij, būtu vajadzīga saskaņošana ar
«augstāk stāvošām institūcijām», tad tas ļoti reāli liktu apšaubīt
Ungārijas konstitūcijas B punktā rakstīto, kas savukārt Latvijas
Satversmē ir formulēts pirmajā pantā, ka attiecīgi Ungārija un Latvija
ir neatkarīgas un demokrātiskas valstis.

Ungāri, būdami neliela un savdabīga tauta gadu simtu garumā ir
pratuši nosargāt savas vērtības, un šobrīd rāda savu apņēmību to
darīt arī turpmāk. Es kā Latvijas patriots nostājos ungāru pusē.
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Kas un kā mūs “aizstāv” ES
Normunds Grostiņš 

Kā zināms, jau 1994. gada aprīlī Eiropas Parlamentā ziņojumā
tika izvirzīts priekšlikums ieviest ES nodokli ( Langes report A3-
0228/1994). Gadu gaitā Eiropas Parlaments sāka arvien vairāk
izteikties par labu Eiropas Savienības nodoklim. Tomēr šī informācija
tika noklusēta dalībvalstu pilsoņiem. Dalībvalstu valdošās politiskās
partijas rūpīgi izvairījās no šīs tēmas apspriešanas. Līdzīgi tam, kā
2003. gada referenduma kampaņā Latvijas eirooptismitisko partiju
politikāņi izmanījās noklusēt faktu, ka pievienošanas līgums Eiropas
Savienībai paredz arī Latvijas nacionālās valūtas lata likvidāciju. Par
to Latvijas sabiedrību savās skrejlapās informēja vienīgi eiroskeptiķi.

„Jaunā Laika” premjerministrs Repše parakstīja ārkārtīgi neizdevīgu
pievienošanas līgumu Eiropas Savienībai. To, tai skaitā referendumā,
atbalstīja arī tālaika Latvijas ārlietu ministre Sandra Kalniete. Latvija
pateicīgi piekrita saņemt krietnas piecas reizes mazākus eirofondus
uz vienu iedzīvotāju, nekā pēc iestāšanās ES saņēma Grieķija, Īrija
un Portugāle. Latvijas zemniekiem pieejamie eirofondi bija vairākas
reizes mazāki, nekā Nīderlandes zemniekiem. Turklāt arī stipri mazāki
kā igauņu un lietuviešu zemniekiem. Šos „sasniegumus” raiti parakstīja
arī Vaira Vīķe - Freiberga. 

Protams, mums par valsts un Eiropas Savienības naudu tika
skaidrots, ka (izlaižot vārdus „ar piecreiz mazākiem eirofondiem”)
Latvija uzplauks kā esot uzplaukušas Grieķija, Portugāle un Īrija pēc
iestāšanās Eiropas Savienībā. Grieķijas un Portugāles uzplaukuma
detaļas jau vairs nav noslēpums nevienam. Arī Latvijas negatīvā tird-
zniecības bilance ar katru dienu tuvina mūsu valsti bankrotam.
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Kad toreiz Kopenhāgenā Repšes un VVF parakstu tinte uz ES
līguma jau sen bija nožuvusi, Polijas pārstāvji vēl cīnījās un parakstīšanas
dienā (!) „izsita” savai lauksaimniecībai papildus miljardu euro no
Eiropas Savienības fondiem. Latvijai, protams, neko papildus nevajadzēja
un cīņa par labākiem noteikumiem nenotika. Piemēram, Sandras Kal-
nietes alga, kas tiek saņemta par šiem „nopelniem”, Eiropas Parlamentā
ir 7665 euro mēnesī.

***
Bija interesanti vērot, kad atkal kārtējo reizi partiju nomainījusī

Sandra Kalniete publiski formulēja pamatprincipus, kam jābūt pamatā
viņas jaunās partijas sadarbībai ar citām partijām. Tai skaitā: arvien
ciešāka integrācija Eiropas Savienībā un NATO, tai skaitā pievienošanās
eirozonai un NATO infrastruktūras izvietošana Latvijā.

Protams, ja dažām liekas, ka Afganistānā PSRS laikā karots par
maz un iesāktais mūsu karavīriem jāturpina NATO sastāvā, īpaši ko-
mentāri nav nepieciešami. 

Kalnietes aicinājumus par pievienošanos eirozonai var pakomentēt.
Ja atceramies, kādus ES naudas miljardus viņa solīja Latvijai pirmajos
trīs gados pēc iestāšanās, der zināt, ka reāli Latvijas Valsts Kasē Kal-
nietes solītais no Eiropas Savienības nebija saņemts pat divkārt
ilgākā laikā - sešus gadus pēc iestāšanās. Tāpēc bija vien jāsola
tālāk. Protams, godīgāk būtu bijis atkāpties no amatiem. Bet prasīt
no šiem „vienotajiem” solītājiem un solītājām atbildību jau būtu
vienkārši smieklīgi. 

Protams, pastāv cerība, ka nākamajās vēlēšanās Latvijas vēlētāji
atbrīvos Sandru Kalnieti no politiskajām rūpēm par dziļāku Latvijas
integrāciju kārtējos eiromurgos. Liekas, mēs visi būtu ieguvēji, ja Kal-
nietes kundze rakstītu kārtējo pavārgrāmatu mājsaimnieces statusā,
jo tad viņai būtu vismaz teorētiskas izredzes kādreiz sasniegt Ilzes
Jurkānes pavārgrāmatas līmeni. Pagaidām viņai tas nav izdevies.

Un, pats galvenais, mājsaimnieces statusā Sandra Kalniete vairs
nenodarbotos ar Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas Parlamentā,
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kas viņai līdz šim izdevies daudz sliktāk par pavārgrāmatu sastādīšanu.
To apliecina Latvijas slēgtās cukurfabrikas, sagrieztie zvejas kuģi,
emigrantu plūsma un desmiti tūkstoši likvidēto zemnieku saimniecību. 

Ir smieklīgi noskatīties, kā Kalnietes kundze fotografējas kopā ar
Latvijas zemniekiem, kuri protestē pie Eiropas Parlamenta. Vai tiešām
Sandra Kalniete gatavojas zemniekus aizstāvēt pret 2003. gadā viņas
pašas kvēli atbalstītajiem dalības noteikumiem Eiropas Savienībā?
Kāpēc tad viņa to nedarīja savlaicīgi, piemēram, kā Latvijas ārlietu
ministre 2003. gada referendumā? 

2012. gadā Francijas vai Beļģijas zemnieki tādu pseidoaizstāvi
kā Kalniete, ja viņa būtu franču vai beļģu politiķe ar līdzvērtīgiem „sa-
sniegumiem”, protestu laikā pie Eiropas Parlamenta ēkas bez garām
runām būtu aplējuši vismaz ar pienu un padzinuši. Ja mūsējie
zemnieki pagaidām dara citādi, smaida un kopā fotografējas, tad
viņiem arī turpmāk nav jābrīnās par daudz, daudz sliktākiem dalības
noteikumiem Eiropas Savienībā, nekā saņem viņu prasīgākie un kri-
tiskākie Rietumeiropas kolēģi. 

Jo no zemnieku puses, kā redzam, netiek pieprasīta atbildība no
repšēm un kalnietēm, kas sarunāja un atbalstīja pašreizējos neizdevīgos
dalības noteikumus Eiropas Savienībā, tai skaitā ārkārtīgi nevienlīdzīgos
ES tiešmaksājumus. Vēl vairāk, Kalniete turpina darboties politikā un
pagaidām turpina pārstāvēt Latviju ES. Tas rada patiešām nopietnus
tālākus riskus mūsu valsts interešu aizsardzībai Eiropas Savienībā.

Zemnieki liekas aizmirsuši, ka pēc Latvijas pievienošanas ES
Kalniete bija kļuvusi par Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāri
– stažieri. Pirms tam gan viņa bija publiski paziņojusi, ka nodarbošoties
ar ES ārlietām (!!!). Eiropas Savienības ārlietām viņa, protams, netika
pat tuvumā.

Lielākā daļa jauno dalībvalstu eirokomisāru – stažieru drīz vien
turpināja darbu Komisijā kā pilntiesīgi Eiropas Savienības komisāri.
Savukārt Sandra Kalniete, izvērtējot viņas sniegumu, tika nomainīta
pret Andri Piebalgu. Jāsecina, ka Brisele saviem komisāriem izvirza
daudz nopietnākas kvalifikācijas prasības, nekā Latvijas vēlētāji prasa
no savām eirodeputātēm.

Savukārt NATO infrastruktūras vai pat bāzu aicināšana Latvijā arī
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skaidri parāda šo kalniešu un tamlīdzīgu eirofīļu politisko bankrotu.
Ja Dānija un Norvēģija stājās NATO ar skaidru noteikumu – nekādu
ārvalstu karabāzu šo sevi cienošo valstu teritorijā, tad Latvijas
eirokangari gatavi ar sajūsmu kārtējo reizi bučot svešu karaspēku zā-
bakus. 

Ja drusku padomā, tas izrādās pat loģiski. Ja tagad Latgalē stāv
rindas pēc Krievijas pilsonības, ja Krievijai vairs nav būtisku ārējo
parādu, ja nodokļu procentus un degvielas cenas tur raksta divreiz
mazākiem cipariem kā Latvijā… Tad drīz jau ne tikai Žerārs Depardjē
vai cilvēki no Latgales var pārvākties kādus piecdesmit kilometrus un
vēl tālāk uz Austrumiem, kur ir darbs un elpojoša ekonomika.

Ar tādu ekonomisko politiku kā tagad Latvijā, Latgale reiz refe-
rendumā var nobalsot par atkalapvienošanos ar Abreni. Un tā refe-
renduma rezultāti, visticamāk, pat nebūtu jāvilto, kā nācās viltot 2003.
gada referendumu par Latvijas pievienošanu ES. Tāpēc NATO
karabāzes Latvijā vajag. Kam?

