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2008. gada februāris

Labdien!

Mums ir liels prieks nodot Jums lasīšanai
pirmo 2008. gada BLZ izlaidumu. Un reizē,
lai arī nedaudz novēloti, vēlēt sekmes un
veselību šajā gadā! Lai izdodas iecerētais un
netrūktu jaunu, radošu ideju!
No latviešu kopības viedokļa pērnais
gads bija notikumiem bagāts. Svinējām
kopā ne tikai Jāņus un Valstssvētkus, bet
arī godinājām latviešu karavīrus Lommelē,
novērtējām Briseles Latviešu teātra un
mazā kora sniegumu „performanču”
vakaros Briselē un Luksemburgā, varējām
apmainīties viedokļiem par izglītības un
inflācijas problemātiku uzsākto diskusiju
vakaru ietvaros. Protams, nevar nepieminēt
arī to, ka pagājušajā gadā arī pašas BLZ
ieguva ne tikai jaunu ietvaru, bet arī saturu.
Arī šis gads solās būt ne mazāk
aizraujošs. Ne tikai inflācijas un finanšu
pasaules turbulenču dēļ. Mums šogad ir lieli
svētki - Latvijas valsts 90. jubileja. Kā to
svinēsim? Vai šos svētkus nebūtu jāizmanto,
lai parādītu, ka Latvija nav tikai AirBaltic
lidmašīnas, kuras pārvieto šurpu turpu
latviešu bariņus? Un, protams, tad vēl Jāņu
svinēšanas ieceres un diskusiju vakari, kā arī
mūsu aicinājums Eiropas Latviešu apvienībai
savu gadskārtējo sanāksmi noturēt Briselē.
Lai visas šis ieceres īstenotu, mums
būs nepieciešami resursi. Pagājušajā gadā
nedaudz audzis biedrības biedru skaits,
tomēr, salīdzinot ar kopējo latviešu skaitu,
tas joprojām ir pārāk mazs. Mums jau šobrīd
ir vairāki piedāvājumi kultūras pasākumiem,
taču bez resursu rezerves, ko dod biedru
naudas, tos nevarēsim īstenot. Tajā pašā
laikā mums būtu jādomā ne tikai par vietēja
līmeņa pasākumiem, bet jāskatās arī uz to,
kā palielināt savu ietekmi pasaules latviešu
organizācijās un, iespējams, jādomā, kā
atbalstīt latviešu sabiedrisko dzīvi tajos
pasaules reģionos, kuros politiskie un
ekonomiskie apstākļi ir mazāk labvēlīgi kā
šeit, Beļģijā.
Lūk, par to visu runāsim biedrības
pilnsapulcē 17. martā. Tikmēr, ņemot vērā,
ka Latvijā kļūst populāra filozofija, un
politiķi ir aizrāvušies ar Nikolo Makjaveli
traktātu, mēs ieteiktu ieskatīties Alekša
Tokvila pārdomās par demokrātijas veicināto
individuālismu un kopības atjaunošanu
caur brīvprātīgo asociācijām. Lai arī lielākā
daļa no mums nesaista ar Beļģiju ilgstošus
nākotnes plānus, tomēr pat tajos pāris
dzīves gados, ko pavadām šeit, varam dot
ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā.
Uz tikšanos Latviešu biedrības biedru
pilnsapulcē!

Šajā numurā:

- Valstssvētku svinību fotoreportāža

- Inflācija Latvijā - diskusijas rezultāti
- Līgas Ķempes gleznas Knokē
- Intervija ar Lauru Austrums
- Viesos Cantillon alus darītavā
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Gaidāmie notikumi

Jaunā Latvijas pārstāvniecības ES ēka
Pēc vairāku gadu gaidīšanas, Latvijas
Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
tikusi pie jaunas ēkas. Lielākie ieguvēji noteikti ir pārstāvniecības vairāk kā 60 darbinieki,
kuru darba apstākļi krietni uzlabojušies, taču
arī pārējā Beļģijas latviešu sabiedrība ir ieguvusi vietu, kur pulcēties savām aktivitātēm.
Uz ēku Avenue des Arts 23 jau pārcēlusies
latviešu bērnu svētdienas skoliņa, nākamo
mēģinājumu vietu iepazīst Briseles latviešu
koris un teātris.
Lai gan pats pārcelšanās process uz
jaunajām telpām jau ir noslēdzies, vēl tiek
veikti pēdējie darbi, tādēļ ēkas oficiālu
atklāšanu varam gaidīt 12. martā, augstām
Latvijas amatpersonām klātesot. ▲

