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Latvieti, mosties, 
Laiks negaida!
Latviešiem – 
BūT vai NEBūT!

DDD: Iepriekšējā 
“DDD” numurā publicē-
jām eiro ieviešanas pro-
pagandas plānu. Lūdzu, 
jūsu kā ekonomikas zināt-
ņu doktora komentāru par 
šo valdības “stratēģiju un 
taktiku”. Starp citu, valdī-
ba nemaz nav paredzējusi 
diskusiju – ir tikai eiro 
propagandas pasākumi.

ivars Brīvers: Eiro ie-
viešana ir liels solis uz 
Latvijas neatkarības 
pilnīgu likvidēšanu. 
Acīmredzot valdošajām 
aprindām un komercban-

kām ir kaut kāda īpaša 
motivācija, kas mums ne-
tiek pausta, lai to darītu. 
Šis tik tiešām ir nepārpro-
tams propagandas plāns. 
Tātad valdība nemaz ne-
vēlas noskaidrot un patie-
si izvērtēt eiro ieviešanas 

Profesors Brīvers: 
EIRo IEVIEŠANA – 
SoLIS UZ NEATKARīBAS LIKVIDēŠANU
Saruna ar Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes priekšsēdētāju, Banku augstskolas profesoru, 
Ventspils Augstskolas asociēto profesoru Ivaru Brīveru, Dr.oec.

nepieciešamību, bet ir ie-
cerējusi gluži vienkārši ie-
stāstīt cilvēkiem šīs idejas 
bez jebkādas diskusijas. 
Balstoties uz “socioloģis-
kiem pētījumiem”, tiek 
paziņots, ka eiro noliedzēji 
esot neizglītoti cilvēki. Šo 
“tumsonīgo” tautas daļu 
cenšas pārliecināt ar da-
žādām nepatiesībām un 
puspatiesībām.

ddd: Eiro propagandas 
pasākumos ir iekļautas pat 
īpašas aģitbrigādes, kas 
apbraukā Latviju, un ie-
celti viedokļu līderi. Kur, 
jūsuprāt, rodas šādi kadri, 
kas tik aizrautīgi aģitē par 
eiro? 

i.B.: Ja cilvēkam samak-
sā, tad viņam šī nauda ir 

“jāatpelna”... Ja kāds kaut 
ko nedara par naudu, tad 
to viņš dara par lielu nau-
du... Tomēr tas, protams, 
ir atkarīgs no cilvēka goda-
prāta. Lai es iesaistītos tādā 
aģitbrigādē, nezinu, cik 
man par to būtu jāsaņem – 

apgalvošu, ka es neko tādu 
nedarītu ne par kādu nau-
du! Taču ir personas, bieži 
vien psiholoģiskās iedar-
bības speciālisti, kuri par 
naudu ir gatavi aģitēt. 

Tikmēr neformāli orga-
nizējas arī eiro pretinieki. 
Esmu pilnīgi pārliecināts, 
ka, piemēram, Vilnim 
Zakrevskim, kurš ir zinā-
mā mērā viens no pretējā 
viedokļa līderiem, neviens 
nemaksā, lai viņš ar argu-
mentiem skaidrotu eiro ie-
viešanas kaitīgumu. 

DDD: Propagandas 
plānā ir teikts: “Jāļauj 
cilvēkiem izsāpēt savu 
sāpi par latu, izjust zau-
dējumu, izteikt savas ba-
žas un satraukumu. Mēs 
akceptējam emocijas un 
izrādām sapratni, bet rei-
zē piedāvājam arī risinā-
juma ieguvumus – labāku 
dzīvi nākotnē, vēl dziļāku 
ģeopolitisko integrāciju 
Eiropā, tās vērtībās...” Vai 
piekrītat, ka šī attieksme ir 
ciniska?

VALDīBAS 
“STRATēģIJA UN 
taktika”

“Nauda ir viens no būtiskajiem 
patiesas neatkarības elementiem.”

Biju bezgala pārsteigts, 
lasot 21. janvārī “Latvijas 
Avīzē” ievietoto rakstu 
“Vai atvērs čekas maisus?”. 
Tur bija piemēts Jūsu, Il-
mas Čepānes, vārds, izsa-
koties, it kā 3 gadu laikā 
neviens pie Jums par šo 
lietu neesot vērsies.

Lūk, citāts: “Par likum-
projektu atbildīgā Saeimas 
Juridiskā komisija pār-
skatāmā nākotnē nedomā 
to vērt vaļā grozījumiem, 
jo tam neesot nedz laika, 
ne īpaša iemesla. “Tieko-

Kas sargā Latvijas bendes un 
kapračus – VDK?

Lotārs Stūre
PSRS okupācijas 
režīmā politiski 
represēts brīvības 
cīnītājs
Svešumā – ASV

Atklāta vēstule Saeimas deputātei Ilmai Čepānei

ties ar vēlētājiem un saņe-
mot viņu vēstules, nejūtu 
īpašu pieprasījumu pēc 
“čekas maisu” atvēršanas. 
Vismaz pēdējo trīs gadu 
laikā neviens par šo tēmu 
neko nav prasījis,” teica 
Saeimas Juridiskās komi-
sijas priekšsēdētāja Ilma 
Čepāne.”

Biju kā ar aukstu ūdeni 
apliets, jo aptuveni pirms 
10 mēnešiem Jums un ci-
tiem Saeimas deputātiem 
es lūdzu palīdzību VDK 
atmaskošanā. Jūs neatbil-
dējāt likumā paredzēto 30 
dienu laikā, ne arī tagad, 
kad pagājuši jau 10 mēne-
ši. Atbildēja tikai 1 depu-
tāte!!!

26.10.2012. es uzrakstī-
ju atklātu vēstuli deputā-
tam Andrejam Judinam, 
lūdzot, lai rosina Saeimā 

atvērt “čekas maisus”, 
rast taisnību politiski re-
presēto brīvības cīnītā-
jiem, lai tie varētu piekļūt 
savām personīgām  čekas 
lietām, atmaskot VDK 
spiegus un iegūt likumī-
go Nacionālas Pretošanās 
dalībnieka apliecības. Lai 
gan atklātā vēstule tika 
publicēta “Pietiek.com”, 
“Draugiem.lv”, “Kasjauns.
lv”, “IR”, “Austrālijas lat-
vietis”, “Latvija Amerikā”, 
“DDD”, Judins neatbildē-
ja. Aktīvi taisnīguma lietā 
iestājās laikraksta “Laiks” 
galvenā redaktore Kovtu-
nas kundze, kura 3 reizes 
Judinam lūdza ievērot li-
kumus. Pēc 3 mēnešiem 
Judins atrakstījās, neatbil-
dot prasīto. 

Lai gan Judins ir ju-
rists, viņš apšauba “če-

kas maisu” un materiālu 
autentiskumu. Tas liekas 
sevišķi kuriozi, jo tieši no 
šiem materiāliem pārbau-
da ikvienu Saeimas depu-
tātu, vai tam nav bijusi 
sadarbe ar VDK, Judinu 
ieskaitot. 

UZ KURIENI?...

Ai, Latvija, kur virza tavu kuģi?!
Ir tavi bērni nodevēji, Māt!
Tie brīves vārdā tevi dzen pa bruģi,
Lai tikai svešiem spētu izdabāt. 

Nu grib no lata vaļā tikt ar steigu,
Kaut Latvijai tas viens no svētumiem.
Vēl himna, karogs – arī tiem redz beigu,
Un valsts no ausmas iet uz vakariem.

Bet šodien cilvēks – [vis]radības kronis
Ir diemžēl apkaunojums. Bet no kā
Šāds mantojums, ja taisnīguma tronis
Bij’ senčiem brīves cīņu pamatā? 

Bez goda varturi, bez sirdsapziņas
Lej melu žurgu tautas apziņā.
Kas svētums, Tēvija – tiem nav pat miņas,
Lai tikai Jūdas graši maciņā.
 
Māt, Latvija! Tev nodevīgi bērni,
Kas maizes vietā pamet akmeni.
Un skatot, ka tu noasiņo lēni,
Triec tavā miesā trulu asmeni.

***
Laiks nozīmīgs, jau ļogās vecie balsti – 
Ir jāmostas, vairs gulēt nevarēs.
Ja gļēvi pazaudēsim savu valsti,
Kam tādā gadījumā esam mēs?!...

Steidzīte

VALDīBA RoTAļĀJAS 
AR TAUTAS LIKTENI
Saruna ar ekonomistu, uzņēmēju 
Vilni Zakrevski

VĀCIEŠI APSTEIDZ 
LATVIJAS VARAS 
NEJēgAS –
Audi, BMW, 
Mercedes-Benz ievieš 
“Klincāna Autogaismas”

VAI LATVIJAS 
LAUKSAIMNIECīBAI 
IR NĀKoTNE?



2 DDD

2013. gada 8. – 21. februāris

Kas sargā Latvijas bendes un 
kapračus – VDK?

Tātad Judins grib izsa-
cīties, ka visi deputāti ir 
nelikumīgi pārbaudīti, ar 
“neīstiem” dokumentiem 
un pat daži nelietīgi apvai-
noti par čekas benžu līdz-
skrējējiem???

Viņa atrakstīšanās vēs-
tulē es saskatīju vienīgi 
rūpes par Latvijas benžu 
VDK labsajūtu un privile-
ģēšanu.

Judins izsacījās, ka jeb-
kura persona var iepazīties 
par sevi sastādītiem VDK 
dokumentiem.  Bet pa-
tiesība ir  pavisam ir cita. 
Daudzas reizes apmeklējot 
TSDC, vienmēr es izjūtu 
naidīgumu, nevis pretim-
nākšanu un palīdzību. Par 
izsmieklu tika nokopēti 
dažu VKD spiegu aiz seg-
vārdiem paslēpti  ziņojumi 
par manu naidīgo antiko-
munistisko un pretpadom-
ju nostāju, kā arī par pret-
padomju “propagandu”. 
Atklāt šos spiegus man 
kategoriski atteica. Es pra-
sīju arī piekļuvi savām un 
sievas VDK pratināšanas 
personīgajām lietām, uz 
to no TDSC atkal saņēmu 

kategorisku “NĒ”! Visa šī 
aukstā, naidīgā attieksme 
man atgādina, ka atkal sa-
skaros ar okupācijas laika 
VDK filiāli.

Vai nav kuriozi, ka pie 
varas esošie  aizstāv savas 
valsts 50 okupācijas gadu 
nagu maucējus un bendes, 
kas nogalināja tūkstošiem 
latviešu patriotu un atkār-
toti  uz Sibīriju izsūtīja des-
mitiem tūkstošus nevainī-

gu tautiešu, arī zīdaiņus 
un sirmgalvjus?! Bet pašā 
PSRS elles midzenī VDK 
nogalināja latviešus tādēļ, 
ka viņa tautība bija latvie-
tis. Kur radusies tāda lie-
la, nesaprotama  mīlestība 
pret šiem nezvēriem?

Manuprāt, atbilde nav 
tālu jāmeklē. Pirms vēlēša-
nām nekad netiek publicē-
ta deputātu kandidāta lo-
jalitāte un okupācijas laika 
sadarbošanās ar Komunis-
tisko partiju un VDK. Tiek 
ievēlēti pat kompartijas 
CK sekretāri, rajonu un 
uzņēmumu kompartijas 
pirmie sekretāri, komjau-
natnes pirmie sekretāri un 
VDK darboņi... Tie kādreiz 
uzticīgi kalpoja okupācijas 
režīmam, nīzdami visu lat-
visko.

Agrāk čekas mistiskā 
varenība radīja paniskas 
bailes ikvienam. Klīda pat 
baumas, ka VDK it kā va-
rēja zināt to, ko vecmāmi-
ņa ir ēdusi vakariņās un 
kad esi aizgājis uz tualeti. 
VDK spiegi-ziņotāji bija 
katrā darba vietā. VDK pat 
par niecīgu brīvdomību vai 

izteikumu apzīmogoja kat-
ra pārdrošnieka turpmāko 
dzīvi. 

Zinot VDK visvarenību, 
baiļu atmosfērā notika arī 
neiedomājamas dīvainības. 
Turpinājumā būs pieminē-
tas dažas no šādām dīvainī-
bām ar lielu neziņas jautā-
juma zīmi. Varbūt tas viss 
noticis ar VDK atbalstu?

Okupācijas režīmam 
sevišķi nīstams bija pre-

Turpinājums no 1. lpp.

“Vai nav kuriozi, ka pie varas esošie  
aizstāv savas valsts 50 okupācijas 
gadu nagu maucējus un bendes, 
kas nogalināja tūkstošiem latviešu 
patriotu un atkārtoti  uz Sibīriju 
izsūtīja desmitiem tūkstošus 
nevainīgu tautiešu, arī zīdaiņus un 
sirmgalvjus?!”

zidents Kārlis Ulmanis. 
Normālam prātam ir ne-
aptverami, ka arī tas nebi-
ja nekāds šķērslis tā sauca-
majam “fašistu diktatora” 
krustdēlam un radiniekam 

strauji kāpt pa karjeras 
kāpnēm. Pastāstīšu, ko 
es zinu. Proti, notika ne-
iespējamais, un  viņš tika 
uzņemts Komunistiskajā 
partijā. Armijā viņu neno-
sūtīja uz celtniecības ba-
taljonu, kur parasti nosūta 
neuzticamos, bet gan uz 
sevišķi uzticamu slepenu 
raķešu daļu, lai aizsargā-
tu PSRS drošību. Tur pie 
stingrās disciplīnas cen-
sonis acīmredzot baudīja 
visādas nedzirdētas privi-
lēģijas, jo esot pat redzēts 
staigājam privātās drēbēs. 
Pēc dienesta tika ielikts 
par Sadzīves pakalpojuma 
kombināta vadītāju. To-
reiz visiem bija skaidrs, ja 
esi neuzticams, vai tev bio-
grāfijā ir kāds tumšs plan-
kums, tad vadošu amatu 
neredzēt kā savas ausis... 
jo VDK un KP CK nekad 
atļauju tam nedotu. Tas ir 
tik pat pārsteidzoši! 

Varbūt tādēļ arī nav jā-
brīnās par jaunu dīvainī-
bu, ka atkārtoti par prem-
jeru tiek ielikts bijušais 
PSRS “diplomāts” Austri-
jā, kurš sekmīgi izpostīja 
Latvijas saimniecisko dzīvi 

un iznīcināja visu, ko bija 
iespējams izzagt. Ar ko no-
darbojās “diplomāti” PSRS 
vēstniecībās – tas visiem ir 
zināms. Čekas uzticamība 
šim darbam ir tikai ziedi-

ņi. Tos  bieži arī izraidīja 
no valstīm par darbībām, 
kas neatbilst diplomātis-
kam statusam. Citi mēļo, 
ka viņam par aktivitātēm 
bija piešķirts jauks VDK 
dubultaģenta segvārds 
“ROMAŠKA”. Latviski tas 
skanētu “Margrietiņa”. Ne-
attaisnojama ir arī  tuvāko 
naudas glābšana “Parex 
bankā”, kur papildus vēl 
ļāva Karginam un Kraso-
vickim “apčakarēt” valsti, 
radot milzīgus zaudējumus. 
Miljonus uz neatgriešanos  
no “Parex bankas” izpum-
pēja arī uz Krieviju. Tas vis 
vēl joprojām gulstas uz  no-
dokļu maksātāju pleciem. 
Lai visas blēdības labāk no-
slēptu, tām tiek uzlikts sle-
penības zīmogs. Drīzāk jau 
cirvja kātam lapas plauks, 
nekā tauta uzzinās, cik ar 
šo nelietību viņš izglāba it 
kā savu un savu draugu 
noguldījumus.  Tādēļ jau 
tagad bijušais padomju 
“diplomāts” var mierīgi 
ar lielu naudas žūksni kā 
niere taukos dzīvoties pa 
Briseli...