Tās vajag tiem, kas nespēj Latvijas valsti jēdzīgi pārvaldīt, nespēj
un nevēlas aizstāvēt Latvijas intereses pret Briseles diktātu, un tāpēc
var būt spiesti slēpties no tautas atriebības aiz svešzemju karavīru
automātu stobriem. Un tāpēc, protams, ar NATO bāzēm valstī tādām
kalnietēm drošāk gulēt. Masu nekārtību gadījumā NATO spēkus var
sūtīt apspiest savas valsts iedzīvotāju protestus. Jau 2009. gada 13.
janvāra fotoattēlos no masu nekārtībām Vecrīgā redzam militāros
džipus ar NATO uzrakstu KFOR uz sāniem (saīsinājums no „Kosovo
Force”). 

***
Vēl viens Latvijas „aizstāvis” Eiropas Parlamentā ir Krišjānis

Kariņš. Rosīdamies Latvijas politikā, viņš skandalozi „izcēlās” vairākkārt,
tai skaitā neierakstot personas kodu rīkojumā par Ventspils Brīvostas
valdes locekļa iecelšanu amatā. Sekoja kriminālprocesa ierosināšana
un dārga tiesvedība pret Aivaru Lembergu, kas tika zaudēta. 
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Lembergs aicina Maizīti, Loskutovu 
un Kariņu solidāri atmaksāt 
valstij radītos zaudējumos

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs nosūtījis
atklātu vēstuli bijušajam ģenerālprokuroram Jānim Maizītim, bijušajam
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam Aleksejam
Loskutovam un bijušajam partijas "Jaunais laiks" ekonomikas ministram
Krišjānim Kariņam (tagad „Vienotība”), aicinot viņus solidāri no saviem
personiskajiem līdzekļiem atmaksāt valstij un iedzīvotājiem radītos
zaudējumus saistībā ar Lembergam izmaksāto kompensāciju tā
dēvētajā "Grinberga lietā".

Kā atklātajā vēstulē atgādina Lembergs, šī gada 3. janvārī Latvijas
valsts ir izmaksājusi viņam atlīdzību 7257 latu apmērā saistībā ar tā
saukto Grinberga lietu. Lembergs akcentē, ka konkrētā atlīdzība ir
saņemta no valsts budžeta, ko veido arī Latvijas iedzīvotāju nodokļu
maksājumi.

"Es aicinu bijušo Latvijas Republikas ģenerālprokuroru Jāni
Maizīti, bijušo KNAB priekšnieku Alekseju Loskutovu, kura vadītā
iestāde veica izmeklēšanu šajā lietā, un bijušo partijas "Jaunais laiks"
ekonomikas ministru Krišjāni Kariņu, šīs politiskās lietas iniciētāju,
sekojot labas pārvaldības principam, t.i., principam, kuru procesa
virzītājs šajā lietā tik ļoti akcentēja attiecībā pret amatpersonu Aivaru
Lembergu, bet pilnībā ignorēja attiecībā pret amatpersonu Krišjāni
Kariņu, uzņemties atbildību par kriminālprocesa nepamatotu uzsākšanu
un virzību līdz pat pēdējai instancei, uzturot politiski motivētu apsūdzību,
uzņemties atbildību un solidāri no saviem personiskajiem līdzekļiem
atmaksāt valstij un Latvijas Republikas iedzīvotājiem radītos zaudējumus
vismaz man izmaksātās kompensācijas apmērā [..]," informēja Lem-
bergs, piebilstot, ka "izdevumus, kas saistīti ar trīs gadus ilga politiskā
procesa uzturēšanu, diemžēl jau ir apmaksājuši Latvijas Republikas
iedzīvotāji no savām nelielajām pensijām un algām".

Jau ziņots, ka Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2011. gada
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21. jūnijā par labu Lembergam viņa prasītās viena miljona latu morālā
kaitējuma kompensācijas vietā piedzina 3000 latu atlīdzību. Pagājušā
gada 6. novembrī likumīgā spēkā stājās tie sas spriedums tā dēvētajā
Grīnberga lietā. Ar to tika nolemts pie dzīt no Latvijas valsts par labu
Lembergam atlīdzību - kopumā 7257 latus, tai skaitā par morālo
kaitējumu, par tiesāšanās izde vumiem, samaksātajām valsts nodevām
un pretapelācijas sū dzī bas iesniegšanu. Atlīdzību Lembergs saņēma
3. janvārī.

Prasību pret valsti Ģenerālprokuratūras un FM personā Lembergs
tiesā iesniedza 2008.gada septembrī, prasot morālā kaitējuma kom-
pensāciju par KNAB izmeklētāju un prokuroru nelikumīgajām darbī-
bām.

"Grīnberga lietas kriminālprocesa ierosināšana un virzības gaita
kopš tā sākuma 2005. gadā bija tiesiski nepamatota un partijas
"Jaunais laiks" valdes locekļa, toreizējā ekonomikas ministra Krišjāņa
Kariņa iniciēta," iepriekš norādīja Lembergs.

Visas trīs Latvijas Republikas tiesu instances - Kuldīgas ra jo na tiesa,
Kurzemes apgabaltiesa un Augstākās tiesas Senāts -Lem bergu atzina
par nevainīgu celtajās apsūdzībās un pilnībā attaisnoja. "Savukārt Ģene-
rālprokuratūra kriminālprocesa virzības gaitā pat necentās atjaunot tie-
siskumu, bet līdz pat pēdējai ins tan cei uzturēja savu absurdo apsūdzību,"
norādīja Aivars Lembergs.

"Biju ar mieru no kompensācijas atteikties, par to saņemot Ģene-
rālprokuratūras atvainošanos. Taču acīmredzot samaksāt nodokļu
maksātāju naudu šai institūcijai ir vieglāk nekā atvainoties par tās
prettiesisko darbību," atzina Lembergs

Ir būtiski, lai nodokļu maksātāju naudas izsaimniekošanā vainīgās
amatpersonas atmaksātu ne tikai Lembergam izmaksāto kompensāciju,
bet visus izdevumus, ko Latvijas nodokļu maksātājiem radījusi viņu
nekompetence un bezatbildība. Vismaz Krišjānim Kariņam, kurš
Eiropas Parlamentā saņem 7665 latu mēnešalgu, nevajadzētu būt
pilnīgi nekādām problēmām kaut rīt uzsākt atbildīgu un godīgu rīcību
- atmaksāt viņa nekompetences dēļ Latvijas tautai nodarītos finansiālos
zaudējumus.
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Kā (NE)strādā mūsu eirodeputāti
Eiropas Parlamenta deputātes un deputāti, ieskaitot, protams,

Krišjāni Kariņu, papildus 7665 euro mēnešalgai saņem piemaksas
304 euro apmērā par katru darba dienu, kad atraduši sevī spē ku pie-
dalīties Eiropas Parlamenta sēdēs, kas notiek Briselē vai Strasbūrā. 

Vai par šādu 7665 euro mēnešalgu mēs varētu cerēt, ka Lat viju
pārstāvošie deputāti strādātu (balsotu), piemēram, kādā konkrētā
vasaras dienā, kad Eiropas Parlamentā notika 120 balsojumu? Tai
skaitā balsojumi par svarīgiem Eiropas Savienības ekonomiskās
politikas jautājumiem. 

Cerēt mēs varētu, bet 2011. gada 23. jūnijā Latviju Eiropas
Parlamentā 120 (!) balsojumos pārstāvēja Ždanoka un Rubiks. Savukārt
jau minētais Krišjānis Kariņš, kā arī, piemēram, Inese Vaidere, Ivars
Godmanis un Roberts Zīle 23. jūnijā neatrada iespēju par savu 7665
euro mēnešalgu piedalīties Eiropas Parlamenta sēdē - pildīt savus de-
putāta darba pienākumus, aizstāvēt Latvijas tautas un valsts intereses.
Vai tas kādam ir pārsteigums?
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ES institūcijām trūkst 
demokrātiskuma
Normunds Grostiņš

Eksperti joko, ka gadījumā, ja Eiropas Savienība mēģinātu
iestāties ES un izpildīt visus iestāšanās kritērijus, tā tiktu noraidīta, jo
nav pietiekami demokrātiska. 

Diemžēl šis joks ir patiess. 27 Eirokomisārus neievēl – tos ieceļ
dalībvalstu valdības. Šie komisāri nepārstāv savas valstis un savas
tautas. Viņi pārstāv tikai ES, un Eirokomisāriem jāievēro tikai Eiropas
Savienības intereses. 

Eiropas Parlaments apstiprina piedāvāto Eiropas Komisijas
sastāvu, bet vēlēšanās tikai ļoti reti ir vairāk par vienu kandidātu uz
vienu augstu amatu. Piemēram, vienīgais Eiropas Komisijas Prezidenta
kandidāts pēdējā reizē bija Barrozu, kurš šajā amatā jau bija strādājis
piecus gadus. Viņš ir līdzatbildīgs par krīzes posma lēmumiem un to
smagajām sekām.

Eiropas Komisija dod adrbu 33 000 birokrātu. Viņu algas zemākais
līmenis ir 31,850 euro gadā. Augstākajos amatos birokrāti pelna pat
220 450 euro gadā. Tam visam jāpieskaita dažādi bonusi un privilēģijas
tādā apmērā, kā priekšā Padomju Savienības Maskavas komunistu
nomenklatūra apbrīnā noņemtu cepures. Protams, ka šādas augstas
algas un sistēma kopumā nodrošina to, ka ES darbinieki ir lojāli Sa-
vienībai, un viņi darīs visu iespējamo, lai aizstāvētu savu statusu sa-
biedrībā.
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Eiropas Parlaments pastāv ar vienu nolūku: lai Eiropas Savienībai
dotu iespēju izlikties, ka Savienības likumi un lēmumi pauž cilvēku
demokrātisko gribu. Tomēr patiesībā tā nenotiek. Eiropas Parlamenta
vēlēšanās ir zema vēlētāju aktivitāte, un ievēlēti bieži tiek politiķi, kuri
Eiropas Parlamentā, līdzīgi Latvijas pārstāvju vairākumam, saņem
milzīgas algas, bet neko nedara savu valstu un tautu labā.