9.-24. februārī Knokē d’Haudrecy
galerijā
skatāma
latviešu
mākslinieces Līgas Ķempes
gleznu izstāde. Informāciju
meklējiet www.dhaudrecy-art-gallery.com.
1. martā Knokē d’Haudrecy
galerijā latviešu mākslinieces
L.Eglītes
gleznu
izstādes
atklāšana.
12. martā Latvijas Pastāvīgās
pārstāvniecības ES jaunās ēkas
oficiālā atklāšana.
15.-16. martā Eiropas kustības
Beļģijā rīkots pasākums ‘Brisele
- Eiropas galvaspilsēta’, kurā
piedalīsies arī Latvija. Plašāka
informācija www.bruxellescapitaledeleurope.be.
17. martā Latviešu biedrības
Beļģijā pilnsapulce.
Marta otrajā pusē-aprīļa sākumā
diskusiju vakars par vēstures
tēmu. Sekojiet līdzi informācijai
www.latviesi.be.
15. aprīlī plkst. 18:30 Briseles Latviešu kora koncerts EK
Mūzikas klubā, rue de la Loi 86.
Dievkalpojumi

Nākamais evanģēliski luteriskās
draudzes dievkalpojums notiks 9.
martā 15:00, Eglise Protestante
Unie de Belgique telpās Avenue
des Cailles 131, B-1170 WatermaelBoitsfort. Dievkaplojumu vadīs
Rūdolfs Vērdiņš.
Kārtējais latviešu katoļu dievkalpojums notiks 9. martā 15:00 Briselē,
Sv. Antona (Saint Antoine) baznīcā,
rue Artois. Pēc dievkalpojuma visi
laipni aicināti uz kopīgu pasēdēšanu
pie kafijas galda. Lai iegūtu plašāku
informāciju, varat sazināties ar
prāvestu monsiņjoru Pēteri Dupatu
Place Saint Job 19, B-1180 Bruxelles
tālr.: 02/372 94 11.
Par turpmākiem dievkalpojumiem
informāciju meklējiet www.latviesi.
be.

Līgas Ķempes gleznas Knokē
Ilona Strupka

d’Haudrecy Mākslas galerijā Knokē
09.02.2008. tika atklāta latviešu
mākslinieces
Līgas
Ķempes
(27.02.1975.) personālizstāde.
d’Haudrecy Mākslas galerija ir
dibināta 1986. gadā, tur regulāri tiek
rīkotas personālās un grupu izstādes
gan atzītiem māksliniekiem, gan
aizraujošiem topošajiem talantiem
no visas pasaules, piemēram,
Beļģijas,
Francijas,
Austrijas,
Vācijas, Peru, Ķīnas. Taču pēdējā
laikā, šķiet, visplašāk ir pārstāvēta
Latvija. d`Haudrecy galerijā ar
personāliztādēm ir piedalījušies
šādi latviešu mākslinieki: P.Postažs,
K.Rubene, I.Saliņa, K.Zuters. Bet
pēc L.Ķempes personālizstādes
01.03.2008. plkst.15 šai pašā
galerijā tiks atklāta Laimas Eglītes
(18.11.1945.) mākslas darbu izstāde.
Aprunājoties ar galerijas īpašnieci,
noskaidrojās, ka viņu ar mūsu
zemi vieno īpašas saites, tur viņai
ir daudz draugu, bet, ne tikai tādēļ
Bernadette d`Arras D`Haudrecy
Latviju apciemo divreiz gadā.
Būdama galerijas īpašniece, viņa uz
Latviju parasti dodas darba darīšanās
– meklēt arvien jaunus atklājumus,
tas ir, saistošus māksliniekus savai
galerijai.
Taču māksliniecei no Liepājas,
L.Ķempei, šī nebūt nebija pirmā
personālizstāde Knokē, izrādās,
viņa šeit viesojusies arī 2006.gadā.
L.Ķempe ir beigusi Liepājas Mākslas
koledžas Keramikas nodaļu (1995)
un Latvijas Mākslas akadēmiju
(1999), bet 2003. gadâ ieguvusi