Turpinājums būs...

Lotārs stūre ar meitu vēsmu un 
kundzi stefānija

Mūsu brīvā  un neat-
karīgā valsts brālīgo ES 
valstu saimē ir piedzīvo-
jusi milzīgu progresu un 
augšupeju, nodrošinot ne-
aptveramu tās iedzīvotāju 
labklājības līmeni, it īpaši 
“Vienotības” vadošā un 
virzošā spēka virsvadībā 
ar ģeniālo un neaizstāja-
mo Ministru prezidentu 
V. Dombrovski priekšgalā. 
Tomēr, neskatoties uz mil-
zīgo darbu, kas ieguldīts 
neizglītotās Latvijas tau-
tas audzināšanā vienīgās, 
pareizās, nemaldīgās un 
gaišās liberālisma idejas 
vārdā, diemžēl ir jāatzīst, 
ka vēl nav pilnībā izdevies 
izskaust šauri nacionālis-
tiskas domāšanas, konser-
vatīvisma un provinciālis-
ma paliekas, kas traucē 
būt tolerantiem, apgūt 
un iemīlēt patiesās eiro-
peiskās vērtības, tādas kā 
homoseksuālisms, pedo-
fīlija, zoofīlija, nekrofīlija 
un daudzas citas, kas tikai 
padara mūsu dzīvi bagā-
tāku, daudzveidīgāku un 
laimīgāku

Laikā, kad Latvija tik 
ļoti vēlas ieviest eiro, neiz-
pratni un sašutumu rada 
tā neapzinīgā un nedomā-
jošā sabiedrības daļa, kura 
neizprot to neizmērojamo 
ieguvumu, ko tas var dot 
visi Latvijas tautai. Sagla-
bājot latu taču nenovēr-
šami ieviestos Krievijas 
rublis, un vai to mēs gri-
bam?!

Starp citu, ne jau viss ie-
priekšējā sistēmā – Padom-
ju Savienībā – bija slikts un 
peļams, un būtu jāpārman-
to tās labākās tradīcijas. Ja 
kādam ir radušies garīgās 
veselības traucējumi, un 
tie tautu musina pret eiro, 
tad šādi indivīdi ir izolēja-
mi no veselīgi domājošās 
sabiedrības un ievietojami 
ārstēšanai psihoneirolo-
ģiskā iestādē, lai netraucē 
mūsu plaukstošajai valstij 
kā pilntiesīgai loceklei visā 
pilnībā integrēties dižajā 
Eiropas Savienībā.

Lai šis process ritētu 
raiti un netraucēti un visa 
Latvijas tauta kļūtu parei-
zi domājoša un vienota, ir 
steidzami nepieciešams 
izveidot Propagandas jeb 
Patiesības ministriju, kura 
dotu vadošus norādījumus, 
raudzītos un kontrolētu, 
lai pašvaldības un izglītī-
bas iestādes, kā arī sabied-
riskās organizācijas veiktu 
valstiski svarīgu un inten-
sīvu sabiedrības izglīto-

DIBINĀSIM 
PRoPAgANDAS 

MINISTRIJU!
gRoTESKA

Andris Klaubergs

šanas un aģitācijas darbu 
gan pilsētās, gan reģionos, 
šim nolūkam piešķirot 
nepieciešamo finansēju-
mu gan no valsts budžeta 
līdzekļiem, gan Eiropas 
struktūrfondiem. Turklāt 
Propagandas ministrijas 
ietvaros ir jāorganizē iz-
braukuma aģitbrigādes, 
piesaistot lektorus, dzies-
mu un deju ansambļus, kā 
arī nodrošinot ar bezmak-
sas bufetēm, banāniem un 
eirodegvīnu.

Propagandas ministri-
jai darba netrūktu arī pēc 
valsts iestāšanā eirozonā. 
Sadarbībā ar Izglītības mi-
nistriju tā izstrādātu jaunu 
un progresīvu apmācību 
programmu, kuras viens 
no pamatuzdevumiem 
būtu aizstāt topošam ES 
un arī pasaules pilsonim 
lieko, nevajadzīgo un pat 
kaitīgo Latvijas vēstures 
apguvi ar obligāto holo-
kausta mācību. Vēl būtu 
svarīgi ieviest arī obligāto 
netradicionālās seksuālās 
orientācijas apmācību kur-
su.

Atbilstoši mūsu gai-
šās un vienīgās pareizās 
liberālisma ideoloģijas 
nostādnēm, sabiedrības 
integrācijas un tautu sa-
liedēšanas interesēs jau 
uz esošo iestrādņu bāzes 
ir jāizvērš bērnu apmaiņa 
starp dažādu tautību (arī 
dažādu seksuālo orientā-
ciju) ģimenēm, izmantojot 
arī iespējas, ko paver brīvā 
darbaspēka tirgus. Tad vēl 
atlikušās pamattautas – 
latviešu – bērni varēs augt, 
attīstīties un integrēties 
daudzajās draudzīgajās 
krievu, nēģeru, turku, ķī-
niešu u.c. tautību ģimenēs, 
kā arī otrādi.

Kad sabiedrības integrā-
cijas process būs veiksmīgi 
noslēdzies, tad arī pašsa-
protami zudīs vajadzība 
pēc latviešu kā valsts va-
lodas, kā arī pēc tādiem 
novecojušiem, nacionālis-
tiskiem un nevienam ne-
vajadzīgiem atribūtiem kā 
karogs, ģerbonis un him-
na. 

Kad jaunais ES un pa-
saules pilsonis – pašapmie-
rināts, pareizi domājošs un 
brīvs no pagātnes aizsprie-
dumiem – taps izveidots, 
tad Propagandas ministri-
jas nopelniem bagātie dar-
binieki savu uzdevumu būs 
godam izpildījuši un varēs 
doties misijā pie Zulu cilts 
iedzimtajiem pievērst arī 
viņus liberālisma mācībai.

Pagājušā gada pēdē-
jā laikraksta numurā 
(“DDD”, Nr.24(278)) ir 
daudz ļoti patiesu, skaistu 
rakstu. To autori: Natālija 
Magazeina, L.Gulbinska, 
Vilnis Eisters, Viktors 
Mūrnieks. Visefektīvākais 
ir Aivara Gardas kunga 
raksts “Šis ir lielās izvēles 
laiks”. 

Brīdī, kad lasīju šo raks-
tu, man bija ieslēgts “Kris-
tīgais Radio”. Tur runāja 

ļoti izglītots, gudrs, sapro-
tošs cilvēks un skaidroja, 
kādu ļaunumu izdarīs ar 
eiro ieviešanu. Lektors 
skaidroja ļoti detalizēti 

par visām niansēm, runā-
ja veselu stundu. Sākumu 
nedzirdēju, bet beigās šī 
cilvēka vārdu nenosauca. 
Viņš stāstīja, ka ir balso-
jis pret ieiešanu Eiropas 
Savienībā un neticot, ka 
“par” būtu nobalsojuši 69 
procenti. Savu runu viņš 
pabeidza ar vārdiem: “Ja 
ieviesīs eiro, sākumā būs 
uzplaukums, bet pēc tam 
būs tieši tā kā Grieķijā, 
Spānijā, Portugālē – un at-

kal visi brauks projām.”     
Kādreiz bija progresīvu 

jauniešu “Klubs 415”. Es 
tajā kādu laiku arī darbo-
jos, un viņi bija arī mani 

domubiedri. Kad notika 
gatavošanās iestāties Eiro-
pas Savienībā un notika re-
ferendums, viņi man divas 
reizes atsūtīja pa 20 lapām 
ar skaidrojumu, kāpēc bal-
sot “pret”. Šos materiālus 
es devu pazīstamiem cilvē-
kiem, aprunājos ar viņiem. 
Pēc referenduma satiekot 
tos pašus cilvēkus, visi ar 
lielu izbrīnu sacīja: “Es 
taču balsoju “pret” – kā 
gan var būt 69 procenti 
“par”?!”

“Klubs 415” man atsū-
tīja arī nelielu grāmatiņu, 
kurā bija prognozes par 
Latvijas nākotni Eiropas 
Savienībā. Šodien mēs tos 
“labumus” arī izjūtam. 
Ir kvotas cukuram, līdz 
piespieda šo nozari likvi-
dēt, pastāv kvotas piena 
ražošanai, ir kvotas zivju 
nozvejai, un kvotas ir arī 
“ēšanai”. Piegrūsti pilni 
veikali ar nezināmas izcel-
smes produktiem. Es tos 
neēdu.

Šo tēmu žurnālis-
ti no “Nekā personīga” 
(23.12.2012.) “nolika 
priekšā” premjeram – (di-
vās skaistās bildēs) par 
Birgeļu ģimeni Latvijā un 
divu mēnešu dzīvi nelielā 
Vācijas pilsētā. Tā bija kā 
tumša, melna nakts pret 
gaišu, saulainu un skaistu 
dienu.

Kādi ir mūsu politiķi un 
bijušie Valsts prezidenti? 
Guntis Ulmanis atļāva Lat-
vijā palikt 90 000 (pirmās 
ziņas) okupantu militāris-
tiem ar ģimenēm. V.Vīķe-
Freiberga divas reizes lika 
pārlūkot Valsts valodas li-
kumu, to “mīkstinot” par 
labu okupantiem. Kad trīs 
reizes bija nolemts atvērt 
“čekas maisus”, viņa to 
neatļāva. V. Zatlers atļāva 
maksāt pensijas no Latvi-
jas budžeta okupantiem 
arī par Krievijā nostrādā-
tajiem gadiem. 

g. Bērziņa

MēS BAUDĀM ES UN oKUPANTU “LABUMUS”

“V.Vīķe-Freiberga divas reizes lika 
pārlūkot Valsts valodas likumu, to 
“mīkstinot” par labu okupantiem. 
Kad trīs reizes bija nolemts atvērt 
“čekas maisus”, viņa to neatļāva.
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Latvieti, mosties, Laiks negaida!

Latviešiem – BūT vai NEBūT!

Dr. Valdis Šteins 
Triju Zvaigžņu ordeņa 
komandieris

 
Turpinājums no 

iepriekšējā numura

Valsts pamats ir tās pil-
soņi. Okupācijas laikā ie-
sūtītajiem kolonistiem un 
viņu pēctečiem piešķirt pil-
sonību – tas nozīmē atzīt 
okupāciju kā starptautiski 
tiesisku aktu. Tas nozīmē 
mainīt valsts konstitucio-
nālos pamatus! [..]

Bet briesmas nedraud 
tikai no Austrumiem. Ei-
ropas iekšlietu komisāre 
S.Malmstrēma paziņoja, ka 
Latvijai ir jābūt gatavai uz-
ņemt imigrantus!!! Acīmre-
dzot Eiropa grasās “liekos” 
cilvēkus pārsviest uz “at-
brīvoto” Latviju. Šādi Lat-
viju un latviešus atkal maļ 
starp diviem dzirnakme-

ņiem – Austrumu un Rietu-
mu. Drīz jau lindermanieši 
un sorosieši sakausies lau-
pījuma dēļ, kā to savulaik 
izdarīja arī Hitlers ar Staļi-
nu. Neaizmirsīsim, kā Rū-
zvelts, Čērčils un Staļins 
pēc tam lielā vienprātībā 
sadalīja pasauli. 

Šodien Reikjavikas un 
Maltas slepenajiem proto-
koliem (iepriekšējiem 45 
gadu termiņš bija beidzies) 
jau vajadzēja būt darbībā, 
bet... ja mums atvēlēta 
necila provinces – viena 
reģiona – vieta Eiropas Sa-
vienotajās Valstīs, pat ne-
saglabājot esošās pavalsts 
vietu, tad kāpēc ir ieslēgts 
arī “Austrumu dzirnak-
mens”???   

Jūs man neticētu, ja 
vien paši arī kaut ko tādu 
kādreiz nebūtu dzirdējuši, 
– Lauku skolu (sociālistis-
kajā) sacensībā ir uzvarē-
jusi Bērzpils vidusskola, 
bet uzvarētājskolas di-
rektore ziņu iznēsātājiem 
(LTV) teica, ka Bērzpils 
vidusskola gatavojot sko-
lēnus – TIRGUM. Šermuļi 
pārskrien, to dzirdot! Lat-
vijas jauno pilsoni gatavo 
ne jau pilnvērtīgai dzīvei 
un vispusīgai personības 
attīstībai, ne jau izglīto 
kā nākošo pilsoni, ne jau 

audzina latviskās uzvedī-
bas un uzcītības garā. NĒ! 
Viņu gatavo tirgum kā ver-
gu, lai miesu un smadzeņu 
uzpircējiem būtu ko izvē-
lēties, un skolēni varētu 
pašizpārdoties. 

Par universitātēm spilg-
ti ir izteicies ievērojamais 
vēsturnieks Harijs Tuma-
nis: “Augstskola ir pār-
vērsta par Supermārke-
tu!” Latvijas Universitāte, 
kurai jāgatavo cilvēki ar 
klasisko izglītību, tikusi 
pārvērsta par kaut kādu 
“biznesa skolu”. Latvija 
toties esot pirmajā vietā 
Eiropā skolēnu vardar-
bības ziņā, un tā vis nav 
sniegotā Knipskas kauja 
– tagad pazemošana, iebie-
dēšana, izspiešana notiek 
daudz rafinētāk. [..]

Ierēdņu bari aug ģeo-
metriskā progresijā, jo kat-
ra jauna instrukcija prasa 
jaunus uzraugus tās iz-
pildei. Valstī nekas netiek 
ražots, bet uzraugu slānis 
pieaug aizvien biezāks 
un biezāks. Tas degradē 
arī tautas tikumību. Jeb-
kurš uzraugs mūsu valstī 
pārvēršas par instrukciju 
zombētu biorobotu, jo iek-
šējais iztapīgais kalpa gars 
taču ir dzīvs. Staļina laikos 
dziedāt “slavsja, slavsja” 
kompartijai un tās vado-
nim drīkstēja kaut no rīta 
līdz vakaram, un ne vien 
drīkstēja, bet pat vēl vai-
rāk – ja skanēja PSRS him-

na, tad bija kaut apakšveļā 
jālec no gultas ārā un jā-
dzied līdzi. Un tagad tiek 
dziedāts līdzi visām ins-
trukcijām... [..]

Latviešiem viltīgi, ar no-
dokļu un kredītu palīdzī-
bu, tiek ekspropriēta (at-
savināta) zeme, ar viltu un 
varu atņemti nekustamie 
īpašumi. Daudzas pseido-
paš-valdības jeb patval-
dības šobrīd specializējas 
uz aplaupīšanu un zemju 
ekspropriēšanu. Latvieši 
ir pārvērsti par nenormālu 
nodokļu maksātāju tautu – 
tas ir, vergtautu un upur-
tautu paši savā zemē. 

Jebkurš nekustamais 
īpašums latviešiem ir 
pašu vai senču izpirkts 
jau no vācu baroniem vai 
opričņikiem vai uzbūvēts 
par naudu, kas ir palikusi 
pāri pēc netaisno nodok-
ļu nomaksāšanas. Valsts 
veic dubultu vai pat jau 
trīskārtēju aplikšanu ar 
nodokli. “Ja jūs protestē-
sit un nemaksāsit, sacelsi-
ties pret šo kārtību, jums 
draud īpašuma atņemša-
na” – un nekāds privāt-
īpašums viņiem nav svēts 
un neaizskarams. Daudzās 
latvju lauku sētās un pilsē-
tu mājās dzīvo vairs tikai 
pensionāri, pār viņiem ta-
gad gāžas jaunais varmā-
cīgais nekustamā īpašuma 
un nenopļautās zāles no-
doklis, protams, ka viņi to 
vairs nevar samaksāt. 

VEIKSMES STĀSTS

Latvieši – 
VERgU TIRgUM

VAI LATVIJAS 
LAUKSAIMNIECīBAI IR NĀKoTNE? 