Lielās politiskās grupas (Sociālisti, Liberāļi un Kristīgie Demokrāti)
Eiropas Parlamentā faktiski veido koalīciju, kas cenšas dot Eiropas
Savienībai vēl lielāku varu. Nesen analītiskā organizācija OEIC
(www.oeiceurope.com) veica Eiropas Parlamenta 2010. un 2008.gada
balsojumu analīzi. Atklājās, ka Sociālisti(S&D) un Kristīgie Demokrāti
(PPE) 94,74 % gadījumu 2010. gadā balsoja vienādi! Arī 2008. gada
balsojumu analīze uzrādīja līdzīgus rezultātus.

Eiropas Padome vai Ministru Padome, kur pārstāvētas dalībvalstu
valdības, arī darbojas necaurskatāmi. Ministrus, kuri atlido uz Briseli,
lidostā sagaida melnas mašīnas ar eirobirokrātiem, kuri gadiem ilgi
slepenībā gatavojuši līgumus un lēmumus. Šie dokumenti ministriem
parasti jāparaksta tajā pat dienā. Slepenība nozīmē arī to, ka ne
Eiropas Parlamenta deputāti, ne sabiedrība nezin šo lēmumu un
līgumu projektu saturu. 

Turklāt ir vērojama ļoti bīstama tendence atņemt dalībvalstīm
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veto tiesības Eiropas Padomē. Ar katru jaunu Savienības līgumu
pieaug to jomu skaits, par ko lēmumi Padomē tiek pieņemti, balsojot
ar kvalificēto vairākumu (Qualified Majority Voting). Tas nozīmē, ka
lielās dalībvalstis pieaugošā apmērā var uzspiest savas intereses
mazajām valstīm.

Svaigs piemērs tam, kā Briseles institūcijas sadarbojas, lai pa-
lielinātu savu varu un finansējumu, ir Eiropas Komisijas priekšlikums
par 6,8 % palielināt Eiropas Savienības 2013. gada budžetu. Dalībvalstis
krīzes apstākļos nobalsoja par ES budžeta palielināšanu par 2.79 %.
Lielbritānija, Zviedrija un Nīderlande balsoja arī pret šo priekšlikumu.
Austrija atturējās. Eiropas Parlaments atbalstīja Komisijas priekšlikumu
2013. gada budžetam (Rezolūcija: A7-0311/2012, 492 balsis par, 123
pret un 82 atturējās). Balsojot par šo rezolūciju, Somijas, Nīderlandes
un Vācijas labējie eirodeputāti balsoja pretēji savu valstu valdībām
Helsinkos, Hāgā un Berlīnē. 

ES dalībvalstu nodokļu maksātājiem, kas no savas kabatas dod
naudu Eiropas Savienības budžetam, Brisele liek ievērot stingru
taupību. Tai pat laikā savām vajadzībām Brisele pieprasa arvien
lielāku naudu.
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Denacionalizācija – 
laika bumba zem 
Latvijas valstiskuma
Normunds Grostiņš

Denacionalizācijas sekas ir viens no būtiskiem faktoriem, ko
parasti apzināti vai neapzināti „nepamana”, analizējot Latvijas sa-
biedriskos un politiskos procesus. Tomēr denacionalizācijas izraisītā
spriedze sabiedrībā nekur nav pazudusi un tās sekas atkal un atkal ir
publiski redzamas. Tai skaitā pa Saeimas logu un TV ekrānu. Latvijā
ir denacionalizēti ap 200 000 cilvēku. Latvijas Nākotnes Institūts ir
vairākkārt piedāvājis Latvijas valstij novērst spriedzi attiecībās ar šo
sabiedrības grupu no kuras lielā skaitā rekrutējas, piemēram, radikālās
opozīcijas partiju dalībnieki un vadība. 

Jāsaprot, ka netaisnā denacionalizācijas politika un tai sekojošā
izlikšana no dzīvokļiem radīja vismaz 200 000 politiski represēto un
potenciālu Latvijas valsts ienaidnieku. Daudzi no šiem cilvēkiem bija
spiesti ņemt hipotekāros kredītus, pirkt dzīvokļus nekustamo īpašuma
burbuļa laikā, un krīzes laikā viņi atkal nonāca mājokļa zaudēšanas
priekšā. Daudzi no šiem cilvēkiem jau emigrējuši, nolādot Latvijas
valsti. To redzam, piemēram, interneta komentāros.

Šie 200 000 cilvēku - denacionalizētie un viņu bērni - uz 18. no-
vembri un 4. maiju skatās stipri savādāk nekā politiskie barokļi
saeimas, valsts uzņēmumu un ministriju krēslos.

Naivi cerēt, ka atriebība valstij un denacionalizācijas arhitektiem
ir bijusi un nāks tikai virtuālu komentāru formā. Tā veidotas valsts un
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lielu tautas grupu attiecības rada lielus izdevumus seku novēršanai,
jau daudzus gadus būtiski sadārdzina drošības uzturēšanu Latvijā
un preventīvos pasākumus. 

Ja patiesi gribam mazināt spriedzi sabiedrībā, apturēt emigrāciju,
atjaunot uzticību Latvijas valstiskumam, tas beidzot jābūvē uz
elementāra taisnīguma pamata – tai skaitā visiem denacionalizētajiem
jāsaņem kompensācija, kas pilnībā sedz Latvijas valsts politikas no-
darītos zaudējumus. 

Aicinājums Latvijas valstij nokārtot parādu pret 
denacionalizētajiem barikāžu dalībniekiem

Atklātā vēstule Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai

Vārdos godinot barikāžu dalībnieku pašaizliedzīgo ieguldījumu
valsts neatkarības atjaunošanā, Latvijas valsts izliekas neredzam, ka
tūkstošiem barikāžu dalībnieku kopā ar ģimenēm šī valsts ir izmalusi
caur denacionalizācijas dzirnavām. 

Denacionalizētie barikāžu dalībnieki no valsts, kuras labā viņi cīnī-
jās, arī riskējot ar dzīvību un veselību, saņēma tiesas spriedumus par
izlikšanu no dzīvokļa vai tika izlikti, atslēdzot apkuri, elektrību un ūdeni.

Turklāt nav noslēpums, ka daudzi namīpašumi tika denacionalizēti
ar viltotiem dokumentiem korupcijas shēmu rezultātā un tūlīt pārdoti
„labticīgiem” ieguvējiem.

Piedāvāju denacionalizētajiem barikāžu dalībniekiem nodrošināt
viņiem atņemtām dzīvokļa privatizācijas tiesībām atbilstošu taisnīgu
kompensāciju dzīvokļa tagadējās kadastrālās vērtības apmērā. (Mīnus
saņemtie pārvākšanās pabalsti, ja tādi tikuši piešķirti). 

Aicinu Saeimu nekavējoties pievērsties arī visu ap 200 000 dena-
cionalizācijā cietušo cilvēku zaudējumu kompensācijas sistēmas iz-
veidei. Tas ir gan taisnīguma, gan nopietns valsts politiskās stabilitātes
jautājums

Aicinu Jūs sākt ar barikāžu dalībniekiem, kamēr viņi ir dzīvi, un ne-
kavējoties rīkoties, lai kompensētu zaudējumus, ko denacionalizētajiem
barikāžu dalībniekiem nodarījusi Latvijas Republika.

Ar cieņu, Normunds Grostiņš
Latvijas Nākotnes Institūta valdes priekšsēdētājs
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Saeimas atbilde uz Atklāto vēstuli Solvitai Āboltiņai

Labdien! 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa ir iepazinusies ar Jūsu

2012.gada 19.janvārī Saeimā saņemto iesniegumu [reģ.Nr.3/188-
11/12]. 

Informējam, ka saskaņā ar Saeimas priekšsēdētājas rezolūciju
Jūsu iesniegums ir nodots darbam visām Saeimas frakcijām un Neat-
karīgo deputātu grupai. 

Cieņā 
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja

Apmeklētāju un informācijas centrs

***
Vai gan kādu pārsteigs fakts, ka jau gadu NEVIENS tagadējās

Saeimas deputāts nav izdarījis pilnīgi neko, lai palīdzētu denacionali-
zācijā cietušajiem barikāžu dalībniekiem un citiem denacionalizētajiem.
Nerēķināšanās ar taisnīguma un ētikas normām jau gadu desmitiem
ilgi ir parasta Latvijas politikas un nūsu valsts politiskās kultūras
iezīme. 
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Politiskā kultūra
Viktors Dinēvičs, ekonomikas zinātņu doktors, profesors

Lai par kādu parādību runātu, vispirms jānoskaidro, kāda ir šīs
parādības būtība. Kā daudzas sabiedriskās parādības, tā arī politiskās
kultūras jēdziens ir vēsturiski mainīgs.

Mūsdienu izpratnē „Politiskā kultūra ir indivīda, sociālās grupas
vai sabiedrības politiskās apziņas un politiskās izturēšanās stereotipu
kopums. Tā izpaužas atsevišķu personu, sabiedrisku organizāciju un
valsts institūciju politiskajā darbībā ( citēts no „Demokrātijas pamati”
– Zinātne, Rīga, 1993. – 170. lpp.)

Aristotelim, piemēram, politiska bija sociālā zinātne par valsti,
pat par valsts vadīšanu. Politika jau no Aristoteļa laikiem ir arī māksla,
jo vadīšana nav iedomājama bez radošas pieejas. Laikiem mainoties,
mainās arī politikas un līdz ar to arī politiskās kultūras jēdzieni.