Mākslas zinātņu maģistra grādu.
Galerijā
Knokē var apskatīt
L.Ķempes eļļas tehnikā brūngani
oranžīgos toņos izpildītus darbus,
kuros viscaur jaušama tāda maiga
ironija, maiga tāpēc, ka liekas – tā
ir multiplikācija bērniem, bet tas,
protams, nav nekāds Šreks! Tā ir
gudra mutiplikācija.
Pati māksliniece kādreiz esot
izteikusies, ka viņas gleznās valda
dāmas, respektīvi sievietes kuplās
formās, taču, apskatot
izstādi,
pirmā doma ir – kādas „kuplas”
galvas! Galvas, kurās saplūst sieviete
- bērns, un dažreiz liekas, ka tie ir
bērni ar pieauguša cilvēka izteiksmi,
bet dažreiz – pieaudzis cilvēks ar
bērna jautājošo skatienu. Bet varbūt
tā ir tikai ilūzija par to, ko mēs
redzam? Sapnis? Kā var uzgleznot
sapni? Apskatiet to L.Ķempes tāda
paša nosaukuma gleznā…

Ilūzija (100 X 150)
http://www.dhaudrecy-art-gallery.com

d’Haudrecy Mākslas galerija atrodas
Knokke - Zoute (Beļģija) pie pašas
jūras, starp daudzām jo daudzām
citām mākslas galerijām, jo Knokē
kultūras
un
mākslinieciskās
izpausmes nepieklust visu gadu.▲
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18. novembra svinības Briselē
Latvijas vēstnieks Beļģijā Raimonds Jansons aicināja visus šo
dienu svinēt, nevis atcerēties, jo 18.
novembris nav atceres diena, bet
visu mūsu kopīga dzimšanas diena
un jāsvin tā kā dzimšanas dienā
pieklājas.

Tradicionālais
ekumēniskais
svētku dievkalpojums notika
Sv.Nikolasa baznīcā un to vadīja
prāvests mons. P.Dupats, arhibīskaps
E.Rozītis un diakons K.Bērziņš. Pie
ērģelēm bija M.Kovaļevskis. Arī
šogad svētbrīdī pulcējušos priecēja
Briseles Latviešu kora priekšnesums.
Koris izpildīja gan latviešu tautas
melodijas, gan iemīļotas kora dziesmas.

Latviešu
biedrības
Beļģijā
priekšsēdētājs Egils Gulbis sveica visus klātesošos un svētku reizē
pateicās tautiešiem, kas organizē
un piedalās dažādajās latviešu kopienas aktivitātēs. Ir svarīgi, lai savā
dažādībā mes spētu saglabāt tās
vērtības, kuras spēj mūs vienot. Tās
ir - Latvijas valsts un latviešu valoda.
No Rīgas ar Latvijas vēstniecības
Beļģijā gādību bija atceļojusi izstāde
“Rīgas vēsturiskā centra panorāma
un siluets - Eiropas mantojums”.

Latviešu skoliņas bērni Ievas
Lauriņas vadīti bija savu Latviju
uzzīmējuši. Turpat bija skatāmas arī
viņu skolotājas kolāžas.

Pēc svinīgajām uzrunām visi varēja
doties baudīt svētku maltīti un viens otra sabiedrību nesteidzīgās
sarunās.
Bērni uz danču mācīšanos kopā ar
Ilgu Reiznieci nebija mudināmi.

Vakara turpinājumā uz skatuves
kāpa tautas mūzikas grupa “Iļģi”.

Drīz arī pārējie pievienojās aizrautīgā
danču ritmā.
Foto: L.Kauķe, www.sv.lv, I.Ķīse
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Inflācija Latvijā - ekonomisks drauds vai pārslimojama kaite?
Aldis Austers							