Andrejs Lucāns
Agronoms Burtniekos

Turpinājums no 
iepriekšējā numura

AgRĀRĀ PoLITIKA – 
nepareiza agrārās 
ekonomikas modeļa 
izvēle 

Lauksaimniecības attīs-
tības ideoloģijas un filozo-
fijas, kas motivētu darbam 
laukos, neesamība ir lauk-
saimnieciskās neveiksmes 
galvenais cēlonis. Valsts 
mērķus un līdzekļus no-
teic vienpusīgs alkatīgā 
tirgus pašregulējošās evo-
lūcijas modelis. Tas nozī-
mē, ka valsts šajā procesā 
neiesaistās vai iesaistās 
galvenokārt lielā biznesa 
interesēs. Šāds lauksaim-
nieciskās ražošanas un at-
tīstības modelis neatbilst 

Ekspropriācijas sistēma 
ir izstrādāta līdz detaļām: 
ja mākslīgi radīto nodokli 
vai bankas uzpūstos pro-
centus, soda procentus un 
procentu procentus neno-
maksā, tad ir ūtrupe, tiesa, 
un “neaizskaramais” privā-
tais īpašums tiek zaudēts. 
Viņi jums simtiem gadu 
senās senču mājas var at-
ņemt un īpašumu “aptīrīt” 
kā bandīti, kā svešzemju 
okupanti, atstājot pliku. 
Viņi ir meistari īpašumu 
atņemšanā. Šobrīd fiskālā 
laupīšana ir valsts iekšpo-
litikas pamatakmens. Tā ir 
valstiski organizēta savas 
tautas aplaupīšana. 

Katra aktivitāte tiek va-
jāta un sodīta. Un vajātāju 
bari tiek algoti par mūsu 
pašu – nodokļu maksātāju 
naudu!!! Iedomājieties, jūs 
uzceļat māju, šķūnīti vai 
klēti, vai āra pagrabu, un 
jūs tūlīt soda ar nodokli. 
Vienīgā atļautā aktivitāte 
ir sumināt jau pieminēto 
“Veiksmes stāstu” un pa-
stāstu par “Mazās zemes” 
uzplaukumu. Man tas viss 
tik ļoti atgādina “Staļina 
un Brežņeva laikus” – gan 
lozungi, gan prakse! Ja jūs 
nedarāt neko, tad tas ir 
labi, lieliski! Bet, ja slauksit 
govi, tas būs slikti (neatbil-
dīs ES regulām!), audzēsit 
cukurbietes – sods, celsit 
pirtiņu – nodoklis! Aizbē-
gāt uz ārzemēm – nu, tas 
jau ir “Veiksmes stāsts”!  

Tikmēr valsts bankas, 
valsts uzņēmumi, kas ir 
pilsoņu kopīpašums, tiek 
uzdāvināti svežzemnie-
kiem, vai caur pseido-
svešzemju kompānijām 
“prihvatizēti”. Latvijā spe-
ciāli tiek radīti tādi dzīves 
apstākļi, lai latvietis būtu 
spiests pamest savu zemi. 
Latvietim, lai varētu no-
drošināt savas ģimenes 
eksistenci, jādodas vergu 
darbos uz ārzemēm. 

Piespiedu bēgļu gaitas 
jeb emigrācija jau nav vien-
kārši aizbraukšana pelnīt 
naudu, tā ir daudzu ģime-
ņu traģēdija, tās ir salauz-
tas dzīves, tie ir pamesti 
bērni, sievas, vīri, vecāki! 
Pašiem emigrantiem tā ir 
dzīve nelabvēlīgā, svešā 
ģeogrāfiskā vidē, un ne-
viens jau viņus tur negaida 
ar plātsmaizi, bet ar gan 
ar rīksti, lai iedzītu savās 
“plantācijās”. Tas, ka ver-
giem tur labāk maksā nekā 
Latvijā, ir tikai salīdzinošs 
rādītājs ar Latviju. Katra 
imigranta statuss rietumu 
kastu sistēmā ir nožēlo-
jams – labi, ja vietējie viņu 
vēl piecieš. Bet attiecībā uz 
savu tautu un valsti tas ir 
pats ļaunākais – tā ir savas 
Dzimtenes un tēva māju 
pamešana, nevis piedalīša-
nās to attīstībā.  

Turpinājums būs...

Publicēts saīsināti

Latvijas kā nacionālas 
valsts un latviešu tautas 
ilgtspējīgas attīstības inte-
resēm. 

Lauksaimnieciskajā ra-
žošanā pasaulē eksistējo-
šos ekonomiskos modeļus 
var iedalīt divos noteico-
šajos: lauksaimniecības 
kā biznesa un saimnie-
košanas kā dzīvesveida 
modeļos. 

Tos skaidro Aleksandrs 
Mednis1, Jānis Kučins-
kis2, Ivars Brīvers3 un 
Ilze ostrovska4 (1, 2, 3, 4 – 
autoru piedāvātie modeļi): 

1. Lauksaimniecības 
kā biznesa ekonomis-
kās attīstības modelis 

(“Muižu saimniecība”1, 
“Tirāna un upura”2, “Kov-
boju ekonomika”3, “Trans-
nacionālais un nomenkla-
tūras mafiozais kapitāls” 
4) – tam piemīt nacionālo 
neatkarību, paaudžu pār-
mantojamību, strādājošos, 
ražošanu, peļņas sadali, 
sociālo vienlīdzību, darba 
iespējas un demogrāfiju, 
dabu un kultūrvidi degra-
dējošs raksturs. Tas dar-
bojas pretēji nacionālas 
valsts un nācijas intere-
sēm, jo vienīgais mērķis ir 
maksimāla peļņa par jeb-
kuru cenu. 

Šis ir ekonomikas mode-
lis, kas tiecas pēc neierobe-
žotas izaugsmes (kvantitā-

tes) uz citu izaugsmes ie-
robežošanas rēķina. Izaug-
smes ekonomika ir iznīci-
nājusi lielāko daļu Latvijas 
mazo lauku saimniecību, 
kvantitātes un efektivitā-
tes vārdā upurējot cilvēku 
dzīves vidi un veidu.  

“Lielā uzņēmumā privāt-
īpašums ir rīks, kas dod ie-
spēju īpašniekiem parazitēt 
uz citu darba. Tas ir ne vien 
netaisnīgi, bet arī nesaprātī-
gi, jo tas izkropļo attiecības 
uzņēmuma iekšējā vidē.” 
(Ekonomists un sociologs 
Ernests Šumahers). 

2. Lauksaimniecības 
kā saimniekošanas – 
dzīvesveida ekonomis-
kās attīstības modelis 

(“Sīksaimniecība”1,   “Dzī  -
ves saimnieka”2, “Kos mosa 
kuģa “Zeme” ekonomika”3, 
“Nacionālais jeb mazais 
un vidējais kapitāls” 4) – 
tam piemīt nacionālo neat-
karību, darba iespējas un 
demogrāfiju, paaudžu pār-
mantojamību nodrošinošs, 
strādājošos un to ģimenes 
locekļus attīstošs, peļņu 
taisnīgi sadalošs, sociālo 
nevienlīdzību izlīdzinošs, 
dabu saudzējošs, kultūr-
vidi saglabājošs un piln-
veidojošs raksturs (kvali-
tāte). 

Šis ir stacionārās ekono-
mikas modelis.  

Ieskatu lauku un lauk-

saimniecības problēmās 
saistībā ar priekšliku-
miem Latgales atpalicības 
novēršanai sniedz eko-
nomists, profesors Ivars 
Brīvers: 

“Pāreja uz stacionāra 
stāvokļa ekonomikas 
modeli prasa citu cil-
vēku domāšanu un citu 
ekonomikas uzbūvi – 
vairākos līmeņos struk-
turizētu autarķiju, kas 
balstās galvenokārt uz 
maziem uzņēmumiem, 
finanšu sektoram esot 
valsts īpašumā. 

Katrai tautai ir jābūt 
spējīgai attīstīties saviem 
spēkiem, bez palīdzības no 
ārienes. Visi dzīvībai sva-
rīgie produkti iespēju ro-
bežās ir jāražo pašu valstī. 
Tikai tāda valsts spēs būt 
patiesi neatkarīga. Jebku-
ra valsts, kuras ekonomika 
ir atkarīga no citām val-
stīm, ir ne vien pakļauta 
krīzēm, bet arī var kļūt par 
dažāda veida izspiešanas 
upuri. Un otrādi – patiesi 
neatkarīgas valstis var vei-
dot veselīgas tirdzniecības 
attiecības ar citām valstīm, 
apmainot ražošanas pār-
palikumus un specifiskus 
produktus, taču saglabā-
jot ekonomisko neatkarību 
un nenonākot parādu jūgā 
(preču maiņai jābūt ekvi-
valentai – A.L.). [..] 

Latgales lauku vide vēs-
turiski ir veidojusies, bals-
toties uz nelielām lauku 
saimniecībām. Izaugsmes 
ekonomika (“kovboju eko-
nomika” jeb lauksaimnie-
cība kā bizness – A.L.) ir 
iznīcinājusi lielāko daļu 
mazo lauku saimniecību, 
efektivitātes vārdā upurē-
jot cilvēku dzīves veidu. 
Stacionārā stāvokļa ekono-
mikas apstākļos cilvēkam 
tīkams darbs tīrā vidē, ra-
žojot dabisku un tīru lauk-
saimniecības produkciju 
būs svarīgāks par efekti-
vitāti, līdz ar to atjaunojot 
uz zemnieku saimniecī-
bām balstītu lauku vidi, 
kas, iespējams, ir pats 
galvenais Latgales un vi-
sas Latvijas atdzimšanas 
nosacījums. 

taču, ja notikumi pa-
saulē pavērs ceļu sta-
cionārā stāvokļa eko-
nomikas modelim, Lat-
gale un arī visa Latvija 
var uzplaukt.” 

KURP EJAM?  

1905. gadā 
1410 (1,6%) muižnie-

kiem piederēja 57,2% ze-
mes, vidēji 2094 ha. 

81 707 (98,4%) zemnie-
kiem piederēja 42,8% ze-
mes, vidēji 27 ha. 

1935. gadā 
1071 (0,39%) zemnie-

kiem virs 100 ha piederēja 
3,9% LIZ (Lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes), 
vidēji 137 ha.   

274 627 (99,61%) zem-
niekiem piederēja 96,1% 
LIZ, vidēji 15,8 ha. 

2005. gadā 
1899 (1,4%) lielsaimnie-

cībām virs 100 ha piederēja 
32,6% LIZ, vidēji 293 ha, 
t. sk. 230 lielsaimniecībām 
virs 500 ha jeb 12% piede-
rēja 42,4% LIZ, vidēji 1026 
ha.  

131 105 (98,6%) zemnie-
ku saimniecībām līdz 100 
ha piederēja 67,4% LIZ, vi-
dēji 8,8 ha.    
    
 Salīdzinot redzam, ka 
pēdējos 20 gados rea-
lizētā agrārā politika 
ir virzījusi atpakaļ uz 
muižu laikiem. Lai arī 
atšķirīgās izpausmes 
formās, taču rezultāts 
ir tas pats – notiek zem-
nieku ģimeņu saimnie-
cību izspiešana no sa-
vas zemes. To apstiprina 
iepriekš minētie rādītāji. 

Par 98,6% saimniecību 
var teikt, ka tās apsaimnie-
ko tauta, bet tautai pieder 
vairs tikai 67,4% zemes.
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Profesors Brīvers: 

EIRo IEVIEŠANA – 
SoLIS UZ NEATKARīBAS LIKVIDēŠANU

ivars Brīvers.: Pro-
tams. Turklāt cilvēki dro-
ši vien tiks sijāti – man ir 
pamatotas aizdomas, ka šo 
sāpi ļaus izteikt tikai tiem, 
kuri varbūt nav tik gatavi 
ar argumentiem nostāties 
pret eiro. Katrā ziņā ne 
man, ne, piemēram, Vilnim 
Zakrevskim šādas iespējas 
nebūs. Acīmredzot tādas 
cilvēku sāpju izteikšanas 
kā tvaika nolaišana notiks, 
bet, izmantojot īpašus psi-
holoģiskus paņēmienus, it 
kā uzvarēs eiro ieviesējiem 
vajadzīgais viedoklis. Tas 
plāns, kuru jūs minējāt, 
manuprāt, diezgan labi to 
parāda. 

Bet, kā jau es teicu, esmu 
gatavs iet uz diskusijām, ja 
vien mani laidīs iekšā un 
ļaus izteikt savu viedokli, 
lai notiktu godīga, argu-
mentēta saruna. 

ddd: Vai esat ievērojis, 
ka tiek radīti tādi kā ofi-
ciāli “eksperti”, kuri bieži 
izsakās televīzijā, radio, 
avīzēs un pārstāv valdošā 
režīma viedokli, taču viņu 
skaidrojumi balstās uz 
eksaltētu eiro pozitīvismu, 
nevis uz argumentiem? 
Šķiet, tieši no viņu mu-
tēm šī propaganda arī tiek 
“laista tautā”?

i.B.: Nu, protams, un 
viņu izteiktās idejas ir va-
jadzīgas nevis tautai, bet 
šiem “ekspertiem”. Bet 
kāds tad ir kritērijs, pēc kā 
izvēlas šādus “ekspertus”? 
Acīmredzot ir tikai viens – 
tie, kuri ir ar partiju, tiek 
atzīti par derīgiem, bet tie, 
kuri nav, ir nederīgi.

Ja pavēro – “eksperti”, 
kas tagad aģitē par eiro 
ieviešanu, pārstāv tikai, 
kā saka, trīs aprindas: val-

došās politiskās partijas, 
Latvijas Banku un varbūt 
mazākā mērā arī komerc-
bankas. Šķiet, uz vienas 
rokas pirkstiem var sa-
skaitīt tos, kuri nepārstāv 
šīs aprindas. 

Cik man ir gadījies per-
soniski aprunāties ar at-
sevišķiem cilvēkiem no 
šīm grupām, viņi man 
vispirms pajautā: vai jūs 
ar mani runāsit kā ar Lat-
vijas Bankas pārstāvi vai 
kā ar parastu cilvēku? Kad 
saku, ka runāšu kā ar cil-
vēku, tad seko vienošanās, 
ka runātais netiks nekur 
tālāk pausts... Tātad šie 
cilvēki – kādu maizi ēd, 
tādu dziesmu dzied. Un tā-
pēc daudzie Latvijas Ban-
kas “ekspertu” raksti ir 
acīmredzams pasūtījums. 
Tie tiek publicēti viens pēc 
otra – vismaz “Delfos”, ja 
paskatās, gandrīz katru 
nedēļu parādās “eksper-
tu” viedoklis, un gandrīz 
90 procentos gadījumu tie 
ir Latvijas Bankas vadības 
uzskati. Negribu teikt, ka 

viņi nav zinoši, bet, kā jau 
teicu, viņi pauž vajadzīgo. 

ddd: Tātad nevis patie-
sību, bet noteiktām aprin-
dām vajadzīgo ideoloģiju?

i.B.: Tā tas ir. Privātās 
sarunās viņi var atļauties 
izteikties citādi, bet lai 
kaut ko tādu pasaka vai 
uzraksta publiski!... Pro-
tams, var jau arī mani mē-
ģināt ietekmēt un iebaidīt, 
bet es, vismaz pagaidām, 
neesmu iebaidīts un kā 
pilsonis varu pavisam god-
prātīgi atklāt, ka zaudēsim 
ilgtermiņā valsti, to vidi, 
kurā mēs dzīvojam.