Mūsu laikmetā, sākot no Bismarka, samērā trāpīgas ir arī Čičērina
domas, ko viņš izteica vēl pirms 1898. gada: 

„Politika ir zinātne par līdzekļiem un metodēm kā sasniedzami
valsts mērķi.”

Runājot par valsts mērķu – patiesībā par valdošās elites mērķu –
sasniegšanu, jāaizīst, ka līdzekļu arsenāls ir pārbagāts. Visiem
pazīstams viens no mērķa sasniegšanas līdzekļiem – karš, kas ir
politikas turpinājums ar ieročiem rokās. 

Atceroties Cicerona vārdus, ka nauda ir kara dzinējspējs, var
droši apgalvot, ka politika vienmēr saistīta ar tādiem līdzekļiem kā
karš un nauda.
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Savukārt gan karš, arī ekonomiskās konkurences karš, un nauda
nav nekas cits kā dažādu attiecību izpausmes veids sabiedrībā.

Tāpēc arī politiskā kultūra nav nekas cits kā prasme veidot šīs at-
tiecības, balstoties uz valdošās elites (kaut vai ar naudas palīdzību
ievēlētas) politiskajiem uzskatiem, zināšanām par attiecīgās sabiedriskās
sistēmas, cilvēku kopas tradīcijām un morāles normu saturu.

Tātad vienkāršoti var apgalvot, ka politiskā kultūra ir prasme
veidot politiskās attiecības, kas visā cilvēves vēsturē ir caurvītas ar
mantas un naudas attiecībām.

Attiecību veidošanas līdzekļu arsenāls arī vēsturiski ir daudzveidīgs:
sākot ar daiļrunības mākslām senajā Grieķijā un Romā, izmantojot
sofistu mācības, un beidzot ar mūsdienu lokālajiem kariem, diplomā-
tiskiem strīdiem un tamlīdzīgi. Šo politisko attiecību „katls vārās” gan
pasaules mērogā, gan katras valsts ietvaros. Maziņš „katliņš vārās”
arī katrā ģimenē. Un tomēr galvenais civilizētas sabiedrības jautājums
ir – cik „kulturāla zupa” tiek šajos katliņos izvārīta, kādas morālās un
ētiskās normas tiek ievērotas vārīšanas procesa laikā.

Nav noslēpums, ka politikā tiek lietoti lieli un mazi meli. Jāprot
īstie mērķi, īstās domas noslēpt un neļaut sevi pieķert melos, vienlaicīgi
neatšifrējot politiķa īstos centienus. Bet tas viss mūsdienu pasaulē
jādara kulturāli.

Jau pirms Aristoteļa dominēja pārbaudīts attiecību princips –
nedari otram to, ko tu negribi, lai dara tev. Aristotelis to mazliet
pārfrāzēja un teica: „jāizturas pret draugiem tā, kā mēs gribētu, lai tie
izturētos pret mums.”

Un vēl. Politisko kultūru nodrošina arī mērķtiecība politikā. Tas
nozīmē, ka politisko attiecību veidošanai, dažādām politiskām darbībām
vienmēr jābūt vērstām uz mērķi, ko vēlas sasniegt. Nenoliedzami, ka
politikā, pretinieka uzmanības novēršanai no galvenā mērķa, ir
jāizmanto māņu kustības. Tomēr šīm māņu kustībām arī jābūt mēr-
ķtiecīgām un efektīvām, nevis neekonomiskai resursu tērēšanai.

Visnozīmīgākās politiskās darbības sabiedrības, tautu un nāciju
interesēs aicinātas veikt valstu valdības, tautas ievēlētās pārstāvnieciskās
varas. Un tad par politiskās kultūras līmeni var spriest pēc tā, cik
politiķu darbības mērķi atbilst tautas, sabiedrības lielākās daļas inte-
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resēm. Ja politikā izvirza galvenokārt savtīgus, individuālus, atsevišķu
partiju vai grupējumu mērķus, tad nevar būt runa par politisko kultūru
civilizētas, mūsdienu pasaules kontekstā. 

Vairāk iepazīstot politiskās kultūras līmeni Latvijā, jāsecina, ka tā
neatbilst šīm elementārām prasībām. It sevišķi valsts politikas mērķu
izvēles ziņā.

Zemo politiskās kultūras līmeni varam saskatīt arī cīņās par varas
krēslu dalīšanu, grūstīšanās procesos ap lielāko pīrāgu dalīšanu –
pašvaldību un valsts budžeta, kas kopumā liecina par politiskās un
ekonomiskās varas saaugšanu vienotā frontē, nerēķinoties ar sa-
biedrības lielākās daļas interesēm. Rezultātā sistēmas sociālo vajadzību
nodrošināšana paliek novārtā un tiek realizēta pēc pārpalikuma
principa. Visus šos dažādo grupējumu un partiju korporatīvos karus
nepārtraukti pavada arī kompromatu kari, kas nav raksturojami ar
politiskās kultūras jēdzienu.

Bet tā nav tikai Latvijas problēma. Līdzīga situācija valda visā pa-
saulē. Tā ir globalizēta problēma, ko veicina pārliecīgā materiālā, fi-
nansiālā alkatība, kas nākotnē – noosfēras laimetā – prasīs citas sa-
biedriskās pārvaldes iekārtas veidošanu. Akla, stagnātiska turēšanās
pie pašreizējās sabiedriskās iekārtas, kas balstās uz liberālās ekono-
mikas postulātiem, agri vai vēlu novedīs pie globālas revolūcijas, pa-
saules politiskās un ekonomiskās krīzes.
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Izvēle: Lats vai bailes
Natālija Magazeina

Klausoties ekspertu diskusijas, deputātu runās no Saeimas
tribīnes, lasot rakstus, noklausoties S. Kalnietes demogoģiju ar domu
„rublis vai eiro?“, rodas jautājums – vai tiešām neviens vairs netic
latam, Latvijas suverenitātei, tai skaitā monetārajā politikā? Dīvaini,
ka pats Latvijas bankas prezidents, kuram būtu jāaizstāv mūsu
nacionālā valūta, kvēli aģitē pret latu. 

Augsta līmeņa eksperti Nacionālās apvienības diskusijās aicināja
nesteigties ar atteikšanos no nacionālās valūtas, aicināja divreiz pa-
domāt, parādīja reālus piemērus, kur valstis ir tikai zaudējušas no
eiro ieviešanas. Tika rādīti skaitļi, tabulas, dati, uz ko eiro ieviesējiem
nebija atbildes. Finanšu ministrs, eirodeputāts Roberts Zīle, Latvijas
Bankas pārstāvji un citi tikai atkārtoja demagoģiskas frāzes: “Nebūs
konvertācijas izdevumu”; “Tagad beidzot esat izpildījuši eiro ieviešanas
prasības un situācija jāizmanto”; “Jābūt lēmējvalstu pulciņā”; “Zemākas
procentu likmes”; “Ģeopolitika – jāparāda Krievijai, ka esam Eiropā”
utml.

Laikā, kad mūsu valsts tapa, situācija nebija citāda – apmēram
divas trešdaļas tautas neticēja, ka Latvija var būt brīva, suverēna
valsts, daļa teica, ka jāpadodas vāciešiem, daļa – krieviem. Un tikai
apmēram viena trešdaļa ticēja neatkarīgas valsts idejai, un valsts
tapa. Šobrīd situācija ir tieši tāda pati, vienīgi varbūt nedaudz citādas
proporcijas – daļa tautas grib Rietumus, daļa Austrumus un tikai
neliela daļa ir to, kas saka – Latvija var būt suverēna valsts.

Krievija allaž būs mums kaimiņos un pieņemt lēmumus pret savu
pārliecību aiz bailēm no Krievijas varēsim nemitīgi. Vai tiešām dažādi
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transformētais sauklis “Krievi nāk!” būs patstāvīgs mūsu izšķiršanās
pamatojums jebkuram lēmumam, kas saistīts ar daļu suverenitātes
atdošanu? Vai tiešām reiz nepienāks brīdis, kad lēmumi būs pamatoti
uz kaut ko citu, nevis uz bailēm no lielā kaimiņa?

Kad Repšes kungam jautāju: “Kāpēc mums vēl dziļāk jāintegrējas
ES, ja mūsu zemnieki tiek klaji diskriminēti (deviņas reizes mazāki
tiešmaksājumi nekā holandiešiem), ja mums uzspiež svešas ideoloģijas
– homoseksuālitātes legalizācija, dzimumu identitātes zaudēšana
caur dzimumu līdztiesības programmām?” 

Uz to saņēmu atbildi: “Es piekrītu, ka tā ir. Lūdzu, ejiet mācieties
diplomātiju un ietekmējiet to visu!” Tātad kvēlākie eiro aizstāvji tomēr
saprot, ka nav piepildījies rozā sapnis, ko sapņojām pirms iestāšanās
ES – ka Latvija beidzot būs viena no lēmējvalstīm un ka spēsim
ietekmēt ES politiku. Tad kāda jēga šobrīd atdot daļu suverenitātes
subjektam, kurš to nenovērtēs un ko mēs nespējām un arī nākotnē
nespēsim ietekmēt?

Realitātē šobrīd valsts ir novesta līdz sabrukumam… Latvija vairs
neeksistē, ir palicis tikai laika nogrieznis. Zemnieki ir nekonkurētspējīgi,
cukura rūpnīcas ir slēgtas, zveja vairs tik pat kā nenotiek, esam pie-
dzīvojuši lielāko emigrācijas vilni savā vēsturē, dzimstības līmenis ir
katastrofāls, milzīgs trūcīgo skaits, izglītības sistēmā tiek iepludinātas
varavīksnes ideoloģijas, tiek grauts valsts pamats – ģimenes institūts,
pilsoniskā sabiedrība tiek ignorēta, saukta par “tumsoņām ar iesīk-
stējušiem priekšstatiem” (I.Viņķele), tautību vairs pasē rakstīt nevaja-
dzēs.. Cilvēkiem, kuri kārtīgi maksāja kredītus un krīzes laikā to vairs
nespēja, atņēma visu un viņi vēl palika bankām parādā! Tā ir totāla
Latvijas tautas diskriminācija un paverdzināšana. Latvieti, sēdi savā
vietā, mēs te labāk zinām, kā jāregulē bankas, kas jāmāca taviem
bērniem bērnu dārzā! Latvieti, atslābsti, mēs zinām, ka ar steigu ir
jāievieš eiro. Tava viedokļa noskaidrošana tikai kavēs mūsu plānu
ieviest eiro!