procentu likmes pasaulē un ārvalstu pret oficiālajiem klientu ienākumiem. Šis
banku ekspansija. Masveida būvniecība pasākums ir devis redzamus rezultātus,
nodrošināja tajā un saistītajās nozarēs jo kreditēšanas tempu pieaugums krītas.
nodarbinātajiem labas algas, kas, Plānojot situācijas attīstību uz priekšu,
savukārt,
radīja
rožainas
nākotnes ekspektācijas un
Inta Vasaraudze:
vēlmi iegādāties uz kredīta
dārgas
importa
preces.
Valdība ir
Rezultātā veidojas ievērojama
ārējo tirdzniecības darījumu
norūpējusies
nesabalansētība. Šāda situācija
nevar mūžīgi turpināties ne par patreizējo
tikai dēļ pensionāriem, bet arī
situāciju
investoru uzticības dēļ. Latvijai
ir maza un atvērta ekonomika,
tāpēc, zūdot uzticībai, apsīks
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau
mūs uzturošās finanšu plūsmas, secināja šobrīd ir uzsākts darbs pie ekonomikas
H.Ancāns.
stabilizācijas pasākumiem. Ārvalstu
Kas ir inflācijas dzenuļi?
investori ieteikuši veikt izmaiņas
K.Vlagsmas
skatījumā
ļoti
nozīmīgi
nodokļu politikā, pārnesot slogu no
Inflācijas fenomens ir salīdzinoši nesena
ir
sociālie
faktori;
proti,
no
cilvēciskā
darbaspēka uz patēriņu, taču šādai
parādība - pirmā ar to saskārās Vācija
viedokļa
ir
pilnībā
izprotama
iedzīvotāju
rīcībai ir nepieciešams dziļāks analītisks
pēc I Pasaules kara - un ir raksturīga
valstīm, kurās notiek būtiskas pārmaiņas, rīcība- pārdzīvotā dziļā ekonomiskā izvērtējums.
diskusijas ievadā norādīja G.Krasts. krīze ir radījusi ilgošanos pēc labklājības.
Inflācijas negatīvais aspekts izpaužas ne Ekonomikas stabilizācija 90. gadu beigās Ar ko Latvijas situācija atšķiras no
tikai kā naudas vērtības zudums, kas rada un Latvijas iestāšanas ES ir radījusi Lietuvas un Igaunijas?
papildus izmaksas ražošanas attīstībai, iespaidu, ka šo labklājību iespējams Eksperti bija līdzīgās domās, ka
jo cilvēki vairās veikt uzkrājumus un sasniegt ļoti ātri. Šo situāciju papildina situācija izlīdzinās un inflācija aug visās
uzņemties risku, investējot līdzekļus tādi unikāli faktori kā lētu finanšu trīs Baltijas valstīs. Igaunijas gadījumā
jaunos projektos, bet arī kā ekonomiskās resursu pieejamība, augstās naftas cenas būtisks faktors ir Somijas ietekme,
nevienlīdzības pastiprināšanās starp un daudzie secīgie neražas gadi Latvijā. uzskatīja H. Ancāns, kā rezultātā tur
cilvēkiem ar fiksētiem un elastīgiem Taču bīstamība slēpjas apstāklī, ka pastāv savādāka biznesa kultūra, kamēr
ienākumiem, piemēram, pensionāriem cilvēki pārvērtē savas iespējas, jo trūkst Lietuvas situāciju būtiski ietekmē
un ierēdniecību no vienas puses un pieredzes un ilgtermiņa skatījuma. Mažeiķu naftas pārstrādes rūpnīcas
uzņēmējdarbības sektorā strādājošiem Visiem gribas dzīvot labi jau tūlīt, un darbība- kad tās darbība ir kavēta,
zinot, ka algas pieaugs, ir ļoti racionāli
no otras puses.
aizņemties. Šāds sabiedrības optimisms, strauji samazinās ekonomiskā aktivitāte
visā valstī. Papildus faktors ir atšķirības
Inflācija ir slimības simptoms, nevis protams, saista Latvijas valdību.
būvniecības
dinamikā.
Atšķirībā
cēlonis, atzīmēja H.Ancāns, līdz ar to
no
Igaunijas
un
Latvijas,
Lietuvā
šī