DDD: Ieviešot eiro?
i.B.: Jā, bez šaubām. Tā 

ir pavisam acīmredzama 
lieta. 

ivars Brīvers: LTV 1 
“Sastrēgumstundā”, at-
bildot uz jautājumu, vai 
ticam Latvijas nākotnei, 
visi pacēla zaļo lapiņu, bet 
tajā pašā raidījumā Dainis 
Īvāns sacīja, ka ekono-
miskā neatkarība neesot 
izdevīga. Taču vai tad val-
stij var būt politiska neat-
karība bez ekonomiskās 
neatkarības?! Ko tas nozī-
mētu – karogs un himna? 
Godīgi sakot, tāda neatka-
rība man nešķiet Latvijai 
nepieciešama. Tā būs tāda 
pati “neatkarība” kā pa-
domju laikos.

DDD: Vai jūs varētu 
mūsu lasītājiem vienkāršā 
valodā pastāstīt, ko Latvi-
jai nozīmē gaidāmā eiro 
ieviešana?

i.B.: Tas pavisam no-
teikti ir viens no soļiem, 
kas ved uz pilnīgu neat-
karības zaudēšanu. Īste-
nībā eiro ieviešana nav 
aplūkojama atrauti no visa 
pārējā. Pagaidām mums 
vēl ir dažādi neatkarības 
elementi, viens no tiem ir 
lats, bet, ja mēs pieļausim 
šo atteikšanos no neatka-
rības pamata – nacionālās 
valūtas, tad tas būs ļoti 
liels solis uz pilnīgu neat-
karības zaudēšanu. 

Arī uzbrukums latviešu 
valodai jau ir sācies – pa-
gājušā gada referendums 
to apliecināja. It īpaši aug-
stākajā izglītībā notiek pa-
visam redzams uzbrukums 
latviešu valodai, kuru at-
balsta Ķīlis, – vajagot angļu 
valodā studēt. Es uzskatu, 
ka šī ir kaut kāda vienota 
plāna sastāvdaļa – vispirms, 
lūk, atteiksimies no valū-
tas, tad no valodas, tad no 
himnas, līdz beidzot Latvija 
būs tāda Eiropas province, 
kurā varbūt tikai atsevišķi 
cilvēki runās latviski. 

“Es jau sen būtu Latvijas 
sarkanbaltsarkano karogu 
atjaunojis, tikai sirpi un 
āmuru tur būtu ielicis...” 
Tad himnu – arī varbūt 
nevajag, bet nu labi, at-
jaunojiet. Un pastmarkas 
– labi, drukājiet arī past-
markas. Nacionālo Olim-
pisko komiteju, lai pārstā-
vētu Latviju ar neatkarīgu 
komandu (pats balsoju, vēl 
mandāts ir saglabājies) – 
to gan varbūt nevajadzētu, 
bet nu labi, lai ir arī tā. Un 
tad padomājiet, kurā brīdī 
sākās šaušana? Tā sākās 
tad, kad pateicām, ka at-
jaunosim savu naudu! Jo 
tas jau vairs nav joks – tas 
ir solis uz patiesu neatka-
rību. Nauda ir viens no 
būtiskajiem patiesas neat-
karības elementiem.

DDD: Tā ir valsts ener-
ģija.

i.B.: Jā. Pat sākotnējā 
Latvijas rubļa ieviešana 
1991. gada maijā, manu-
prāt, bija veiksmīgs pro-
cess. Tāpēc jau tad, kad 
Latvija vēl lēma, vai pāriet 
uz savu naudu, Latvijas ne-
atkarības pretinieki sapra-
ta, ka tas ir ļoti nopietni. 

Cik nu šobrīd varam 
runāt par neatkarīgu Lat-
viju, tomēr lats – šis būtis-
kais neatkarības elements 
– mums vēl ir. Tie cilvēki, 
kuru rokās ir ekonomiskā 
politika, arī Latvijas Ban-
kas prezidents, “Vienotī-
bas” kongress, paziņoja, 
ka mums par katru cenu 
ir jāievieš eiro – “par katru 
cenu”! Tātad arī Latvijas 
nākotne un latviešu tautas 
izdzīvošana, viņu izprat-
nē, nav pārāk augsta cena, 
lai samaksātu par galveno 
mērķi – par eiro ieviešanu.

ddd: Kā jūs vērtējat 
argumentu, ka lata kurss 
ir piesaistīts eiro, tāpēc 
lats faktiski jau ir eiro, un 
tā būšot tikai nosaukuma 
maiņa?

ivars Brīvers: Šis, pro-
tams, ir pavisam nepama-
tots, muļķīgs apgalvojums. 
To var iestāstīt tikai vis-
mazāk izglītotajiem. 

Latu pie eiro ir piesaistī-
jusi Latvijas Banka, kuras 
prezidents pirms vairā-
kiem gadiem paziņoja, ka 
ir gatavs panākt eiro ievie-
šanu par katru cenu. Tas, 
ka Latvijas Banka rīkojas 
tā, it kā lats patiešām būtu 
fikcija, var radīt domu, ka 
Latvijai nav savas mone-
tārās politikas. Taču ne-
ticiet tam – lats nav eiro, 
un, tāpat kā latu piesais-
tīja pie eiro, to vajadzības 
gadījumā var arī atsaistīt. 
Ungārija 2009. gadā to iz-
darīja ar savu forintu, un 
nekāda katastrofa Ungā-
rijas ekonomikā nenotika. 
Ja jau lats pārstāja faktis-
ki eksistēt līdz ar piesaisti 
eiro 2005. gadā, tad kas 
gan bija lats līdz tam? At-
gādināšu, ka tad lats bija 
piesaistīts pie valūtu groza 
– tā sauktās SDR norēķinu 
vienības. 

To, ka lats jau tagad fak-
tiski esot eiro, var iestāstīt 
tikai neizglītotiem cilvē-
kiem, un tāpēc viņi tā arī 
rīkojas, jo cilvēki nepārzi-
na šos jautājumus. 

ddd: Tā ir zema līmeņa 
apziņas manipulācija?

i.B.: Bez šaubām. 
ddd: Ko patiesībā no-

zīmē lata kursa piesaiste 
eiro?

i.B.: Tātad var būt fiksē-
tais kurss un brīvais kurss. 
Piemēram, eiro ne pie kā 
nav piesaistīts, dolārs arī 
ne pie kā nav piesaistīts, 
bet eiro kursu pret dolā-
ru nosaka tirgus. Un tas 
būtībā ir normāli. Negri-
bu, protams, apstrīdēt, ka 
nelielām ekonomikām pa-
stāv risks, ja tām ir brīvais 
kurss – lielas svārstības, 
var pastāvēt uzņēmējdarbī-
bas risks. Tāpēc var tikt no-
teikts fiksētais kurss, kad 
valsts savu valūtas kursu 
nosaka pēc citas valūtas 
kursa. 

Lai labāk varētu saprast, 
es gribu sniegt salīdzināju-
mu ar Latgali. Latgale ir 
Latvijas nākotne, Latvijas 
atslēga. Kad veidojās ide-
ja par neatkarīgu Latvijas 
valsti, Latgales latvieši 
savā kongresā skaidri pazi-
ņoja, ka Latgale ir Latvijas 
sastāvdaļa un latgalieši ir 
latviešu tautas daļa. Divu 
gadsimtu garā nošķirtība 
no Latvijas pārējām da-
ļām izveidoja Latgali un 
tajā dzīvojošos latviešus 
nedaudz atšķirīgus kultū-
ras, reliģijas, mentalitātes 
un valodas ziņā. Pat mūs-
dienās daudziem ir grūti 
pieņemt domu, ka šī atšķi-
rība nekādā ziņā nav uz-
skatāma par Latvijas zemi 
un tautu šķeļošu, bet tieši 
otrādi – tā ir Latgales un 
visas Latvijas bagātība.

Bet kas notika ar Lat-
gali? Kapitāla deficīts Lat-
galē, salīdzinot ar pārējo 
Latviju, bija iemesls, lai 
latgalieši kā lētais darba-
spēks plūstu uz Rīgu un 
citām Latvijas daļām, ra-
dot pret sevi augstprātīgi 
nicinošu attieksmi tajā lat-
viešu daļā, kuri latgaliešos 
saskatīja sev konkurentus 
darba tirgū. Šis process 
ir sāpīgi līdzīgs pašlaik 
Eiropā notiekošajiem pro-
cesiem, kur latviešu dar-
baspēks aizplūst uz Rie-
tumeiropas valstīm. Tomēr 
Latvijas valsts politika 
trīsdesmitajos gados bija 
Latgalei labvēlīga, jo Lat-
vijas valdība apzinājās, cik 
svarīgi ir saglabāt lauku 
vidi un veidot infrastruk-
tūru visā Latvijā, it īpaši 
Latgalē, jo Latgales lauku 
vides degradācija būtu ti-
kai sākums šādai degra-
dācijai visā pārējā Latvijā. 
Padomju laikos, lai gan 
tika apdraudēta Latgales 
etniskā vide (tāpat kā visā 
Latvijā), tomēr lauku vide 
un infrastruktūra kopumā 
tika saglabāta un pat piln-
veidota. Bet ir jāsaprot, ka 
pašreizējais ekonomiskais 
modelis, kurš ir vērsts uz 
globalizāciju, Latgali un 
pēc tam arī Latviju pārvēr-
tīs par atpalikušu Eiropas 
provinci ar iztukšotu lau-
ku vidi un noplicinātu in-
frastruktūru. 

Šis process atbilst eko-
nomikas teorijai, kur nav 
robežu kapitāla un darba 
resursu plūsmām. Ja uz-
manīgi izlasām Deivida 
Rikardo darbā “Principles 
of Political Economy and 
Taxation” formulēto salī-
dzinošās priekšrocības jē-
dzienu, redzam, ka šādas 
problēmas rodas tad, kad 
nav robežu kapitāla un 
darba plūsmām. 

ddd: Kas ir salīdzinošā 
priekšrocība?

i.B.: Tā ir tad, kad, pie-
mēram, indieši var nopirkt 
dārgās amerikāņu preces, 
un šīs divas valstis, no 
kurām viena ir ļoti naba-
dzīga, bet otra ir turīga, 
cita ar citu var tirgoties. 
Deivids Rikardo teica, ka 
nav nepieciešams, lai ra-
žošanas izmaksas būtu 

mazākas, bet pietiek, ja ir 
robežas kapitāla un darba 
plūsmām – tad valsts ar 
zemu dzīves līmeni ražo to, 
ko spēj, un var tirgoties arī 
ar valsti ar augstu dzīves 
līmeni. Bet globalizācijas 
apstākļos, kad nav šķēršļu 
resursu brīvai kustībai, 
tirdzniecības salīdzinošā 
priekšrocība neeksistē. 
Tās vietā notiek resursu, 
arī darbaspēka kustība, 
veidojot “metropoles” un 
“provinces”. 

Nu, lūk, un Latgale ir 
pārvērtusies par Latvi-
jas provinci. Un viss, kas 
pašlaik notiek, liecina, ka 
Latvija pamazām pār-
vēršas par Eiropas pro-
vinci. Eiro ieviešana to 
paātrinās. Ne velti mums 
stāsta, ka vajag runāt an-
gliski, lai nerunātu krie-
viski. Tāds ir ceļš, pa kuru 
mūs ved. Ja tā tas turpinā-
sies, tad šī valsts būs Lat-
vijas valsts parodija. 

ddd: Ko tad darīt?
i.B.: Noteikti ir jāmaina 

orientieri. Tagad ir tikai 
divi oficiālie virzieni: uz 
Maskavu vai uz Briseli, 
bet pasaulē taču nav tikai 
viena dimensija. 

ddd: Viens no eiro ie-
viesēju argumentiem ir tas, 
ka eiro mūs pasargāšot no 
Krievijas. Es gan nespēju 
saprast šo viņu loģiku.

ivars Brīvers: Tas 
tiek likts priekšā tad, kad 
kļuvis saprotams, ka eko-
nomiska rakstura labu-
mi no eiro ieviešanas nav 
pamatoti. Atliek pēdējais 
trumpis – ģeopolitiskais 
aspekts. Tiek izmantots 
latviešu kalpa sindroms 
un paziņots:  “Tas, kas ne-
klanās uz Rietumiem, grib 
klanīties uz Austrumiem!” 
Iedomājieties, Latvijas 
valūta tiek identificēta ar 
Krievijas rubli: “Ja jūs ne-
esat par eiro, tātad jūs esat 
par rubli!”

Taču Latvijas kursam 
beidzot ir jāmainās 
trešajā virzienā – uz 
Latvijas kā neatkarī-
gas valsts veidošanu. 
Ir jāsaprot, ka mums 
var būt ne tikai eiro vai 
rublis, bet ir arī trešā 
alternatīva – lats. Šis ir 
pēdējais brīdis mainīt 
virzienu. Ja tas neno-
tiks, tad gluži vienkārši 
ticība Latvijas valstij 
būs tikai tukša čaula.

ddd: Kā jūs kādā raks-
tā teicāt – “Mēs gribam būt 
kungi mūsu dzimtajā zemē” 
ir tikai dziesmas vārdi...

i.B.: Nacionālajai valū-
tai valstī ir ļoti liela nozī-
me. Atcerēsimies Padomju 
Savienības sabrukuma lai-
kus Latvijā. 1986./87.gadā 
mēs atjaunojām savu karo-
gu. Padomju vara pretojās, 
mēģināja atrunāt, tomēr 
pieļāva atjaunošanu. Vēl 
kāds interfrontietis teica: 

“Tātad arī Latvijas nākotne un 
latviešu tautas izdzīvošana, viņu 
izpratnē, nav pārāk augsta cena, lai 
samaksātu par galveno mērķi – par 
eiro ieviešanu.”

LATVIJA KļūST 
PAR EIRoPAS 
PRoVINCI*

“Stāsta, lai tautu fiziski iznīcinātu, ir 
jānošauj krietni vairāk par pusi, bet, 
ja vispirms to sagrauj morāli, tad 
tauta iznīkst pati no sevis.”

JĀMAINA KURSS – 
UZ NEATKARīgU 
LATVIJU!

LATA SAISTīBA 
ar eiro
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ddd: Kā dzīvo cilvēki, 
tas nav svarīgi, galvenais, 
lai uz papīra viss izskatās 
smuki... Šķiet, tieši pēc 
šāda principa darbojas 
mūsu tā saucamā krīzes 
valdība Dombrovska vadī-
bā, kas tagad nenogurstoši 
skandina par izaugsmi, ko 
piedzīvojot Latvija. 

vilnis Zakrevskis: 
Valsts nav grāmatvedības 
uzņēmums, taču atgrie-
zīsimies pie sarunas par 
eiro. Pagājuši tikai desmit 
gadi, un izrādījās, ka arī 
eiro ir valūtas risks. Kad 
valsts ar noteikto valūtas 
kursu vairs nevar saražot 
eksportam tik daudz pre-
ču, cik ir nepieciešams, pa-
stāv trīs iespējamības. 

Pirmais rīcības variants 
– valsts upurē savu izaugs-
mi. Otrais variants – valsts 
upurē nodarbinātību, bet 
trešais variants – valsts 
izvēlas upurēt valūtas kur-

su. Savas valsts izpārdoša-
na un mežu izgriešana ir 
tikai īslaicīgs risinājums, 
kurš neizbēgami noslēg-
sies ar tautas kalpību, ka-
mēr pie varas esošie, viņu 
sabiedrotie – pie budžeta 
siles sēdošie un visādi pri-
hvatizētāji – šajā procesā 
nodrošinās sev finansiāli 
bezrūpīgu nākotni.

DDD: Latvija laikam iz-
vēlējās otro variantu, upu-
rējot nodarbinātību?

v.Z.: Jā. Turklāt nodar-
binātības upurēšana atstāj 
arī smagu ietekmi uz valsts 
izaugsmi. Bet mēs toties 
dzelžaini turamies pie va-
lūtas kursa. “Tas nekas”, 
ka šādi izdzenam cilvēkus 
ārā no Latvijas... 