Ir jāpiekrīt, ka esam savu valsti izpārdevuši – lielākā daļa zemes,
meži un uzņēmumi vairs diemžēl nepieder mums pašiem. Ir jāatzīst,
ka neesam spējuši aizstāvēt savas valsts intereses Briselē. Dārgie
tautieši, mums ir jāapstājas! Mēs tagad paši redzam, cik daudz ļauna
mums ir nodarījuši mūsu pašu ievēlētie politiķi – mūsu interešu
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aizstāvji šeit un ES. Mēs redzam, ka mūsu ierēdņi tā arī nav spējusi
neko būtisku ietekmēt ES gaiteņos. Vai gribam tagad krist vēl dziļāk
bedrē?

Ir jāatzīst, ka Latvijai nebija un nav piemērota klasiskā tirgus eko-
nomika, kad ļaujam brīvajam tirgum neierobežoti noteikt visu.

Ja vēlamies saglabāt savu suverenitāti un palikt saimnieki savā
valstī, mūsu valsts aktīvu pārvaldību ir jākontrolē, mēs nedrīkstam
pieļaut valsts bagātību izpārdošanu. Situācija ar steigu ir jālabo.
Jānis Ošlejs diskusijās par eiro minēja lielisku valsts rūpniecības
attīstības piemēru – Vācija. Tur 30-40 procentu no bankām ir vietējā
biznesa attīstības bankas. Kas notiek pie mums? Tūlīt vienīgo valsts
attīstības banku (Hipotēku banka) likvidēs.. Mūs kreditē ārvalstu
bankas, kuras neuzņemas nekādus riskus – to pierādīja krīzes laiks.
Kā mēs, atdodot nacionālās monetārās politikas stūri grimstošajai
Briselei, spēsim atdzīvināt vietējo ražošanu un eksportu? Nekā. Kā
mēs tajā gadījumā spēsim pieņemt lēmumus par būtiskām reformām
ekonomikā un uzņēmējdarbības veicināšanā? Nekā.

Man ir sapnis. Paliksim pie lata, vismaz tuvākos piecus - desmit
gadus. Pavērosim eirozonas atkopšanos (ja tāda vispār notiks), sa-
kārtosim savu vietējo ražošanu, aicināsim mājās mūsu tautiešus, kuri
ir aizbraukuši uz ārzemēm, darīsim visu iespējamo, lai atjaunotu
dzimstību. Godīgi izanalizēsim mūsu ieguvumus un zaudējumus,
piedaloties ES. Nostāsimies uz savām kājām. Saglabāsim stūri jeb
vismaz atlikušo tās daļu savās rokās, latvieši! Es ticu, ka mēs to spē-
jam.

Vai ir vēl kāds, kurš tic, ka mēs paši spējam pieņemt atbildīgus
lēmumus par savu valsti? Vai ir vēl kāds, kurš nenolaidīs rokas un ne-
ļausies straumei uz Briseli? Vai ir vēl kāds, kurš redz trešo ceļu, kas
nav ne rublis, ne eiro, bet LATS?
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Latvijas perspektīvas 
Eiropas Savienībā
Jānis Kučinskis

Sakarā ar vietvalžu administrācijas apņēmību par katru cenu
ieviest Latvijā eiro, sākusies zināma domu apmaiņa par šā soļa
labajām un sliktajām sekām. Diemžēl abas puses aprobežojas ar lo-
zungiem kategorisku apgalvojumu formā, bet nav bijis dziļākas reālo
procesu analīzes. Tad nu mēs kopīgiem spēkiem varētu mēģināt šo
trūkumu novērst. Sākot jau ar pamata jautājumu – kas ir Eiropas Sa-
vienība?

Vieglāk gan būtu atbildēt uz jautājumu - kas Eiropas Savienība
nav? Eiropas Savienība noteikti nav neatkarīgu valstu alianse, kuras
brīvprātīgi vienojušās par sadarbību noteiktās jomās, kas nestu
labumu visām iesaistītajām pusēm, vienlaikus saglabājot patstāvīgu
attīstības politiku. Sadarbība varētu izpausties, piemēram, kā kopīgi
infrastruktūras projekti, muitas savienība, iesaistītajām pusēm izdevīgi
tirdzniecības līgumi, kas slēgti uz noteiktu termiņu un regulāri
pārskatāmi. Es personīgi būtu par Latvijas dalību šādā savienībā.

Taču realitāte ir gluži pretēja: dalības noteikumi ierobežo vai pat
aizliedz patstāvīgu dalībvalstu attīstību. Rodas iespaids, ka šo savienību
iecerējis kāds spēks, kura mērķis bijis iemūžināt un pat padziļināt
esošo nevienlīdzību starp dalībvalstīm. Kura dalībvalsts sākotnēji
bijusi bagātāka un attīstītāka, tā paliek vēl bagātāka uz citu dalībvalstu
rēķina, bet tās valstis, kuras iestājušās kā vājas un nabadzīgas
valstiņas, ES ietvaros paliek vēl nabadzīgākas un atkarīgākas.

Eiropas Savienība noteikti nav arī centralizēta federācija, kādas
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ir, piemēram, ASV un Kanāda, bet nesen vēl bija PSRS un Dienvidslāvija.
Mēs paši esam dzīvojuši šādā centralizētā, vienotā federācijā, kuru
sauca par PSRS. Praksē tas nozīmēja, ka daudzas dzīves jomas, tai
skaitā budžets un tā sadaļas, sociālā joma, ārpolitika, attīstības plāni,
transporta un enerģijas infrastruktūra, valsts aizsardzība un pat rūp-
nieciskais komplekss PSRS bija vienots un centralizēts. Katra republika
šīs savienības fondos deva savu ieguldījumu, kuru pēc tam centralizēti
pārdalīja, īpašu vērību veltot atpalikušo vai depresīvo reģionu attīstībai. 

Uzņēmumi un infrastruktūras objekti dalījās reģionālās, republi-
kāniskās vai vietējās nozīmes objektos, kā arī vissavienības nozīmes
objektos. Vissavienības objekti veidoja vienotu kompleksu. Protams,
arī PSRS ietvaros bija attīstītāki reģioni (republikas, rajoni) un
atpalikušāki reģioni, kuros pirms revolūcijas pastāvēja feodāla kārtība,
kuru ar spēku uzturēja konkurējoši klani. Nav noliedzams, ka padomju
varas laikā atpalikušie reģioni tika attīstīti līdz nepazīšanai. Reģioni,
kuros bija bargi dabas apstākļi, bet kurus bija nolemts attīstīt un
apdzīvot, tika stimulēti īpaši, nosakot lielākas darba algas, uzlabotu
apgādi un citas privilēģijas. Salīdzinot ar stāvokli pirms revolūcijas,
PSRS infrastruktūra un arī dzīves līmenis pieauga daudz straujākos
tempos, nekā attīstītajās Rietumu valstīs. Lai arī PSRS bija republi-
kas-donori, un republikas, kuras vairāk saņēma, nekā ieguldīja,
attīstības līmeņiem bija tendence izlīdzināties. To nevar noliegt.

Varbūt ne tik centralizēta, tomēr līdzīga kārtība valda arī ASV un
Kanādā. Lai arī ASV štati bauda lielāku patstāvību un tiem ir pat
savas konstitūcijas un pārstāvniecības institūcijas (arī PSRS tādas
bija), tomēr izšķiroša nozīme ASV attīstībā bija federālajām program-
mām. Sākot ar dzelzceļu, kanālu un lielceļu infrastruktūras būvi,
beidzot ar federālajām sociālās un veselības apdrošināšanas pro-
grammām, federālo banku noguldījumu apdrošināšanu, federālo
lauksaimniecības subsidēšanas programmu, federālajām mājokļu
būvniecības un kreditēšanas programmām, Federālo rezervju sistēmu
(pilda Centrālās bankas funkcijas), federālajiem fondiem dabas ka-
tastrofu seku novēršanai un citiem federāliem izlīdzināšanas mehā-
nismiem. Ja kāds ASV štats nonāk grūtībās, tas netiek atstāts nelaimē,
bet saņem federālo palīdzību.

Nekā tamlīdzīga Eiropas Savienībā nav. Jā, var teikt, ka ES ir
kopīga lauksaimniecības politika, taču mēs katrs zinām, ka tā ir dis-
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kriminējoša un netaisnīga – dažas dalībvalstis saņem 7 – 12 reizes
lielākas subsīdijas nekā citas. Ir arī t.s. kohēzijas fondi, bet tos parasti
neizmanto, lai novērstu reālo dalībvalstu atpalicību. Kohēzijas fondi
drīzāk ir kā slēpta subsīdija bagāto dalībvalstu ražotājiem, kuri saņem
pasūtījumus un gūst garantētu peļņu. Mazo dalībvalstu intereses
šajā shēmā netiek ņemtas vērā.

Toties Eiropas Savienības centrs izstrādājis veselu līgumu, notei-
kumu un direktīvu sistēmu, kura mērķis ir liegt dalībvalstīm īstenot
patstāvīgu attīstības politiku. Kaut vai Māstrihtas līgums, kurš faktiski
dalībvalstīm liedz ieguldīt līdzekļus savas valsts vai tās reģionu attīstī-
bā.