nav iespējams identificēt vienu konkrētu I.Vasaraudze atzina, valdība ir aktivitāte saglabājās arī krīzes gados,
cēloni jeb, tēlaini runājot, „sakni”, norūpējusies par patreizējo situāciju, kā rezultātā tur neveidojas milzīgais
kuru nocērtot visas problēmas tiktu tāpēc tā ir izstrādājusi virkni pasākumu pieprasījuma bums. Arī ārvalstu banku
inflācijas ierobežošanai. Tagad
valsts budžets tiek plānots 3 gadu ienākšana Lietuvas tirgū bija vēlāka,
termiņam; un, ja 2007. gadā ir līdz ar to mazāk agresīva. I. Vasaraudze
Helmuts Ancāns:
plānots panākt sabalansētu budžetu, papildus zināja teikt, ka gan Lietuvā,
Inflācija ir
tad 2008. un tālākajos gados tiks gan Igaunijā 2008. gadā gaidāms
veidots budžeta pārpalikums. 2008. būtisks inflācijas lēciens administratīvo
slimības
gada budžetā ir izveidota ilgtermiņa cenu atbrīvošanas un akcīzes nodokļu
simptoms,
stabilizācijas rezerve, kurā tiks kāpuma dēļ. K.Vlagsma, savukārt,
norādīja uz tādām tehniskām atšķirībām,
nevis cēlonis novirzīti resursi no privatizācijas ka nacionālās valūtas piesaistes brīdis
un budžeta virsplāna ieņēmumiem.
Mēģinājums optimizēt budžeta enkura valūtām, kas Lietuvas gadījumā
atrisinātas. Valsts
taustāmus
rezultātus radīja negatīvo inflāciju jeb deflāciju,
integrācija ES ir radījusi izdevumus
ilūziju par ātru dzīves līmeņa atšķirību nedeva, tomēr ļāva iestādēs konstatēt tomēr, kopumā skatoties, katras valsts
izlīdzināšanos. Tā kā Latvija nav Ķīna, ievērojamu vakanču skaitu, kuras ekonomika ir savādāka, tāpēc veikt
kopprodukta attīstība virs 7-8% gadā likvidējot tiktu ietaupīts līdz 4 miljoniem salīdzinājumu ir ļoti grūti. G.Krasta
rada attīstības nelīdzsvarotību, kā latu. Pieaugošā sociālā spriedze diemžēl skatījumā Lietuvas priekšrocība ir tās
rezultātā atsevišķas nozares, piemēram, spieda valdību atteikties no algu atšķirīgā tautsaimniecības struktūra un
būvniecība un tirdzniecība attīstās pārāk pieauguma iesaldēšanas. Ja arī attiecībā lielākais pašražoto preču īpatsvars, kas
strauji, atraujot darbaspēku un resursus uz nekustamā īpašuma nodokļu ļauj konkurēt ar importa precēm.
citām nozarēm. Papildus faktors ir likumdošanu nozīmīgas izmaiņas nav
Latvijā ieplūstošie ievērojamie finanšu notikušas, tad attiecībā uz kreditēšanu Kā vērtēt valsts iestāžu rīcību?
tika
veikti
likumdošanas Plašāka diskusija izvērtās par valsts
resursi ES strukturālo fondu līdzekļu, jūlijā
tiešo ārvalstu investīciju un kredītu grozījumi, kuri uzlika par pienākumu iestāžu rīcību inflācijas savlaicīga
veidā, kuru pieejamību veicina zemās komercinstitūcijām izsniegt kredītus tikai apzināšanā. Izskanēja pārmetums, ka
Latvijas pārstāvniecības ES telpās 22.
novembrī notika otrais Latviešu biedrības
Beļģijā organizētais diskusiju vakars
- šoreiz veltīts inflācijas problemātikai
Latvijā. Vakaru vadīja Eiropas
Parlamenta deputāts, Ekonomiskās un
monetārās komitejas vice-priekšsēdētājs
G.Krasts; kā eksperti bija pieaicināti
Latvijas Finanšu ministrijas valsts
sekretāres vietniece I.Vasaraudze,
Latvijas Bankas Monetārās politikas
pārvaldes vadītājs H.Ancāns un
Eiropas Komisijas Ekonomikas un
finanšu ģenerāldirektorāta Ekonomisko
pētījumu un pētniecības aktivitāšu
nodaļas vadītāja K.Vlagsma.