Studējot ekonomiku, 
esmu sapratis, ka nav stin-
gra modeļa, kas palīdzētu 
prognozēt, kāda būs eko-
nomiskā attīstība. Latvi-
jas Bankas mājas lapā ir 
publicēts smieklīgs attēls, 
kurā parādīts, kā pēc eiro 
ieviešanas Latvijai būs vi-
sādi labumi – kā viss attīs-
tīsies un kā iestāsies pilnī-
ga laime. 

DDD: Vēl jau mums sola 
lielus investīciju pieplūdu-
mus, jo tagad, lūk, investo-
ri neuzticoties Latvijai, tā-
pēc ka īsti nesaprotot, kas 
tas lats tāds ir.

v.Z.: Tas ir cits liels mīts, 
bet ir arī mazāki mītiņi – 
piemēram, lata kredīti kļū-
šot lētāki. Ja kāds cilvēks, 
spītējot monetārajai poli-
tikai, kuru īsteno Latvijas 
Banka ar ļoti neizdevīgu 
likmju noteikšanu aizņē-
mumiem latos, joprojām ir 

VALDīBA RoTAļĀJAS AR 
TAUTAS LIKTENI
Saruna ar ekonomistu, uzņēmēju Vilni Zakrevski

saglabājis kredītu 
latos, tad viņam 
automātiski šis 
lata kredīts gluži 
vienkārši pazu-
dīs. Nevis likmes 
kļūs zemākas un 
lata kredīti kļūs 
lētāki – nē, lata 
kredīti nekļūs 
lētāki, tie pazu-
dīs, taču to vietā, 
protams, būs eiro 
kredīti. 

Mani uzjaut-
rina arī Latvijas Bankas 
veiktie pētījumi, ka piecās 
valstīs pēc iestāšanās eiro 
zonā gada laikā kredītrei-
tings esot cēlies par vienu 
līdz divām pakāpēm. 

ddd: Laikam tikai 
pirmie divi gadi pēc iestā-
šanās eiro zonā ir labi, ja 
jau tālākos gadus nemaz 
neanalizē... Patiesībā jau 
nemaz nevajag būt ekono-
mistam, lai redzētu, kas 
notiek vēlāk – Grieķija, 
Itālija, Spānija ir lielis-
ki piemēri. Starp citu, vai 
tāds “kredītreitings” nav 
mākslīgs izgudrojums, lai 
gluži vienkārši iegūtu ie-
spēju kontrolēt valstis?

v.Z.: Protams, šīs eiro ie-

viesēju eiforiskās iedomas 
ir neadekvātas. Kredītrei-
tingi, iespējams, pacelsies 
pirmajā gadā, un no tā 
Latvijas Bankas gudrinieki 
izsecina, kas notiks desmit 
gadus uz priekšu...

Iesaku salīdzināt Slovā-
kijas un Čehijas attīstības 
modeļus. Tas ir skaists pā-
ris, kurš izveidojās, vienai 
valstij sadaloties divās da-
ļās. Abās ir attīstīta auto 
industrija, tikai Čehijā ir 
viena fabrika, Slovākijā – 
vismaz trīs. Pirms iestā-
šanās eiro zonā, Slovākijā 
tika izdarītas ļoti daudzas 
labas lietas, viss tika sakār-
tots, nevis kā mums – VEF 
iztirgots par lietotu ķieģe-
ļu cenu, iekārtas atdotas 
metāllūžņos. Slovākijā as-
toņus gadus reāli strādāja, 
lai sakārtotu savu valsti, 
taču, lai aizņemtos naudu, 
tai tagad ir jāmaksā gan-
drīz divas reizes dārgāk 
nekā Čehijai, kura nav eiro 
zonā.

Kredīteitingi ilgu laiku 
palīdzēja dažādiem inves-
toriem pieņemt lēmumus 
ar relatīvi zemām izmak-
sām. Un, protams, tie tika 
un joprojām tiek izmantoti 
kā ietekmes instruments. 
Tomēr pēdējo piecu gadu 
notikumi ir ievērojami 
mazinājuši aklo uzticību 
šīm “reitingu aģentūrām”. 
Mums kā lielais labums no 
eiro zonas tiek solīts labs 
kredītreitings, bet tirgos 
neatrodas stulbeņi, inves-
tori nav stulbeņi, viņiem ir 
pašiem sava analīze.

Slovākijas un Čehijas, kā 
arī citu eirozonas un tajā 

neietilpstošo valstu pie-
mērs apgāž vienu no fun-
damentālajiem mītiem, ka, 
iestājoties eiro zonā, mums 
automātiski samazināsies 
parāda maksājumi, turklāt 
vēl ilgtermiņā...

Un uz šī pamata, pirm-
kārt, tiek prognozēts, ka 
šis reitings celsies, kas ir 
klaja spekulācija. Ja pa-
skatāmies, kas bija gadu 
pirms, gadu pēc un šodien, 
šādas prognozes neatbilst 
reālajiem faktiem. Neliels 
pieaugums par vienu pa-
kāpi ir Slovākijā, bet, pat 
neskatoties uz viņu labo 
kredītreitingu, kredīti vi-
ņiem maksā dārgāk nekā 
Čehijai. 

vilnis Zakrevskis: Ja 
Dievs mums palīdzēs, un 
mēs tomēr spēsim panākt, 
ka notiek referendums, 
tad es ticu, esmu gandrīz 
pārliecināts, ka tauta no-
balsos pret eiro ieviešanu. 

Lai cilvēki varētu sa-
prast, kas ir labāk – būt vai 
nebūt eiro zonā, es sniegšu 
salīdzinājumu. Iedomāsi-
mies, ka esam autobusa 
pasažieri, kuriem jāizvēlas 
šoferis. Ir divi varianti – 
vai nu pieņemam par šofe-
ri, teiksim, zviedru – Bri-
seles pārstāvi Svenu, vai 
arī kādu savējo. 

Atdodot Svenam autobu-
su, kurā braucam, mēs vi-
ņam pārdosimies, viņš būs 
noteicējs, kur vest autobu-
su, – mēs viņam piederēsim 
gluži kā dzimtbūšanas lai-
kos, tikai šis ir modernāks, 
rafinētāks piegājiens. Kā 
saviem dzimtļaudīm viņš 
mums, cerams, dos ēst, uz-
turēs, un, protams, kārtīgi 
nostrādinās, maksājot ne 
jau Briseles vai Zviedrijas, 
bet gan Latvijas algas. Sa-
vukārt par degvielu, elek-
trību mēs, protams, mak-
sāsim un preces pirksim 
par Zviedrijas cenām, un 
varam nojaust kāds mums 
tad būs dzīves līmenis. 

Ja Eiropas Savienotās 
Valstis izdotos izveidot, 
tad šī līdzība atbilstu mūsu 
stāvoklim tajā.

ddd: Kāds tad ir otrs 
variants, ja paturam latu, 
jeb, tēlaini izsakoties, auto-
busa šoferis ir vietējais?

v.Z.: Tad par to, ko ielie-
kam par šoferi, atbildība 
būs jāuzņemas mums pa-
šiem. Ja uzskatām, ka ne-
esam spējīgi izvēlēties nor-
mālus cilvēkus, un mūsu 

ievēlētie šoferi mūs sitīs, 
norīs mūsu pusdienas, pār-
dos mūs prostitūcijā katrā 
benzīntankā, kur vajadzēs 
uzpildīt degvielu, un tirgo-
sies ar mūsu bērnus orgā-
niem, tad atliek vien atdo-
ties Svenam, domājot, ka 
viņš varbūt ir civilizētāks. 
Šādu viedokli nereti sasto-
pu Latvijas Bankas un citu 
“reāli domājošo” “eksper-
tu” neoficiālajos tekstos 
un zemtekstos.

ddd: Jūs patiešām do-
mājat, ka mēs paši neva-
ram vadīt autobusu, kurā 
sēžam? Ceru, ka tas bija 
teikts ar ironiju?

v.Z.: Protams, ka es tā 
nedomāju. Es ticu, ka 
mēs varam. Henrijs Fords 
ir teicis: “Vai jūs domājat, 
ka jūs varat, vai jūs domā-
jat, ka jūs nevarat, – jums 
ir taisnība.” 

Tomēr, pirmkārt, mums 
ir jāpasaka, kāda ir mūsu 
nacionālā vienošanās, tas 
ir, ko mēs gribam, par ko 
mēs varam vienoties. Se-
neka ir teicis: “Kad cilvēks 
nezina, kurā ostā viņš vē-
las nonākt, nekāds vējš 
nav ceļavējš.”

ddd: Varbūt Latvijas 
Bankas vadītājs Rimšē-
vičs un valdība spriež pēc 
sevis, jo zina, ka viņi sitīs, 
aplaupīs, pārdos orgānus, 
piedzersies un tā tālāk. Tas 
ir vienīgais izskaidrojums 
– katrs jau spriež pēc sevis.

vilnis Zakrevskis: Ko 
domā Rimšēvičs un Co, to 
es nevaru zināt. Varbūt viņi 
tiešām uzskata, ka Latvija 
nav spējīga būt patstāvīga 
valsts. Tomēr ir jāapzinās, 
ka valdība un valsts vara 
atspoguļo mūsu tautu. Ja 
mēs ievēlam jaukus zēnus 
ar frizūru, domājot, ka ar 
to pietiek, lai vadītu valsti, 
tad nekas labs nesanāks. 
Vai tad mēs uzticētu savu 
veselību cilvēkam, kurš 
nemāk ārstēt? Vai es bez 
jebkādām zināšanām par 
medicīnu būtu gājis pie 
kāda daktera stāstīt, kā ir 
jāārstē cilvēki?!

DDD: Tā ir mūsu na-
cionālā traģēdija – tiek at-
rasts lielākais nodevējs, lai 
iedotu viņam varu.

v.Z: Tomēr cilvēki balso 
par tādiem...

DDD: Domāju, ka liela 
problēma ir masu saziņas 
līdzekļi. 

AK, ŠIE MīTISKI 
“KREDīT-
REITINgI”...

VAI PAŠI 
NESPēJAM VADīT 
AUToBUSU?

VIENoTĀ 
RīMJU KALēJA 
“DZEJoLīŠI”

“Mums kā lielais labums no eiro 
zonas tiek solīts labs kredītreitings, 
bet tirgos neatrodas stulbeņi, 
investori nav stulbeņi, viņiem ir 
pašiem sava analīze.”

“Sarkano boļševiku” 
mazdēls Nils Ušakovs die-
vina savus vectēvus – sar-
kano okupantu armijas 
karavīrus – un pastāvīgi 
noliek ziedus pie “Uzvaras 
monstra”. Šo rīcību atbal-
sta “Latvijas ceļa” (“Gods 
kalpot Rīgai”) dalībnieki 
(Ameriks u.c., ieskaitot 
nodevīgo “pilsonības” pie-
šķīrēju E.A.). Interesanti, 
cik ir to atbalstītāju “Sa-
skaņas centram”, kuri dzī-
vo Latvijā, bet kuru senči 
piedalījās genocīdā pret 
slāvu tautu – ukraiņiem 
Ukrainā?... 

Pēc “uzvaras” pār latvie-
šiem tūkstošiem karavīru 
palika uz dzīvi Latvijā, jo 
šeit bija civilizācija. Netīri 
un utīm apauguši viņi oku-
pēja latviešu dzīvojamās 
platības, bet pašus saim-
niekus aizsūtīja uz vergu 
nometnēm Sibīrijā. Liela-
jos “plostos” šie okupanti 
“saražoja” simtiem tūksto-
šus Latvijas valstij nederī-
gus radījumus –“jaunpilso-
ņus”, kuri uzsēdās uz kak-
la latviešu darba tautai. 

Uz debīlisma un nodevī-
bas pamatiem tika radīta 
nepilsoņu varza, kurai, kā 
jau okupantiem, piemīt 
lielummānija justies pārā-

kiem par okupēto tautu. 
Okupantu elks – “Uzva-

ras monstrs” – kuru viņi 
uzbūvēja latviešu Uzvaras 
parkā, jau sen bija jāaiz-
vāc no turienes. Sākotnēji 
(pirms Latvijas valsts di-
bināšanas) šo parku sauca 
par Pētera parku; godinot 
imperatoru Pēteri I, to at-
klāja, lai atzīmētu  200 ga-
dus kopš Rīgas pievienoša-
nas Krievijas impērijai. Pēc 
Latvijas valsts dibināšanas 
un neatkarības iegūšanas 
tas tika simboliski pārdē-
vēts par Uzvaras parku. 
Tolaik tur notika militāras 

parādes, bet 1938.gadā – 
arī Dziesmu svētki. 

Rīgas patriotiem ir jā-
veic svēts darbs – jānojauc 
“monstrs” un Uzvaras par-
kā jāuzceļ latviešu tautas 
kultūras centrs. Būs kur 
skanēt Dziesmu svētkiem, 
latviešiem kopā pulcēties, 
tiktu atskaņoti arī pasau-
les mākslinieku darbi – 
Bahs, Mocarts, Čaikovskis. 
Arī Raimonds Pauls varē-
tu atskaņot koncertu ar 
slaveniem izpildītājiem (kā 
Ukrainā). Uzvaras parks 
beidzot būtu noderīgs Lat-
vijas valstij – kā simbols.       

Arnis

JĀATgūST īSTAIS 
UZVARAS PARKS!

STRAUJI TIEK LIKVIDēTA 
LATVIJAS VALSTS

Mani mīļie! Pēdējie notikumi mani dziļi sāpina, tādēļ 
cenšos tajos dalīties ar jums. 

Latviešu tauta ir gājusi cauri kariem, mēriem, badam, 
postam, līdz tika pie savas Latvijas valsts. To iekaroja, 
pakļāva okupanti, bet tagad izlaupīja un apzaga mūsu 
pašu tautas alkatīgie varas un goda kārie bāleliņi un cit-
tautieši!

Mums uzradās “goda vīri” – goldmaņi, godmaņi u.c., 
dāvājot tautai šoka terapiju (sertifikāti, reformas refor-
mu galā), kura darbojas līdz šai dienai. Laventi, krasovic-
ki, kargini u.c. “goda vīri” vairo miljonāru sarakstu. Un 
diedziņu pa diedziņam, pretēji tautas gribai, pieļaujot 
krievu valodas uzspiešanu, pilsonību visiem ieklīdeņiem, 
laupot pilsonības ierakstu pasēs, eiro ieviešanu (pretēji 
70% iedzīvotāju gribai) – pamazām, palēnām tiek likvi-
dēta Latvijas valsts. 

Bet lielākā daļa žurnālistu glaimojoši pielāgojas esoša-
jai varai (savam maizes bosam), baidoties kādu vareno 
aizvainot, kam var sekot tiesu darbi. Labāk noklusēt un 
nepatīkamo “paslaucīt zem tepiķa“. 

Giļmani, lindermani, rafaļski, osipovi un viņiem līdzī-
gie dziļi ienīst latviešus un kā “pārpratumu” cenšas iznī-
cināt Latvijas valsti, kura, lūk, esot dibināta uz krieviem 
piederošas zemes (!?). 

Tikai visi kopā, cik nu vēl esam atlikuši, mēs varam 
panākt brīvu, neatkarīgu, nacionāli lepnu savu Latvijas 
valsti, kā dziesmā dzied: “Lai līgo lepna dziesma tev, brī-
vā Latvija!”   

Latvieši, runājiet cits ar citu un iedrošiniet cits citu 
stāties savas tautas un valsts sardzē! Šī ir mūsu liktens 
robežšķirtne – tas ir jāsaprot.

Lilija Treice

VēSTULE
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Profesors Brīvers: 
EIRo IEVIEŠANA – 
SoLIS UZ NEATKARīBAS LIKVIDēŠANU

ivars Brīvers: Sāku-
mā Latvija latu piesaistīja 
pie valūtu groza, kurā bija 
ASV dolārs, Vācijas marka, 
Francijas franks, Lielbritā-
nijas mārciņa un Japānas 
jēna. Kad Francija un Vāci-
ja ieviesa eiro, tad Baltijas 
valstis pie tā arī piesaistīja 
savas valūtas.    