Līdz ar to mēs jau varam izdarīt ļoti svarīgu secinājumu. Šoka te-
rapijas un tirgus reformu izpostītā Latvija šajā „bagāto valstu klubā”
iestājās pāragri, līdz ar to atsakoties no izredzēm kādreiz sasniegt
kaut vidējo Eiropas Savienības attīstības līmeni. Gluži otrādi – mūsu
atpalicība tikai padziļinās. Jo Eiropas Savienība veidota tā, ka stiprākās
un bagātākās valstis turpina augt, bet nu jau uz nabadzīgāko
dalībvalstu rēķina. Šo faktu pat īpaši neslēp Eiropas komisāri, runājot
par „vairāku ātrumu Eiropu”.

Eiropas Savienība nav savienība
Ir pēdējais laiks lietas saukt to īstajos vārdos, un tad ir jāatzīst, ka

Eiropas Savienības nosaukums ir maldinošs. Jo pats jēdziens „sa-
vienība” taču ietver tādus principus kā solidaritāte, sadarbība, kopīga,
brīvprātīga darbība, sinerģijas efekts, bet nekā tamlīdzīga Eiropas
Savienībā nav, jo ES dalībvalstis savā starpā konkurē! Manuprāt,
veiksmīgu savienību var veidot savā attīstības līmenī līdzīgas dalībvalstis,
kuru tautsaimniecība ir tik atšķirīga profilu nozīmē (smagā rūpniecība,
vieglā rūpniecība, zveja, augstas vērtības pakalpojumi u.c.), ka sav-
starpēji cita citu papildina un līdz ar to kļūst vēlama savstarpēji
izdevīga tirdzniecība un kopīgi infrastruktūras projekti, kuri palielina
katras dalībvalsts iespējas, vienlaikus neapdraudot katras dalībvalsts
suverenitāti un iekšējo demokrātiju. Ja Eiropas Savienību tomēr saukt
par savienību, tad tā ir unikāla parādība, kas vairāk atgādina deviņ-
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padsmitā gadsimta koloniālās sistēmas. Koloniālās sistēmas raksturoja
bagāta metropole un nabadzīgas, no metropoles atkarīgas perifērijas
teritorijas, kurām tika liegta patstāvība, un kuras ar metropoli saistīja
nevienlīdzīgi, asimetriski, netaisnīgi līgumi.

Eiropas Savienības dalībvalstīm ir liegti elementāri attīstības un
savas ekonomikas aizsardzības instrumenti. Parakstot dalības notei-
kumus ES, jaunās dalībvalstis faktiski atbruņojās un savu likteni
uzticēja bagāto dalībvalstu žēlastībai, kļūstot par koloniāliem piedēkļiem
– resursu, darbaspēka un noieta tirgus gādātājiem priekš bagātajām
dalībvalstīm.

Tā kā patstāvīgu dalībvalstu attīstību izslēdz ES dalības noteikumi,
tad palikusi tikai konkurence slēgtas sistēmas ietvaros, kuras gaitā
attīstītākās un konkurentspējīgākās dalībvalstis noēd mazāk attīstītās
valstiņas, iedzenot tās nesamaksājamos parādos, paralizējot šo
valstu tautsaimniecību, izraisot masu bezdarbu, nabadzību, cilvēku
izbraukšanu, diktējot finanšu bardzības un objektu izpārdošanas no-
teikumus utt. Tieši to mēs varam vērot mūsdienu Eiropas Savienībā.
Tā ir spēle, kurā uzvarētājs paņem visu!

Taču šī asimetriskā spēle nevar ilgt mūžīgi, jo bagāto valstu ieņē-
mumi vienlaikus ir nabadzīgāko valstu izdevumi un parādi. Piemēram,
izkonkurējot vājākos ražotājus, ko vairs neaizsargā nekādi fiskālie,
monetāriem vai administratīvie pasākumi, stiprākā ražotājvalsts Vācija
sev ieguva ideālu, no barjerām brīvu tirgu. Ap septiņdesmit procentus
Vācijas eksporta iepērk citas eirozonas valstis. Taču Vācijas eksporta
bums strauji tuvojas beigām, jo dalībvalstis, pērkot Vācijas ražojumus,
ir nonākušas lielos parādos, un turpmāk vairs nevarēs pirkt ne tuvu
tādos apjomos. Turklāt parādā šīs valstis ir galvenokārt pašas Vācijas
bankām, jo Vācija pati kreditēja savu eksportu uz citām eirozonas
valstīm. Nu tas jau ir noiets etaps, un arī aizdoto naudu atgūt ir
mazas cerības, jo šīs dalībvalstis taču gandrīz neko neražo un tajās
valda masu bezdarbs. Tā kā pasaules krīzes iespaidā noplakuši arī
citi eksporta tirgi un parādu piramīdas gaida savu sabrukumu, Vāciju
sagaida ļoti grūti laiki un gigantiska mēroga krīze.

Patiesi apbrīnojami, kā citādi gudrie un pedantiskie vācieši varēja
atkal tik viegli iekrist tādā slazdā, kuru tiem sagatavoja britu un
amerikāņu ģeostratēģi. Jo Māstrihtas līgumu un eiro valūtu Vācijai

109



uzspieda Rietumu sabiedrotie, sevišķi Lielbritānija un Francija (mazāk
tieši arī ASV), kā priekšnoteikumu Vācijas apvienošanai 1989. gadā.
Latvijā par to maz runā, bet Rietumos kopš XIX gadsimta otrās puses
arvien svarīgs ir „Vācijas jautājums”. Briti, francūži un tagad arī
amerikāņi nevēlas stipru Vāciju pašā Eiropas centrā, nedz arī veiksmīgu
kontinentālās Eiropas koalīciju. Tieši saistībā ar šo jautājumu tika
izraisīti divi pasaules kari, kuros Vāciju sagrāva, pazemoja un aplaupīja.
Tieši tāpēc Eiropai tika uzspiests arī šis kroplīgais un defektīvais
projekts, ko nosauca par Eiropas Savienību, un kurš patreizējo notei-
kumu ietvaros ir lemts traģiskai bojāejai.

Eiropas Savienībā nekas nav īsts
Jā, briti un amerikāņi, arvien turoties pie klasiskās britu ģeopolitikas

un spēku līdzsvara principiem, nevēlas pieļaut ne stipru, patstāvīgu
Vāciju, nedz stipru kontinentālo Eiropu. Ne velti aukstais karš sen
beidzies, bet Vācija arvien ir ASV un Lielbritānijas okupēta valsts,
kuras patstāvība ir visai ierobežota. Tieši tāpēc Eiropas Savienības
projektā iemontēts tik daudz dīvainu lietu, ieliekot šā projekta pamatos
bumbu ar laika degli.

Jau minēju, ka šī savienība nav īsta savienība. To pašu var teikt
par eiro valūtu, kas nav suverēna valūta, bet tikai ASV dolāra atvasi-
nājums. Tās valstis, kas vienu brīdi steidzās savas valūtu rezerves di-
versificēt, papildinot ar eiro, tagad vairs nesteidzas, jo redz, ka ASV
un tām sabiedrotais finanšu centrs Londonā pieteicis karu eiro,
padarot to par nestabilu valūtu. Eiropas Savienība tā arī nav panākusi,
lai eiro pasaulē tiktu atzīts par līdzvērtīgu maksāšanas līdzekli ASV
dolāram. Eiropas Savienības dalībvalstis izejvielu iepirkšanai arvien
spiestas savu eiro mainīt uz dolāriem, kā arī piedalīties Amerikas Sa-
vienoto Valstu finansēšanā, iepērkot ASV parādzīmes.

Tam ir vairāki iemesli. Lai eiro būtu suverēna valūta, būtu nepie-
ciešams irdeno Eiropas Savienību transformēt par centralizētu politisko
savienību, faktiski par vienotu federāciju, kurai būtu patstāvīga un
vienota fiskālā un monetārā politika, vienota nodokļu un tiešo investīciju
sistēma, kā arī pilnvērtīga centrālā banka. Jā, formāli pastāv Eiropas
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Centrālā Banka (ECB), bet tās funkcijas ir stingri ierobežotas. Tai nav
tādu funkciju un pilnvaru, kādas bauda Anglijas Centrālā banka vai
ASV Federālā rezervju sistēma. ECB pat nav tiesību uzpirkt eirozonas
dalībvalstu parādzīmes, lai stabilizētu procentu likmes. Paradokss
tāds, ka pat tādām ES dalībvalstīm kā Dānija, Polija, Anglija un
Zviedrija, kuras saglabājušas savu valūtu, ir nesalīdzināmi lielākas ie-
spējas lietot savas fiskālos un monetāros instrumentus, nekā Eiropas
Savienībai kopumā. Tāpēc šo dalībvalstu pozīcijas starptautiskajā
finanšu tirgū ir spēcīgākas un izdevīgākas nekā ES kopumā. 

Tieši tāpēc mēs varam droši secināt, ka Eiropas Savienības
projekts lemts neveiksmei, ja netiks mainīti esošie dalības un
pārvaldības noteikumi. Jā, ir dzirdētas Eiropas politiķu runas par ne-
pieciešamību ES transformēt par Eiropas Federāciju vai Eiropas Sa-
vienotajām Valstīm (pēc Amerikas Savienoto Valstu parauga), taču
spēle aizgājusi tik tālu, ka šādu lēmumu nesaprastu paši eiropieši.
Arvien ir stingrs atbalsts nacionālās suverenitātes idejai, kas pēdējā
laikā, sakarā ar eiro krīzi un eirokomisāru tizlajiem lēmumiem, tikai
pieaug. Ja Latvija savu neatkarību gatava izšķiest un atšķaidīt jebkādā
veidā, tad Rietumeiropā, sakarā ar tās vēsturiskajām tradīcijām, tomēr
ir saglabājies vērā ņemams nacionālais patriotisms un nacionālo
interešu apziņa.