DDD: Bet tas taču neno-
zīmē, ka nacionālā valūta 
faktiski pārtapa par eiro?

i.B.: Protams, ne. Un-
gārija arī bija piesaistījusi 
savu forintu pie eiro, bet 
2009. gada sākumā atsais-
tīja. Negribu teikt, ka Lat-
vijai šobrīd to vajadzētu 
darīt, bet, ja Latvija to iz-
darītu, tad lats nenogāztos 
kaut kur bezdibenī. 

Ar fiksēto kursu ir tāpat 
kā ar fiksētām cenām. Ja, 
pieņemsim, gaļai mēs kā 
padomju laikos noteiksim 
kaut kādu fiksētu cenu 
veikalos, tad īsā laikā ne-
kas nenotiks, bet ilgākā 
periodā fiksētā cena vairs 
nebūs patiesā jeb līdzsvara 
cena, un šīs preces no vei-
kala sāks pazust.   

DDD: Kāpēc?
i.B.: Tāpēc, ka, ja palie-

lināsies iedzīvotāju ienā-
kumi, kas ir viens no fak-
toriem, kas paplašina pie-
prasījumu, tas nozīmē, ka 
par to pašu naudu cilvēki ir 
gatavi pirkt vairāk, un tā-

tad, paplašinoties pieprasī-
jumam, līdzsvara cena pa-
lielinās un līdzsvara dau-
dzums arī palielinās. Tas 
ir normāli – visās valstīs ir 
šāda “pieprasījuma inflāci-
ja”, pat Zviedrijā. Studen-
tiem iesaku palasīt grāma-
tu par Brālīti un Karlsonu, 
kur Karlsons norēķinās ar 

5 ēru monētām – tās to-
laik bija mazākās vienības. 
Šī grāmata ir sarakstīta 
pirms 50 gadiem. Tagad 
Zviedrijā vairs nav 5 ēru 
monētu, pat 50 ēras, ma-
nuprāt, vairs nav. Tas no-
zīmē, ka cenu līmenis pat 
tādā valstī kā Zviedrija (ar 
mazu inflāciju) ir pieaudzis 
vismaz desmitkārtīgi, ja ne 
pat divdesmit kārtīgi. Un 
ekonomikā tas ir normāli. 
Padomju Savienībā, kur 
visas cenas bija fiksētas, 
pieprasījums paplašinājās, 
līdzsvara cenai būtu jāaug, 
bet tā tika turēta uz vietas, 
un preces cita pēc citas pa-
zuda no veikaliem. 

Līdzīgi ir ar valūtas kur-
su. Ja tas ir fiksēts, tas ne-
var būt fiksēts uz visiem 
laikiem. Protams, ka pirms 
pārejas uz brīvo kursu 
būtu jāveic pētījumi, bet es 
nedomāju, ka lats piepeši 
nogāztos bezdibenī. 

Ungārija, cik es zinu, 
forintu nav piesaistījusi 
atpakaļ pie eiro. Varbūt ne-

salīdzināsim, bet Zviedrijas 
krona arī ne pie kā nav pie-
saistīta – un zviedri dzīvo. 
Čehijas krona, ja nemaldos, 
arī nav piesaistīta pie eiro. 

Dānijas krona ir piesais-
tīta pie eiro, bet tāpēc ne-
viens dānis neapgalvos, ka 
viņiem patiesībā nav savas 
valūtas. Ja Dānijā kaut ko 
tādu pateiktu vai uzraks-
tītu, dāņi nodomātu, ka 
kāds vājprātīgais muld... 
Tādējādi, kā jau teicu, šis 
apgalvojums ir domāts ti-
kai pavisam neizglītotiem 
cilvēkiem. 

DDD: Kā interesēs, jū-
suprāt, Latvijai tiek uz-
spiests eiro?

ivars Brīvers: Pro-
tams, es to nezinu, bet aiz-
domas man ir. Eiro ievieša-
na ir pretrunā ar Latvijas 
neatkarību. Protams, ar 
eiro mēs tūdaļ nezaudēsim 
savu pārliecību, bet tas ir 
viens no soļiem. Nākošais 
būs valoda, kas jau ir sā-
cies. Karogs, himna...

Manuprāt, mērķis ir 
izveidot Eiropu kā tādu 
cilvēku kopumu bez tiku-
miem, bez tautības, bez 
dzimuma, ar kuriem ir 
viegli manipulēt. Stāsta, 
lai tautu fiziski iznīcinātu, 
ir jānošauj krietni vairāk 
par pusi, bet, ja vispirms 
to sagrauj morāli, tad tau-
ta iznīkst pati no sevis. 

Augstas amatpersonas 
vienā balsī skaidro, ka no-
balsošana par eiro jau ir 
notikusi 2003. gadā, kad 
notika referendums par 

Turpinājums no 4. lpp.

Latvijas iestāšanos Eiropas 
Savienībā. Cilvēki, kuriem 
nav īsa atmiņa, atceras, ka 
referenduma jautājumā 
eiro ieviešana nebija pat 
pieminēta. Jā, toreiz sprie-
da par nosacījumiem, kas 
saistās ar Latvijas iestā-
šanos Eiropas Savienībā, 
un eiro ieviešana tad tika 
minēta. Bet vai tas bija 
vienīgais nosacījums? Vai 
gan viens no nosacījumiem 
nebija tāds, ka Eiropas Sa-
vienība netiks pārveidota 
par federāciju? Tad kāpēc 
tagad, kad Latvijas val-
došo aprindu pārstāvji ir 
viskvēlākie Eirofederācijas 
piekritēji, šis nosacījums ir 
pilnībā aizmirsies?! 

Vēl nebija noticis 2003. 
gada referendums, kad jau 
tika spriests par nākamā 
referenduma rīkošanas 
laiku, ja pirmā referen-
duma rezultāts būtu ne-
gatīvs. Vairākās Eiropas 
Savienības valstīs ir noti-
kusi šāda “pārbalsošana”, 
kamēr ir iegūts vajadzīgais 
rezultāts. Tāda acīmredza-
mi ir valdošā izpratne par 
demokrātiju, kas maz at-
šķiras no padomju laikos 
Latvijā pastāvošās “demo-
krātijas”.

Turpinājums būs...

Intervēja 
Līga Muzikante

_______
* Province – termins ir 

radies no latīņu valodas 
vārda “provincia” (tulk. 
– uzvarētā zeme), Senajā 
Romā tā bija iekarota teri-
torija, kuru pārvaldīja Ro-
mas vietvaldis. – Red.piez.

“Manuprāt, mērķis ir izveidot 
Eiropu kā tādu cilvēku kopumu 
bez tikumiem, bez tautības, bez 
dzimuma, ar kuriem ir viegli 
manipulēt.”

“PAR KATRU 
CENU!”...

Turpinājums no 3. lpp.

VAI LATVIJAS 
LAUKSAIMNIECīBAI 
IR NĀKoTNE? 

 Ar to negatīvā tenden-
ce ir pārliecinoši iezīmēta. 
Un tas ir 2005. gadā! Kādi 
šie rādītāji ir 2013. gadā, 
par to man informācijas 
vēl nav. Un kādi tie būs pēc 
2014. gada 1. maija, kad 
ārzemniekiem tiks atcelts 
zemes izpārdošanu “aiz-
sargājošais” likums?

Vai nebūtu jāaizdo-
mājas par sekām, kā-
das radīsies, kad lielas 
zemes platības nonāks 
citu valstu pilsoņu īpa-
šumā? 

Ieklausīsimies Dr. ha-
bil. agr. , profesora Artū-
ra Boruka brīdinājumā 
(02.05.2006.):

“Palestīnas piemērs ir 
tam spilgts pierādījums 
– jo Izraēla ar varu zemi 
neatņēma, tikai uzpirka to 
īpašumā, un kad bija zemi 
ieguvusi, tad “palūdza” 
palestīniešus izvākties uz 
Gazas sektoru un Jordānas 

upes rietumkrastu. [..]
Pasaules prakse parāda, 

ka pašreiz ir izstrādātas 
un tiek piemērotas daudzas 
metodes, kas noslēpj patie-
sos zemes īpašniekus. Ze-
mes gabalu var reģistrēt arī 
uz vietējo pilsoņu – tā sau-
camo “salmu vīru” vārda, 
liekot tiem parakstīt parād-
saistības vai arī izmantojot 
citus paņēmienus. [..]

sakarā ar to mēs va-
ram teikt, ka Latvijā 
pašreiz pilnā sparā 
norit t.s. “palestinizāci-
jas process”, kad zeme 
faktiski tiek pārdota 
ārvalstniekiem, kuri 
pagaidām ar dažādiem 
finansu paņēmieniem 
to noformē uz Latvijas 
pilsoņu vārda. Un tad, 
kad vairums zemes būs 
uzpirkts, vienkārši “pa-
lūgs”, lai “iedzimtie” 
vācas prom...”

Turpinājums būs...

NEDoT RoKU 
VALSTS PREZIDENTAM

10. Saeimas neuzticības laikā (23.05.2011.) Saeimas 
ievēlētais Valsts prezidents Andris Bērziņš intervijā 
Sanktpēterburgas tīmekļa avīzei “Fontanka.ru”, nobē-
dājies, ka latviešu jaunatne slikti runā krieviski, uzver, 
ka tā nevarēšot atrast darbu Latvijā. 

Viņš laikam ir nobažījies, ka latviešu jaunatne nebūs 
sagatavota, kad Latvija kļūs par Krievijas guberņu.

Savukārt DVF Ziemeļanglijas un Saules novadu biļe-
tens “Ziņotājs”, kas katru mēnesi bez novadu darbības 
aprakstiem sniedz ziņas arī par Latviju, decembra nu-
murā bija ievietots vairāk nekā divu lappušu garš raksts 
“Nedot roku Andrim Bērziņam un Solvitai Āboltiņai, jo 
tie nestrādā latviešu labā!”  

J. Rolavs
Anglijā 

VIEDoKLIS PAR 
KULTūRAS UN MĀKSLAS 
NoRISēM JūRMALĀ

Ar ko gan pareizticīgie ir izpelnījušies īpašu godu un 
Latvijas valsts atbalstu, lai celtu greznu pareizticīgo baz-
nīcu pilsētas centra galvenās ielas galā, līdzās nacionālas 
un starptautiskas nozīmes mūzikas centram Dzintaros? 
Pareizticīgo saziedotā nauda nav arguments.

Tā vietā, lai rūpētos par latviskās vides kopšanu, tiks 
uzspiests pareizticības zīmogs?

Tiks atjaunoti cara laika vides simboli? Stiprināta kul-
tūras apmaiņa ar Bizantiju? Krieviju! Visām pārejām 
valstīm, kas pieņēmušas pareizticību?

Vai tāda ir atjaunotās nacionālās valsts kultūrpolitika? 
Latvijas valsts vizītkarte? Ziemeļvalstu savienība? Men-
talitāte! Jautājumu vairāk nekā atbilžu...

Arī daudzfunkciju izstāžu zāle ir risinājums, jo Jūrma-
lā joprojām trūkst telpu vietēja rakstura Kultūras pasā-
kumiem.

Līdzīga ir situācija ar Kristapa Gulbja vides skulptūru 
“Raiņa priedes”. Kas kopīgs Rainim ar “Salaspils memo-
riālu”? Absurds. Degradācija? Ko akcentējam...? Nokal-
tušu, apzāģētu priedi, kuru kā spīlēs tur tērauda bluķi? 
Kur palicis Raiņa Lielums, Spēks! Zemes alkas, jūras 
plašums, Saules nemiers. Sākums...!

Ja jau kādam tā labpatīkas pārvērst Jūrmalu par visu 
cietēju Meku, tad lai noliek Kristapa Gulbja “vides pie-
minekli” kā “gulbja dziesmu” Jomas ielas nobeigumam, 
kā Aleksandra Vārtus – plānotās pareizticīgo baznīcas 
vietā, uz ko, ticiet vai neticiet, svētceļotāji plūdīs no vi-
sām pasaules malām. Uzplauks tūrisms, zels visu mate-
riālo interešu bizness.

Vilnis Raudsseps 
Mākslinieks

Runāsim pareizā 
valsts valodā

Mēs cienām savu Tēvze-
mi, savu valsti. Vēlos at-
gādināt (atkārtoti) par 
cieņas nepieciešamību arī 
mūsu valsts valodas kultū-
rai sadzīvē, masu medijos, 
it īpaši mācību iestādēs. 

Mūsu pienākums ir lat-
viski runāt gramatiski pa-
reizi, bez žargonvārdiem 
un no svešvalodām patapi-
nātām valodas formām un 
izteicieniem.

Par krievu valodas lamu 
vārdu izplatīšanās sērgu 
jau rakstīts (LA, 19.02.10., 

VēSTULES

Noraidām 
“samierināša-
nos” – tikai 
deokupāciju!

Vienīgā avīze – latviešu 
tautas godaprāts un gods, 
kas raksta patiesību, bez 
meliem un liekulības, ir 
avīze “DDD” ar tās patrio-
tisko darbinieku un avīzes 
veidotāju ziedošanos mūsu 
Tēvzemes labā! Mūsu gods 
Jums – visiem avīzītes vei-
dotājiem! 

Katrā avīzītes numurā 
ir apskatīti temati, kurus 
izlasot roka sniedzas pēc 
rakstāmā, lai uzrakstītu 
atsauksmi.

Tā šoreiz gribu papildi-
nāt A.Gedroica domas par 
Otrā pasaules kara dalīb-
nieku “samierināšanu”. 
A.Gedroica kungs nav 
pieskāries jautājumam, 
cik latviešu izcelsmes sar-
kanarmiešu – lielkrievmīļi 
un kolaboranti – pēc kara 
beigām piedalījās mežu 
ķemmēšanā un latviešu 
zemnieku izsūtīšanā uz 
Gulagu (1949. gadā). Šie 
latviešu tautības “atbrīvo-
tāji” bija vēl naidīgāki un 
necilvēcīgāki par okupantu 

čekas (NKVD) šauracaina-
jām (streboki) tumsoņām, 
kas saprata tikai “tvoja 
bežit, moja streļajet!”. Cik 
gan daudz tādu čekas līdz-
skrējēju bija, kas ar troh-
linejkām (krievu šautene) 
iekrāva latviešu saimnie-
kus ragavās kopā ar rau-
došām vecāmātēm un bēr-
niem, un ar uzspraustiem 
durkļiem šautenes stobros 
veda uz dzelzceļa stacijām 
iekraušanai “puļmanos” 
(kravu vagonos)! Tie bija 
zvērīgākie latvju nācijas 
ienaidnieki – izdzimteņi. 

Daudzi jau ir apmiruši, 
bet ir, kas joprojām staigā 
uz brīvām kājām, vēl ne-
tiesāti. Vajagot “samieri-
nāt” un piedot – kam, slep-
kavām? Un starp viņiem 
ir arī latvieši! Latvieši bija 
arī: Jānis Klimkāns (kas 
Pļaviņās apšāva Riharda 
Pārupa grupu), Vilis Sam-
sons, Oškalns, visa “Sar-
kanā bulta” Kurzemē un 
tūkstošiem tādu nodevīgu 
latviešu nācijas nīdēju. Un 
diemžēl zombētais prāts to 
nespēj saprast un ierodas 
uz “samierināšanos”. 

Uz mūžīgiem laikiem 
okupantam – čekistam un 
slepkavam – nekas netiks 
piedots, kamēr vien kaut 

viens godīgs latvietis būs 
dzīvs. Tādas lietas nav “sa-
mierināšanās” objekts.  

Jāatver “čekas maisi” un 
jātiesā par noziegumiem, 
ko šie izvarotāju “ģēniji” 
ir veikuši Latvijā un visā 
Austrumeiropā! 

Noziegums pastrādāts – 
sods nav bijis.