Otrkārt, federācijas dibināšana nozīmētu, ka bagātākajām dalīb-
valstīm tomēr būtu jāuzņemas atbildība par nabadzīgāko valstu
attīstību, un to savukārt nevēlas ne Vācija, ne Francija, ne turīgākās
Ziemeļeiropas un Beniluksa valstis. Lielbritānija šādu federāciju
noraidītu principiāli, jo tas faktiski nozīmētu nonākšanu atkarībā no
dominējošās Vācijas. Ne velti briti izprovocēja divus pasaules karus.
Nevar gaidīt, ka viņi tagad padosies Vācijai brīvprātīgi.

Treškārt, Eiropas Savienības dalībvalstis ir visai prasti sarīdītas
savā starpā. Vācieši sašutuši, ka viņiem jāuztur „slinkie un izšķērdīgie
grieķi”, kuri nevēlas ievērot fiskālo disciplīnu un maksāt parādus.
Vācieši negrib saprast, ka grieķu izdevumi vienlaikus bija vāciešu ie-
ņēmumi, ka bez grieķu vēlmes tērēt un ņemt kredītus Vācijai nebūtu
tik liels eksports. Vācieši aizmirsuši, ka pēc Versaļas līguma parakstī-
šanas paši bija līdzīgā situācijā, bet pēc Otrā pasaules kara Vācijas
parādi bija piedoti. Bet grieķi, spāņi un portugāļi savukārt uz mūsdienu
Vāciju jau raugās kā uz Ceturto reihu, protesta demonstrācijās izejot
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ar antinacistiskiem lozungiem. Savstarpējie apvainojumi un naidīgums
Rietumeiropas tautu vidū jau sasnieguši to destruktīvo kaislību līmeni,
kāds bija raksturīgs periodam pirms Pirmā un Otrā pasaules kariem.
Tieši šādu rezultātu vēlējās viltīgie britu un amerikāņu ģeostratēģi.

Vācija varētu sevi glābt, vienpusējā kārtībā izstājoties no eirozonas
un atjaunojot savu doičmarku. Taču Vācijā vairs nav Bismarkam līdz-
vērtīga valstsvīra, kas uzdrīkstētos šādu soli spert. Vācijas politiķi
vairāk līdzinās bailīgiem tirgoņiem. Viņi uzskata, ka Vācija eirozonas
projektā ieguldījusi tik daudz savas naudas, ka atpakaļceļš vairs nav
iedomājams. Ka jāturpina piedzīt parādi no „slinkajiem grieķiem,
spāņiem un itāļiem”, stiprināt fiskālo disciplīnu utt. Pat ja tas novestu
līdz visas Eiropas Savienības sabrukumam.

Vēl viens variants varētu būt, ja pakāpeniski no eirozonas tiktu iz-
slēgtas vājākās valstis, kamēr eirozonā paliktu savas attīstības līmenī
aptuveni līdzīgās valstis – kopumā kādas piecas – sešas. Tas būtu
reāls scenārijs, taču arī maz ticams, jo eirofanu aprindās eiro jau
kļuvis par tādu kā pielūgsmes objektu, reliģisku pašmērķi, ticības un
principa lietu, un Eiropā vairs nav de Gollam vai Bismarkam līdzvērtīgu
politiķu, kuri spētu uzņemties tādu atbildību un drosmi.

Ko darīt Latvijai?
Ja Eiropas Savienība strauji un radikāli nereformēsies veselā

saprāta virzienā, to gaida labākajā gadījumā desmit – divdesmit sa-
imnieciskas depresijas gadi. Tādas pašas „zudušās dekādes”, kādas
kopš 1990. gada pārdzīvo Amerikas spiedienam padevusies Japāna.
Sliktākajā gadījumā ES sagaida pilnīgs sabrukums un haoss.

Latvijai šādā Eiropas Savienībā nekas labs nespīd. Turklāt mums
nav laika, jo tauta no Latvijas masveidīgi izbrauc. Mēs jau esam pār-
dzīvojuši vēl ļaunākas „zudušās dekādes”. Mūsu tauta nav tik liela,
lai atļautos vēl lielākus zaudējumus.

Ja starp palikušajiem vēl būtu apņēmīgi, drosmīgi un organizēties
spējīgi cilvēki, mums palikušas divas radikālas glābšanās iespējas: 

1) no Eiropas Savienības kategoriski (draudot ar veto tiesību iz-
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mantošanu) jāpieprasa, lai uz nenoteiktu periodu Latvijai tiktu atcelti
visi noteikumi , kas ierobežo mūsu iespējas īstenot patstāvīgu attīstības
politiku; 

2) izstāties no Eiropas Savienības un pasludināt Latvijas suvere-
nitātes atjaunošanu – ar mērķi īstenot intensīvu Latvijas tautsaimniecības
un pārējo jomu atjaunošanu.

Es domāju, ka pirmo variantu, pat ja mēs tādu iesniegtu, Eiropas
Savienības vadība noraidītu. Vismaz pagaidām, kamēr stāvoklis ES
nav krasi dramatizējies. Tāpēc jāķeras uzreiz pie otrā varianta – izstā-
šanās no Eiropas Savienības.

Izstāšanās no Eiropas Savienības nenozīmē pašizolāciju, bet
tikai brīvāku politiku bez Briseles diktāta un ierobežojumiem, kas īs-
tenojama Latvijas interesēs. Protams, jāatsakās arī no „Vašingtonas
konsensa” principiem, kuri tāpat izslēdz valsts attīstību. Patstāvīga
politika neizslēdz sadarbību ar citām valstīm, tai skaitā ar Eiropas
valstīm, taču mūs neierobežos arī citos virzienos. Latvijai nevar būt
par daudz sabiedroto. Vienalga, kurā debess pusē tie mitinātos.
Pienācis laiks atbrīvoties no aukstā kara laika stereotipiem, jo pasaule
pa šo laiku kopš 1990. gada ir būtiski mainījusies.

Tagad katrs, pat nezinot svešvalodas, var gūt plašāku priekšstatu
par šajā rakstā minētajiem procesiem, kā arī faktoriem, kas svarīgi
savas valsts attīstīšanai. Tikko nākusi klajā fantastiska norvēģu
pētnieka Ērika Reinerta grāmata „Kā bagātās valstis kļuva bagātas...
un kāpēc nabadzīgas valstis paliek nabadzīgas.”

Arvien grāmatveikalos lēti iegādājama ne mazāk skaidrojoša ko-
rejiešu ekonomista Hādžūna Čanga grāmata „Sliktie samarieši”. Par
globālā kapitālisma plēsonīgo dabu varat lasīt amerikāņa Džona
Pērkinsa grāmatu „Ekonomiskā slepkavas grēksūdze” un vēl izsme-
ļošāko Kanādas aktīvistes Naomi Kleinas grāmatu „Šoka doktrīna”.
Līdz ar to nesapratnei, šaubām vai tumsonībai vairs nevar būt nekāda
attaisnojuma.
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Referendumi, iespējas un sekas
Normunds Grostiņš

Cīņa ap euro ieviešanu atkal pievērsusi Latvijas sabiedrības uz-
manību arī referendumu organizācijas principiem. Izrādās, ka šajā
ziņā Latvijā ir nopietnas problēmas. Referenduma jautājumu var
pārprast un dažādi interpretēt (atcerieties, kā 2003. gada septembrī
tauta „nobalsoja” par atteikšanos no lata), referenduma kampaņas fi-
nansējums var būt neskaidras izcelsmes vai vienpusējs, referenduma
var būt negodīgs. 

Sekas tam var būt visai jūtamas, kā redzam, piemēram, pēc
2003. gada referenduma par pievienošanu Eiropas Savienībai. Izrādās,
ka Latvijas vēlētāju vairākums nobalsojuši par ļoti neizdevīgiem
dalības noteikumiem Savienībā (67 % par, 33 % pret, vēlētāju aktivitāte
72, 53 %). 

Savukārt Zviedrijas vēlētāji nedēļu pirms Latvijas ES referenduma
tālredzīgi noraidīja savas valsts pievienošanu eiro valūtai (55,9 %
pret, 42 5 % par, vēlētāju aktivitāte 82,6 %). 

Kāpēc Zviedrija no sava referenduma izrādījās ieguvēja, bet
Latvija zaudētāja?

Palūkosimies, ar ko atšķīrās Zviedrijas un Latvijas referendumu
organizācijas principi. Tas (diemžēl!) joprojām ir visai aktuāli, jo
valdošās partijas nepārtraukti atražo 2003. gada referenduma melnos
scenārijus. Saņemot pretī tālāku sabiedrības atbalsta mazināšanos
un bruģējot ceļu uz Saeimas atlaišanu, tālāku spriedzi sabiedrības
un valsts attiecībās.
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Referenduma jautājums un debates
Zviedrijā referenduma jautājums bija „Vai Zviedrijai jāievieš eiro

kā sava valūta?” Latvijā: „Vai atbalstāt Latvijas dalību Eiropas
Savienībā?” Abi jautājumi bija pietiekoši saprotami, ja vien nesākam
apgalvot, ka Latvijas vēlētāji ar to atteicās no savas nacionālās valū-
tas.

Zviedrijā un Latvijā sabiedrībai bija laiks debatēm – Zviedrijā 9
mēneši, Latvijā 5 mēneši, skaitot no 1. maija, kad valdība uzsāka
savu PAR aģitācijas kampaņu. Salīdzinot ar Lietuvu, kur balsošanas
datums tikai oficiāli izziņots divas nedēļas pirms referenduma,
diskusijām laiks bija ievērojami ilgāks. Tikai iespējas diskutēt Eiropas
Savienības atbalstītājiem un neatkarības atdošanas pretiniekiem gan
izrādījās visai dažādas.