Tas jādara kopā ar lat-
viešu patriotiem!

K. Viterungs         

***

saruna ar valodniecēm J. 
Kursīti un V. Ernstsoni 
rakstā “Valodā atlaisto 
bremžu laiks”). Bremzes 
jāpievelk arī attiecībā pret 
“forši” lietošanu “jauki, 
patīkami, labi” vietā. Kau-
ns par “priekš” lietošanu 
presē un augstu ierēdņu 
runās lietvārdu datīva vie-
tā, piemēram, priekš ka-
ravīriem, priekš izglītības 
(pareizi ir – karavīriem, 
izglītībai). 

Jāsoda būtu visi tie ne-
prašas, kuri “vainīgs” vie-
tā lieto “pie vainas”. Es 
vienmēr nepatikā nosku-
rinos, lasot vai dzirdot šo 
valodas “pērli”. To pašu 
pārdzīvoju, klausoties “ka-
distus”. Vai tiešām skolās 
nav mācīts, ka laika ap-
stākļa vārds “kad” nav jā-
lieto “ka“ vietā. 

Latvieši! Turēsim cieņā 
un godā savas valsts un 
tautas valodu! 

Miervaldis Ceimurs
Pensionārs, kuram 

palaimējās sākt skolas 
gaitas vēl pirmās 

brīvvalsts laikā, un 
Dundagas vidusskolā 

latviešu valodu mācīja 
profesora Endzelīna 

bijušā asistente   
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DDD: Lai gan žurnālis-
ti stāsta, ka ir objektīvi un 
zina, ko nozīmē demokrāti-
ja, viņi ļoti tendenciozi liek 
saprast, kurš ir pareizais 
viedoklis. Tas pats ir ar 
eiro ieviešanu. Ekonomis-
ti, kuri strādā valsts apa-
rātā, kuri “spēj pierādīt”, 
ka eiro ir vajadzīgs, tiek 
biežāk pie mikrofona, bie-
žāk publicējas... 

vilnis Zakrevskis: Ne-
vis biežāk, bet praktiski 
vienmēr. Vai, piemēram, 

žurnāls “Ir”, man kaut rei-
zi ir kaut ko pajautājis? Nē, 
nē, nē! Viņi nevēlas atrast 
patiesību, bet gan ieskalot 
šo “pareizo” viedokli.

DDD: Tiem, kuri ir pret 
eiro ieviešanu, nejautā, jo 
zina, ka viņi pateiks “ne-
pareizo” viedokli. 

v.Z: Protams. Es jau 
varu diskutēt visādos līme-
ņos ar jebkuru ekonomi-
kas doktoru, bet problēma 
ir tā, ka varu sasniegt tikai 
nelielu daļu no Latvijas ie-
dzīvotājiem, turklāt varas 
ekonomisti maniem argu-
mentiem neliek pretim no-
pietnus un vērā ņemamus 
pretargumentus. Tas gan 
ir loģiski, jo viņiem tādu 
gluži vienkārši nav – ir 
tikai emocijas, personiskā 
ieinteresētība. 

Piemērs ir uz radio rai-
dījumu “Krustpunktā” 
uzaicinātais uzņēmuma 

“Sakret” direktors Andris 
Vanags, kurš pārstāv lielo 
biznesu un kura intereses, 
maigi izsakoties, ne vien-
mēr sakrīt ar nācijas inte-
resēm. Uzņēmumi, kā mēs 
saprotam, nemaz netiecas 
pēc perfektas konkuren-
ces, bet gan pēc monopol-
varas jeb pēc peļņas mak-
simizācijas. Vislabākais 
paņēmiens, protams, ir 
maksimizēt peļņu, noslau-

cot renti tur, kur citi ne-
traucē, piemēram, piezīs-
ties budžetam. Un kas dala 
budžetu?... Zinot šīs saistī-
bas, ir pilnīgi saprotams, 
ka viņi dziedās vienotu 
dziesmu. Vanags burtiski 
vārds vārdā nodeklamēja 
tekstu jeb “dzejolīti”, kas 
nāk no Latvijas Bankas. 

Kas attiecas uz Latvijas 
lielajiem ieguvumiem, so-
lījums, ka eiro Latvijai ne-
sīs investīcijas, ir absolūts 
mīts. 

ddd: Kādēļ? No Dom-
brovska, Vilka un pārējo 
eiro ieviesēju teiktā var 
secināt, ka investori to 
vien gaida, kad Latvija 
pievienosies eiro zonai, lai 
pārpludinātu Latviju ar 
naudu.

vilnis Zakrevskis: Ne 
fakti, ne pētījumi neaplie-
cina, ka tas tā būs. Turklāt 
Latvijas Bankas analizētās 
piecas valstis nav un nevar 
būt statistiski nozīmīga 
izlase, t.i., šādi dati nedod 
pamatu kaut ko solīt Lat-
vijai. No dažādiem datiem 
par pāris gadiem nevar iz-
darīt ilgtermiņa prognozes 
desmit gadiem uz priek-

šu. Tas gluži vienkārši ir 
blefs. 

Ja runājam par investī-
cijām vispār, tad ir jāsap-
rot, ka neviena valsts pa-
saulē nav kļuvusi bagāta 
ar ārvalstu investīcijām. 
Ārvalstu tiešās investīcijas 
(ĀTI) nosacīti var sadalīt 
trīs grupās: pirmkārt, in-
vestīcijas, kas kaut kādā 
laika periodā valstij ir de-
rīgas; otrkārt, neitrālās; 

treškārt, tādas, kuras ir 
tikai kaitīgas. 

ddd: Vai varat minēt 
kādu kaitīgu investīciju 
piemēru?

v.Z.: Piemēram, Jānim 
pieder no Sibīrijā nobendē-
tā vectēva mantota zeme 
ar mežu, taču viņam nav 
kapitāla, lai attīstītu saim-
niecību. Turklāt Dombrov-
skis vēl “konsolidējot” 
uzliek tam nepanesamu 
nodokli. Taču Jānim ir ģi-
mene, bērni, kas jāskolo 
un jābaro, tādēļ viņam ne-
kas cits neatliek kā pārdot 
savu zemīti zviedru onku-
lim, kuru valdība sauc par 
investoru. Šis investors 
nogriež mežu un sazāģē, 
labākajā gadījumā, dēļos, 
sliktākajā – baļķos. 

DDD: Jānim vismaz būs 
darbs kokzāģētavā?

v.Z: Tā saucamais in-
vestors nopirks arī zāģi, 
ar ko Jānim sava vectēva 
mežu nogriezt, bet maksās 
viņam Latvijas algu, jo ie-
meslu maksāt Zviedrijas 
algu, protams, neredzēs. 
Ja palūkojamies uz IKP no 
ienākumu skatījuma, tad 
investora peļņa, bankas 
procenti un amortizācija 
par zāģi – tas viss sastāda 
kopproduktu. Taču kur 

aiziet gūtā peļņa? Projām 
no Latvijas, bet IKP aug. 
Situācija ir paradoksāla. 

Ja investors pazemina 
darba algas (kas ienāku-
mu skatījumā arī ir IKP 
sastāvdaļa), piemēram, 
par pieciem procentiem, 
savukārt sev palielina peļ-
ņu par desmit procentiem, 
Dombrovskis var mundri 
ziņot, ka IKP ir pieaudzis 
par pieciem procentiem, 
un Latvijas tautsaimniecī-
ba ir kļuvusi konkurētspē-
jīgāka, lai gan Jānis tagad 
ēd mazāk.

ddd: Uz papīra viss 
izskatās skaisti, bet reāla-
jā dzīvē šādas investīcijas 
iznīcina Latviju un latvie-
šu tautas nākotni. Tādēļ 
cilvēki nevar saprast, kā-
dēļ Dombrovskis lielās, ka 
esam pārvarējuši krīzi un 
mums ir “veiksmes stāsts”, 
ja cilvēkiem naudas makā 
nav. 

v.Z: Elementāri. Aprak-
stītās investīcijas Latvijai 
reāli ir kaitīgas.

ddd: Ja valdība strā-
dātu savas valsts un tau-
tas interesēs, tai būtu jā-
aizliedz šādu “investīciju” 
ienākšanu Latvijā – vai 
piekrītat?

v.Z: Tieši tā. Vajadzētu 
uzlikt bremzi, kavēt vi-
siem paņēmieniem...

DDD: Vaira Vīķe-Frei-
berga teica, ka zemi jau ne-
kur nevar aiznest. Mēs arī 
varam nopirkt, piemēram, 
Īrijā, Dānijā...

v.Z: Jā, tas gan ir labi. 
Par Vairu nerunāsim – tas 
jau ir cits stāsts. Tiklīdz 
pateiksi latvietim kaut ko 

sliktu par Vairu, tad viņš 
aiztaisīs ausis un neklausī-
sies, uzskatot runātāju par 
nacionālo šovinistu, vai 
nez ko – varbūt par krievu 
aģentu.

ddd: Par sliktajām in-
vestīcijām viss ir skaidrs, 
bet kādas ir tā saucamās 
labās investīcijas?

v.Z: Šīs investīcijas rak-
sturo trīs būtiski faktori. 
Pirmais faktors – mācīša-
nās darot. Sākumā varbūt 
mēs tikai montējam iekār-
tas un iegūstam zināšanas, 
lai radītu jaunas – tā ir mā-
cīšanās darot. Mēs iemācā-
mies jaunas tehnoloģijas, 
apgūstam jaunas darba 
metodes, citiem vārdiem 
– kļūstam gudrāki un līdz 
ar to konkurētspējīgāki. 
Turklāt mums par to arī 
vairāk maksā. 

Otrais ir pārplūšanas 
efekts. Tas nozīmē, ka 
jaunās zināšanas un mā-
kas iziet ārpus investora 
uzņēmuma, iesniedzas pat 
citās nozarēs. Piemēram, 
darbinieki iegūst zināša-
nas un prasmes investora 
uzņēmumā, bet pēc tam 
izveido savējo. 

Trešais efekts – “radošā 
iznīcināšana”. Šo efektu 
varu izskaidrot ar šādu 

piemēru. Kādā apdzīvotā 
vietā darbojas pirtsslo-
tu siešanas uzņēmums, 
bet no ārpuses ienāk dēļu 
zāģēšanas uzņēmums, 
kuram ir lielāka pievie-
notā vērtība un kurš var 
maksāt vairāk, lielākas 
algas. Minētais pirtsslotu 
bizness ir neproduktīvs 
un iznīkst. Savukārt dēļu 
ražotni izspiež mēbeļu vai 
līmēto būvkonstrukciju ra-
žošana, kurai ir vēl lielāka 
pievienotā vērtība. Zemas 
produktivitātes uzņēmu-
mi nespēj konkurēt darba 
tirgū, jo tos nomainošie 
maksā lielākas algas, kas 
savukārt ļauj cilvēkiem la-
bāk dzīvot. Patiesībā šis ir 
vēl viens efekts, kad tirgus 
“iznīcina” mazāk produk-
tīvus uzņēmumus, kuru 
vietā rodas produktīvāki. 
Šāda uzņēmumu nomaiņa 
rada pozitīvu ekonomikas 
izaugsmi.

DDD: Vai jūs piekrītat, 
ka Latvijas atkarība no Ei-
ropas naudas šprices iznī-
cina cilvēku radošās spējas, 
sabiedrības vairākums glu-
ži kā narkomāni vairs ne-
saprot apkārt notiekošo un 
nespēj par sevi parūpēties?

v.Z: Jā, cilvēki ir sa-
zombēti. Pasaules prak-
se rāda, ka pastāv cieša 
saikne starp nacionāliem 
uzkrājumiem un valsts at-
tīstību. Tātad starp to, ko 
cilvēki nenoēd, bet iegul-
da, un valsts ilgtspējīgu 
attīstību.

Turpinājums būs...

Intervēja Liene Apine

VALDīBA RoTAļĀJAS AR 
TAUTAS LIKTENI
Turpinājums no 5. lpp.

“Ja runājam par investīcijām 
vispār, tad ir jāsaprot, ka neviena 
valsts pasaulē nav kļuvusi bagāta 
ar ārvalstu investīcijām.”

ĀRVALSTU 
INVESTīCIJAS 
IZNīCINĀS 
LATVIJU

Salacgrīvā “Skaistuma salonā” ir skatāma 
Laimoņa Martinsona fotoizstāde ar smaidošu 

pieskaņu, kas nosacīti veltīta TF 25 gadu atcerei, 
no TF muzeja rīkotiem pasākumiem. 

Atpazīsim populāros darboņus – 
Sandru Kalnieti, Veru Gribaču, Ražuku, Īvānu, 

Godmani, Zatleru, R.Dzintaru u.c.
Latvijai – Būt vai Nebūt!

Atmodas laiks gaida!

Ielūdz fotogrāfs 
LAIMoNIS MARTINSoNS

Pilnvērtīgs uz-
turs ir viens no 
ceļiem, kā iegūt, 
saglabāt un no-
stiprināt veselību. 
Jaunajā grāmatā ir 
sniegtas produktos 
esošo kaloriju dau-
dzuma un uztura 
vērtības tabulas, 
produktu mēra un 
masas (gramos) 
salīdzinošā tabula 
un ikdienā ērti ie-
vērojama diēta. 

Maldi un dažādi 
pret uzturu izvei-
dojušies aizsprie-
dumi, dīvainas 
ēšanas ieražas un 
barbariska attiek-
sme pret savu ve-
selību tik ļoti ir 
iesakņojusies cil-
vēku apziņā, ka izskaidrot to visu ir tehniski sarežģīts 
un nepateicīgs darbs. Tāpēc šī grāmata būs noderīga ik-
vienam, kurš izprot vienkāršo patiesību “Mēs ēdam, lai 
dzīvotu” un  cenšas pret savu fizisko ķermeni izturēties 
ar cieņu un iejūtību. 

“Pirmkārt, mums ir jāpasaka, kāda ir 
mūsu nacionālā vienošanās, tas ir, 
ko mēs gribam, par ko mēs varam 
vienoties.”

NoDERīgA gRĀMATA

“KALoRIJU DAUDZUMA TABULAS”

Bībelē ir 10 baušļi. Bet, vai latviešiem, kuru pastāvē-
šana nākotnē ir jau uz nebūtības sliekšņa, nav pēdējais 
laiks izstrādāt savus baušļus un tas ievērot – dzīvot tā, 
lai tik tiešām mūsu nācijai (arī tautai) būtu dziesmās ap-
dziedātais SAULES MŪŽS?

Nost ar okupantiem, lielkrievu un citu tautību šovi-1. 
nistiem, fašistiem, nacistiem, pašmāju kangariem! 
Krieviski runāt tikai ar ciemiņiem no Krievijas. 2. 
Izmantot visus likumus (arī Eiropā) latviešu tiesību 3. 
aizstāvēšanā. 
Vienoties ar tiem, kuri ir pret lata likvidēšanu un 4. 
pret Latvijas okupēšanu, ievelkot to Eiropas Fede-
rācijā. 
Lūgt Dievu, lai pasteidzina Nirnbergas-2 tiesu, kad 5. 
par noziegumiem sāks atbildēt Krievijas komunistis-
kais, fašistiskais režīms, un tagadējā Krievija okupē-
tajām valstīm dos materiālu un morālu gandarījumu 
par viņu priekšteču – PSRS Komunistiskās partijas 
un čekas pastrādātājiem noziegumiem pret cilvēci. 

Un tādā garā. Uz priekšu!
Ticēsim latviskai Latvijai, jo zinām, ka ar ticību var 

kalnus pārvietot! 
Ja būsim remdeni, mūs tiešām izpļaus vēstures mēs-

lainē.