Valsts un privātais finansējums
Zviedrijā valsts finansējumu saņēma gan eiro atbalstītāji ( 42

miljonus kronu), gan eiro pretinieki ( 48 miljonus kronu). Turklāt
politiskās partijas dalībai referendumā saņēma katra 7,5 līdz 10,5
miljonu kronu finansējumu atbilstoši to vietu skaitam parlamentā.
Pret eiro bija trīs no septiņām parlamentārajām partijām. Tas gan no-
drošināja valsts finansējuma pārsvaru eirooptimistiem, tomēr kopumā,
atšķirībā no Latvijas 2003. gada referenduma, Zviedrijā abām pusēm
pieejamais valsts finansējums bija līdzīgs. 

Ietekmīgā Zviedrijas Biznesa Konfederācija finansēja eiro atbal-
stītājus, tomēr publiski neatklāja savu ziedojumu apmēru. Plašsaziņas
līdzekļos zviedru eksperti pauda viedokli, ka šis privātais finansējums
ir bijis 300 līdz 600 miljonu kronu apmērā.

Latvijas 2003. gada referendumā ES atbalstītāju rīcībā esošais
valsts finansējums (vairāk par miljonu latu) bija vismaz 120 reizes
lielāks nekā eiroskeptiķu kampaņas resursi. Šajā ziņā referendums
bija klaji negodīgs, pusēm nebija vienādu iespēju publiskot savus ar-
gumentus un pretargumentus. Valsts finansētās propagandas atbalstītie
dalības noteikumi ES ar vienpusēju referenduma kampaņas finansējumu
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120:1 saskaņā ar oficiāli izziņotajiem rezultātiem guva vēlētāju atbalstu
proporcijā 2:1. 

Aģitācijā par pievienošanu ES negodīgi iesaistījās arī tādi Latvijas
uzņēmumi kā LMT un „Aldaris”. Eiroskeptiķi atbildēja ar aicinājumu
boikotēt „Aldara” produkciju un tas, jādomā, bija viens no uzņēmuma
2003. gada apgrozījuma krituma iemesliem. Daļa no 326 000 cilvēku,
kuri balsoja pret Latvijas pievienošanu ES, neapšaubāmi sekoja
boikota aicinājumam kā negodīgās referenduma kampaņas sadusmoti
pircēji. 

Arī pats kopš 2003. gada neesmu pircis „Aldara” ražojumus.
Kaut arī sabiedrībā pazīstamais direktors Gavrilovs drīz tika nomainīts,
tomēr nav skaidrs, kurā pusē „Aldaris” nostāsies nākamajos referen-
dumos. 

„Aldara” un Gavrilova piemērs parāda uzņēmumu reputācijas un
komerciālos riskus, kas rodas, iesaistoties referendumu kampaņās.
Tāpēc, atbilstoši Latvijas likumiem, mēs diemžēl neuzzinājām ne to,
cik „Aldaris” un LMT ieguldīja aģitācijā par dalību ES 2003. gadā, ne
Lindermana parakstu vākšanas sponsorus 2011. gadā.

Negodīga finansējuma sekas
Vienpusīgā finansējuma dēļ ES pārstāvji nekautrējās 2003. gada

kampaņā pielietot klajas manipulācijas. Piemēram, ES komisāra Fer-
hoigena paziņojums, ka cenas pēc pievienošanas ES nepalielināsies(!!!).
Kā zinām un kā pirms referenduma savu iespēju apmērā brīdināja ei-
roskeptiķi, cenu pieaugums pēc iestāšanās ES bija virs 100 % . 

Kā redzam, negodīgais Latvijas referenduma finansējums neļāva
ES pārstāvju un Latvijas eirooptimistu izdomājumus plaši publiski at-
spēkot. Un par sekām no savas kabatas caur cenu pieaugumu bargi
samaksājām mēs visi. Tāpat kā tagad maksājam pēc ES prasības ie-
viesto PVN par apkuri, par ko eiroskeptiķi tieši tāpat brīdināja pirms
2003. gada referenduma. Katrs var no sava šā mēneša apkures
rēķina uzzināt, cik personiski viņam šomēnes izmaksā negodīgā re-
ferenduma organizācija 2003. gadā.
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Interešu aizsardzība ES
Ja Latvija pēc godīgas diskusijas, ļoti iespējams, referendumā

būtu noraidījusi ES piedāvātos dalības noteikumus, apmēram pēc
gada atkal notiktu referendums, kurā ES mums piedāvātu izdevīgāku
pievienošanas līgumu. Par šādu „plānu B” jau bija publiski paziņots
Briselē, bet Latvijas sabiedrību par to plaši informēt bez finansējuma
nebija iespējams.

„Plāna B” realitāti pierāda, piemēram, Īrijas atkārtotie referendumi
par Nicas un Lisabonas līgumiem. Īrijas paraugs skaidri parāda –
nelielās valstis rīko referendumus tikmēr, kamēr tiek saņemta pareizā
atbilde. Tomēr valstij piedāvātie dalības noteikumi ES šajā procesā
uzlabojas. 

Latvijas Satversmē 2003. gadā noteiktais aizliegums „no apakšas”
ierosināt referendumus par jebkuriem ES jautājumiem ļoti traucē
efektīvu Latvijas interešu aizsardzību. Valsts iestādes līdz šim nav
spējušas nodrošināt efektīvu mūsu ekonomisko interešu aizsardzību,
kas iespējama, piemēram, pēc Polijas parauga.

Ir vērts salīdzināt arī Lielbritānijas un Latvijas premjerministru po-
zīcijas Briselē ES 2011. gada decembra sammitā. Lielbritānijas
premjers paziņoja: „Jo vairāk ES prasīs no mums, jo vairāk mēs
prasīsim pretī”. Savukārt Latvijas klusi lienošo pozīciju var raksturot
sekojoši: „ Jo vairāk ES prasīs no mums, jo vairāk mēs izpildīsim ar
lielu centību un pazemīgu pateicību”. 

Ko šāda pazemīga un klusa klanīšanās „dod”, ir labi redzams –
Latvijai arī nākamā ES budžetā piedāvā, piemēram, niecīgus un klaji
negodīgus ES tiešmaksājumus lauksaimniekiem.

Starp citu, pēc iestāšanās ES zemnieku saimniecību skaits Latvijā
ir samazinājies vismaz par 50 000. Latvijas lauksaimniecības zemes
milzīgos apmēros ir nonākušas ārzemnieku rokās. Arī tās ir negodīgā
iestāšanās referenduma un tajā pieņemto dalības noteikumu sekas. 

Latvijā vēlētāji drīkst ierosināt referendumus par valsts valodu
vai, piemēram, benzīna cenām un elektrības tarifiem. Savukārt Sa-
tversme aizliedz vēlētājiem tos ierosināt par dzelzceļa tarifiem (73.
pants) un jebkuriem ES jautājumiem (68. pants). Satversmes izmaiņu
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nepieciešamība ir acīmredzama – referendumu ierosināšana par
valodu, pilsonību un citiem starpnacionālo konfrontāciju rosinošiem
jautājumiem jāaizliedz. Savukārt 2003. gadā tautai atņemtās tiesības
ierosināt referendumus par ES jautājumiem valdošajiem jāatdod
tautai atpakaļ. 

Tas jādara, lai beidzot nodrošinātu efektīvu Latvijas interešu aiz-
sardzību ES.

Ārvalstu finansējums
Referendumus regulējošā likumdošana gan Zviedrijā, gan Latvijā

neierobežoja ārvalstu finansējuma izmantošanu. Redzot, kādā apmērā
ārvalstu finansējums un Krievijas TV kanāli tika izmantoti parakstu
vākšanai referendumam par valsts valodas statusu krievu valodai,
Latvijai bija jāpārdomā ārvalstu finansējuma izmantošanas likumiska
regulējuma nepieciešamība. Protams, šie ierobežojumi tagad būtu
jāattiecina arī uz ES un citu starptautisku savienību un organizāciju fi-
nansējumu. 

2003. gada referendumā Eiropas Komisija veica ES finansētu,
patstāvīgu „informācijas” kampaņu, kas, piemēram, eirokomisāra
Ferhoigena solījumu gadījumā (cenas nepieaugs!), nozīmēja ārzemju
apmaksātas politiskās manipulācijas. 

Vāciju pārstāvošais eirokomisārs Ginters Ferhoigens pēc ES pa-
plašināšanas kļuva par ES Industrijas komisāru. Vēlāk viņš izcēlās
vien ar to, ka tika nofotografēts nūdistu pludmalē roku rokā ar kādu
paša rekomendētu Eirokomisijas darbinieci. Interešu konflikts visā
savā kailumā, rakstīja plašsaziņas līdzekļi…

Referendumu iespējas jāizmanto!
Tādu ES nelielo valstu kā Īrija un Dānija pieredze parāda, ka,

rīkojot referendumus par ES jautājumiem, tiek uzlaboti šo valstu
dalības noteikumi Eiropas Savienībā. 
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Latvija neizmantoja iespēju parūpēties par saviem lauksaimniekiem,
savām ekonomiskajām interesēm 2005. gadā, kad Francijā un Nīder-
landē notika referendumi par ES konstitūciju. Latvija neizmantoja
savas iespējas arī Lisabonas līguma apstiprināšanas procesā. Par šo
līgumu Īrijā notika divi referendumi un Īrija uzlaboja savus dalības no-
teikumus ES. 

Tagad, kad notiek tālākas izmaiņas ES līgumos, ir īstais brīdis (tai
skaitā pēc Lielbritānijas parauga) ierosināt par izmaiņām godīgu dis-
kusiju un godīgu referendumu. Tas nepieciešams gan Latvijas eko-
nomisko interešu aizsardzībai, gan Latvijas attīstības stratēģijas
izvēlei. Izvēle, vai mēs vēlamies dzīvot centralizētā un federālā Eiropas
Savienībā, vai mazā, neatkarīgā valstī, patiešām IR referendumā
lemjams jautājums. 
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