Jūlijs Trops 

VAI NAV LAIKS 
LATVISKIEM BAUŠļIEM?
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Vācija un Japāna Otrajā 
pasaules karā tika smagi 
sakautas un ekonomiski 
sagrautas. Uzpērkot no 
citām valstīm vērtīgus 
patentus, liekot lietā arī 
savas valsts izgudrojumus 
un investējot inovācijās šīs 
abas valstis ļoti strauji at-
tīstīja modernu ražošanu 
un īsā laikā ekonomiski 
apsteidza visus uzvarētā-
jus. Diemžēl Latvijā tapu-
šie patentētie izgudrojumi, 
lai cik aktuāli arī tie būtu, 
nav vajadzīgi savā valstī, 
tāpēc no mūsu valsts aiz-
plūst bagātināt citu valstu 
ekonomiku. Tam spilgts 
piemērs ir Latvijā izgudro-
to un patentēto automobi-
ļu tālo nežilbinošo gaismu 
projekta, kas vajadzīgs 
visā mūsdienu pasaulē, 
liktenis. 

Zināms, ka ap 85% no 
laika, kas pavadīts, brau-
cot tumsā, autovadītāji ir 
spiesti lietot tikai tuvās 
gaismas, lai nežilbinātu 
pretimbraucējus. Statis-
tika uzrāda, ka 80–85% 
traģēdiju uz autoceļiem 
notiek tieši tumsā sliktās 
redzamības dēļ, braucot ar 
tuvajām gaismām, jo vadī-
tajam priekšā veidojas tā 

VĀCIEŠI APSTEIDZ LATVIJAS VARAS NEJēgAS –
Audi, BMW, Mercedes-Benz ievieš “Klincāna Autogaismas”

ATKLĀTĀ VēSTULE
LR prezidentam andRim BĒRZiŅam
LR ministru prezidentam vaLdim domBRovskim
LR satiksmes ministram aivim Ronim
LR ekonomikas ministram danieLam PavĻUtam
LR iekšlietu ministram RiHaRdam koZLovskim

būtu pilnīgāk izgaismota, 
bet pretimbraucēji vienmēr 
atrastos tumšajā zonā. 

Kaut gan “nāves zonas” 
novēršanas projekts pir-
moreiz pasaulē ir radīts 
Latvijā, pirmā to sākusi 
rūpnieciski īstenot Vācija, 
jo mūsu valstī vienpadsmit 
gadu ilgumā par to nav 
bijusi interese ne valsts 
sektorā, ne sabiedrībā, un 
pa šo laiku “saražojies” 
ne mazums bojāgājušo, 
invalīdu, cietumnieku un 
materiālo zaudējumu. Ba-
gātā Satiksmes ministrija, 
kuras galvenajam uzde-
vumam ir jābūt satiksmes 
drošības nodrošināšana, jo 
citādi tai nav jēgas pastā-
vēt, par šo projektu nav 
izrādījusi ne mazāko inte-
resi. Tikmēr vācu apķērī-
gums un kvalitāte, ieviešot 
modernākajos Audi A7, 
Mercedes-Benz, BMW un 
citos automobiļos latviešu 
projektu, ir parādījis, kādi 
nejēgas pārvalda mūsu 
valsti, jo šā projekta īste-
nošanai Latvijā nebija ne 
mazāka atbalsta. 

Starp 1000 Latvijas mil-
jonāriem un valsts varas 
bāleliņiem neatradās ne-
viena, kurš būtu spējis  sa-
prast, ka ar “KA” projektu 
var pelnīt milzīgu naudu 
un kļūt slavenam, jo tas ir 
vajadzīgs un lietojams visā 
pasaulē. To ir sapratuši vā-
cieši un ar “KA” pelnīs lielu 
naudu, autoram un Lat-
vijas valstij nodokļu veidā 
nemaksājot neko, jo valsts 
dižķibeles un visu līmeņu 
varas vienaldzības, tuv-
redzības un stulbuma dēļ 
autoram noteiktajā termi-
ņā neizdevās saņemt vaja-
dzīgo finansējumu Eiropas 
patenta iegūšanai. Pašreiz 
vācieši izmanto “KA” pir-
mo variantu, bet tuvākajā 
laikā visticamāk sāks pie-
vērsties arī otrajam vari-
antam ar horizontāli gro-
zāmajiem stariem. Tādē-
jādi Vācija būs kļuvusi par 
pirmo valsti pasaulē, kas 
ražo automobiļus, kuriem 
tumsā neveidosies “nāves 
zona” apstāšanās ceļā. 

Šajā projektā vācieši tra-

ši tumsā. Pēdējais satik-
smes ministrs bija Uldis 
Augulis, kam iesniegumā 
lūdzu pilotprojekta veidā 
“KA” izmantot nakts reisu 
starppilsētu autobusiem, 
lielajiem baļķu vedējiem, 
degvielas vedējiem, tāl-
braucēju fūrām un citiem 
bīstamo kravu vedējiem 
nakts braucienos. Šīs mašī-
nas ar tuvajām gaismām arī 
tumsā brauc vismaz ar 80–
90km/h lielu ātrumu, šādi 
veidojot pamatīgu “nāves 
zonu” sev priekšā un smagi 
pārkāpjot “Ceļu satiksmes 
noteikumu” 113.punktu, 
kas noteic, ka “redzamī-
bas attālumam braukšanas 
virzienā vienmēr ir jābūt 
lielākam nekā apstāšanās 
ceļa garumam”. 

2011. gada 14. februārī  
es saņēmu Satiksmes mi-
nistrijas valsts sekretāra 
Anrija Matīsa parakstī-
tu atbildi, kurā man tika 
skaidrots, ka jau pastāvot 
inteliģentās apgaismes sis-
tēmas (Intelligent Light 
Systems), kas nežilbinot, 
jo, pamanot pretimbraucē-
ju, tālās gaismas lukturu 
stari automātiski tiek no-
laisti zemāk par transport-
līdzekli, kas brauc pretī, tā-
dējādi neapžilbinot tā vadī-
tāju. Satiksmes ministrijas 
ierēdņi gan nav sapratuši, 
ka šīs “gudrās” gaismas 
der tad, kad pretim brauc 
tikai viens transportlī-
dzeklis. Ja pretimbraucēji 
brauc vairāki cits aiz cita, 
kā tas ir mūsdienu auto-
ceļu noslogojumā, tad šīs 
izslavētās “inteliģentās” 
gaismas kļūst bezjēdzīgas 
un “neinteliģentas”, jo 
gaismas stars nevar pacel-
ties un veikt tālās gaismas 
funkcijas, bet rezultātā tās 
pašas tuvās gaismas vien 
sanāk un priekšā veidojās 
tā pati “nāves zona”. 

Latvija ir piektajā vietā 
Eiropā ceļu satiksmes ne-
gadījumos bojāgājušo ziņā, 
kas tai godu nedara (Latvi-
jas Radio 1, 24.01.2012.). 
25.01.2012. LTV 1 pārraidē 
“100. panta preses klubs” 
finanšu ministrs Andris 
Vilks teica: “Latvijā satik-

smes drošība ir zem katras 
kritikas. Tur ir lielas prob-
lēmas.” 15.04.2012. LTV 1 
“De facto” ziņoja, ka Sa-
tiksmes ministrija privā-
tajam basketbola klubam, 
kura īpašnieks sabraucot 
ir nonāvējis cilvēku, ziedoja 
200 000 (divi simti tūksto-
ši!) latu, bet  Ventspils bas-
ketbola klubam, kuru vada 
lielbagātnieks Aivars Lem-
bergs, ziedo 270 000 (divi 
simti septiņdesmit tūksto-
ši!) latu. 10.06.2012. LTV 
1 “De facto” “Pētījumu du-
bultā daba” teikts, ka da-
žādiem apšaubāmiem pētī-
jumiem, kuri bieži vien ir 
plaģiāti un pēc tam nekam 
nav vajadzīgi, tērē vairākus 
miljonus latu. Toties “KA” 
projekta pētīšanai, kas ir 
vērsts uz ikviena drošību 
satiksmē, netiek piešķirts 
ne santīms. 

Arī zemkopības minis-
tre Laimdota Straujuma 
ar savu parakstu attei-
ca nelielu atbalstu “KA” 
projektam no lielās AS 
“Latvijas valsts meži” 
dalītās naudas, kaut gan 
tika solīts. LTV 1 “De fac-
to” 25.03.2012. informēja: 
“Nauda dalīta pēc veco, 
labo, pietuvināto “degunu” 
principa.” Dainis Kalns: 
“To dalīja tumsoņas.” Arī 
“Blondīņu asociācija” tika 
pie ziedojuma. Bet Zemko-
pības ministriju neuztrauc 
tas, ka milzīgie baļķu ve-
dēji un smagie automobiļi, 
kas ved lauksaimniecības 
produkciju, bīstami no-
slogo autoceļus tumsā, 
apdraudot arī pašus val-
došos un bagātos, kad viņi 
izmanto autoceļus. 

Epopeja  ar “KA” ieies 
vēsturē kā kauna traips uz 
šolaiku “varoņu” mundie-
riem.

Pilnīgāku informāciju 
par “KA” projektu var at-
rast laikraksta “DDD” 194., 
217. un 229. numuros.

Ar cieņu, 
Vilhelms Klincāns 

Autoinženieris
Jūrmalā, tālr. 26247833

e-pasts: 
VK.AUTO@inbox.lv

saucamā “nāves zona”, t.i., 
apstāšanās ceļa un tuvo 
gaismu izgaismotā ceļa pos-
ma starpība (skat. shēmu). 
Lai risinātu šo globāli sa-
milzušo problēmu, Latvijā 
kopš 2001.gada uz triju LR 
patentu (Nr.12640, 13353 
un 13526) bāzes ir radīts 
“Klincāna Autogaismu” 
(saīsināti – “KA”) projekts. 

Īsumā jāpaskaidro, kas 
ir “KA”. 

“KA” ir tādas nežilbi-
nošās tālās autogaismas, 
kam ir vairāki automobiļu 
aprīkošanas, pielietošanas 
un konstruktīvie paveidi 
un risinājumi, kas būtiski 
atšķiras, tāpēc nosaukums 
ir izteikts daudzskaitlī. To 
darbības pamatā ir īpaši 
tālās gaismas stari ar gais-
mas/tumsas robežu verti-
kālajā plaknē un tumsas 

zonu ceļa ass pusē. Vienā 
variantā “KA” gaismas sta-
ri, ieslīpi fiksēti, tiek lietoti 
visu braukšanas laiku un 
ar ceļa asi vai apmali vei-
do 3–5 grādu šauru leņķi. 
Otrajā lietošanas variantā 
šos “KA” starus vadītājs 
braucot var nedaudz hori-
zontāli grozīt uz vienu vai 
otru pusi atbilstoši situāci-
jai – tā, lai braucamā josla 

dicionālo kvēlspuldžu vietā 
izmanto gaismas diodes, 
kas ir ļoti ekonomiskas un 
ilgi kalpojošas. Kaut gan 
vācieši, izmantojot latviešu 
“KA” projektu, ir ievadījuši 
jaunu ēru autoceļu apgais-
mes jomā, tas satiksmes 
drošību tumsā tuvākajā 
nākotnē krasi neuzlabos, 
jo pa pasaules ceļiem vēl 
ilgi ripos astronomiskais 
skaits līdz šim saražoto un 
arvien vēl ražoto automobi-
ļu ar tradicionālajām auto-
gaismām. Lai arī turpmāk 
Latvija neatdotu ārvalstīm 
iespaidīgu peļņu, kuru var 
atnest “KA” projekts, ar 
steigu būtu jāuzsāk jebku-
ram automobilim uz brauk-
šanas laiku tumsā īslaicīgi 
uzstādāmo nežilbinošo 
papildlukturu reklamēša-
na masu saziņas līdzekļos, 
masveida ražošana tepat, 
Latvijā, un gatavās produk-
cijas izplatīšana gan savā 
valstī, gan tās eksportēša-
na uz citām valstīm. Ja tas 
netiks darīts Latvijā, tad to 
darīs citur. Visticamāk, pir-
mie atkal būs vācieši. 

Vispārējo satiksmes 
drošību tumsā varēs krasi 
uzlabot tikai tad, kad pa 
autoceļiem brauks automo-
biļi ar tādu apgaismojumu, 
kas novērsīs “nāves zonu” 
veidošanos apstāšanās ceļā. 
Pagaidām nekā labāka pa-
saulē par Latvijā radīto 
“KA” projektu nav. To sa-
prot vācieši, bet nespēj sa-
prast Latvijas sabiedrība. 
Radari ir laba lieta, bet tie 
nevar novērst “nāves zonu” 
veidošanos, jo “Ceļu satik-
smes noteikumi” tumsā 
neliedz braukt ar 90km/h, 
kad “nāves zona” ir ap 50 
metru gara pat uz sausa 
asfalta. Uz slidena ceļa tā 
kļūst vairākas reizes garā-
ka (skat. tabulu shēmā). 

Tātad būtu tikai saprātī-
gi, ja no radariem paredza-
mā finansējuma kādu daļu 
atvēlētu “KA” projekta iz-
pētei un iedzīvināšanai, jo, 
ja ceļu satiksmes negadīju-
mos bojāgājušo skaits ko-
pumā nedaudz samazinās, 
tad gājēju un velosipēdistu 
bojā iet arvien vairāk, īpa-

“Tikmēr vācu apķērīgums un 
kvalitāte, ieviešot modernākajos 
Audi A7, Mercedes-Benz, BMW 
un citos automobiļos latviešu 
projektu, ir parādījis, kādi nejēgas 
pārvalda mūsu valsti, jo šā projekta 
īstenošanai Latvijā nebija ne 
mazāka atbalsta.”

“Ceļu satiksmes noteikumu” 113. punktā ir brīdinājums: 
[atceries! Redzamības attālumam braukšanas virzienā vienmēr jābūt lielākam nekā apstāšanās ceļa garumam.]

Vadītājs ierauga 
šķērsli Sāk bremzēt

Mašīna 
apstājas

Reakcijas laikā 
nobrauktais ceļš Bremzēšanas ceļš

Apstāšanās ceļš
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Tumšā, neredzamā apstāšanās ceļa daļa jeb “NĀVES ZONA”

Apstāšanās ceļš = reakcijas laikā nobrauktais ceļš + bremžu iedarbības laikā nobrauktais ceļš + bremzēšanas ceļš

Tuvās gaismas izgaismošanas ceļš
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Sakarība starp braukšanas ātrumu un bremzēšanas ceļa garumu
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Bremzēšanas ceļa garums (m)

φ 
– 

0.
7

φ 
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0.
6

φ 
– 

0.
5

φ 
– 

0.
4

φ 
– 

0.
3

φ 
– 

0.
2

φ 
– 

0.
1

5 1,39 0,14 0,16 0,20 0,25 0,33 0,49 0,94
10 2,79 0,66 0,65 0,79 0,98 1,31 1,96 3,93
15 4,27 1,26 1,47 1,77 2,21 2,94 4,41 8,83
20 5,55 2,24 2,62 3,10 3,92 5,23 7,85 15,69
25 6,94 3,50 4,09 4,91 6,13 8,17 12,24 24,51
30 8,33 5,05 5,89 7,07 8,82 11,76 17,63 35,30
40 11,11 9,98 10,46 12,56 15,69 20,92 31,40 62,80
50 13,89 14,02 16,36 19,61 24,50 32,70 49,00 98,00
60 16,66 20,20 23,55 28,28 35,30 47,05 70,60 141,20
70 19,44 24,47 32,05 28,48 48,10 64,05 96,00 192,10
80 22,22 35,90 41,90 50,25 62,80 83,70 125,30 251,00
90 25,00 45,45 53,00 63,60 79,40 105,90 158,70 318,00

100 27,78 56,10 65,60 78,50 98,00 130,80 196,00 392,50
110 30,56 67,90 79,20 95,00 118,70 158,20 237,20 470,00
120 33,33 80,80 94,30 113,10 141,20 188,30 282,20 565,00

φ – riteņu saķeres koeficients ar ceļa segumu