Beļģijas Latviešu Ziņas nr.9
5
________________________________________________________________________________________________________

valdības rīcība ir bijusi novēlota, jo
par inflācijas negatīvajām sekām runā
jau kopš 2004. gada, kad bija jūtamas
pirmās problēmas ar lielo infrastruktūras
projektu realizāciju. Taču, neskatoties
uz to, turpinājās projektu iesniegšana
ar īpaši zemām inflācijas prognozēm,
paužot pārliecību, ka visas papildu
izmaksas tiks nosegtas no valsts
budžeta. Nav pārliecinoši arī premjera
izteikumi par inflācijas mazināšanos,
kamēr visi zina, ka tā nemazināsies. Tas

Guntars
Krasts:
Sabiedrībā
ir izveidojusies bagātības
ilūzija
rada šaubas par valdības ekonomistu
kapacitāti.
I.Vasaraudze piekrita, ka nav pareizi
paļauties uz budžeta spēju finansēt
inflācijas dēļ radušās projektu papildus
izmaksas, taču uzsvēra, ka 2004. gadā
nedz Finanšu ministrijai, nedz Latvijas
Bankai un pat Eiropas Komisijai
nevarēja prātā ienākt, ka inflācija varētu
sasniegt šādus apjomus. 2005. gadā
bija aktuāls plāns sekojošo divu gadu
laikā pievienoties eirozonai! H.Ancāns
piekrita I.Vasaraudzei, ka 2004. gadā
šādu inflāciju neviens neprognozēja, jo
neviens no prognozēšanas modeļiem
nevarēja paredzēt virkni faktoru kā,
piemēram, nekustāmā īpašuma bums,
ārvalstu darba tirgus atvēršanās, lētās
ceļošanas iespējas, u.c. Inflācija kā
process dzīvo savu dzīvi, prognozēšanas
modeļi cenšas tai sekot, taču tie nekad
nav spējīgi pilnībā aptvert visus
aspektus, it īpaši psiholoģiskos. Jo
ilgāk inflācija saglabājas, jo lielākas ir
nākotnes inflācijas gaidas, paskaidroja
H.Ancāns, tāpēc neviens modelis nevar
paredzēt iedzīvotāju noskaņojuma
izmaiņas. Šobrīd, šķiet, jau ir sasniegts
pārkaršanas augstākais punkts, tāpēc
tagad būtu jādomā kā pārorientēties no
uzblīdušā tirdzniecības un būvniecības
sektora uz eksporta orientētajām
ražošanas nozarēm.
Eiropas Komisijas prognozēšanas
mehānismi ir samērā precīzi un signāli
par inflācijas problēmu tika doti
savlaicīgi, taču Eiropas Komisija ir
spiesta rēķināties ar dalībvalstīm, kuras
„apkaro” tās priekšlikumus, atzina
K.Vlagsma, aizstāvot Komisijas pozīciju.
Tā arī šobrīd uzskata, ka prognozes, uz
kuram ir balstīta budžeta ienākumu un
izdevumu politika tuvākajiem gadiem,
ir pārāk optimistiskas. Latvijā ir sākusies
lejupslīde, taču pastāv bažas, vai tā

nenotiks par strauju.
Kas
sagaidāms
nākotnē
mīksta piezemēšanās vai krīze?
Devalvācija?
Sabiedrībā ir izveidojusies bagātības
ilūzija, secināja G.Krasts; proti, ka cenu
un mantas pieaugums turpināsies mūžīgi,
tāpēc ir jātērē. Taču šāda situācija ir ļoti
bīstama, jo, kā apliecina daudzu valstu
pieredze, tā var noslēgties ar smagu
atsitienu, kad bagātības ilūziju
nomainīs pārmērīga pesimisma
ilūzija. Tāpēc ir jautājums, ko
darīt tālāk? Kas mūs sagaida? „Vai
iespējama devalvācija?”, „Kāpēc
lielākā daļa no struktūrfondu
naudas tiek ieguldīta apkalpojošos,
nevis konkurētspēju veicinošos
pasākumos?”, „Vai turpinoties
kreditēšanai neveidosies situācija,
kad mēs nespēsim atmaksāt savus
parādus?” un „Vai valdībai ir plāns
sabiedrības informēšanai par situācijas
nopietnību?”, bija jautājumi, uz kuriem
atbildes meklēja klātesošie diskusijas
dalībnieki.
H.Ancāns atzina, ka pie fiksēta valūtas
kursa, ilgstoši pastāvot augstai inflācijai,
uzņēmēji
zaudē
konkurētspēju,
tomēr akcentēja, ka bez devalvācijas
pastāv grupa citu mehānismu, kā
šo konkurētspējas zudumu novērst.
Devalvācija nebūs brīnumlīdzeklis;
tieši otrādi - tā pasliktinās situāciju,
jo papildus pastāvošajām problēmām
notiks importa preču cenu pieaugums
un tiks iedragāta nacionālās valūtas
uzticamība. Jāņem vērā arī tas, ka lata
devalvācija nav iespējama spekulatīvo
uzbrukumu dēļ, jo ārvalstu valūtas
rezerves pilnībā sedz visus apgrozībā
esošos latus (112%). Zināmu drošības
buferi nodrošina tas, ka bankas pieder
labi kapitalizētiem ārvalstu spēlētājiem,
kuri krīzes gadījumā varēs iepludināt
meitas bankās papildus līdzekļus.
Izaugsmes tempu kritums nenozīmē
tūlītēju inflācijas un tekošā konta
deficīta kritumu. Ir jārēķinās ar zināmu
inerci. Papildus faktori, kuri stimulēs
inflāciju arī turpmāk, ir gaidāmais
gāzes un elektrības tarifu, kā arī akcīzes
nodokļu pieaugums, līdz ar to inflācijas
mazināšanos nevarēs gaidīt ātrāk par
2008. gada vidu. Vaicāts par optimālo
inflācijas līmeni Latvijā, H.Ancāns
atzina, ka tam jābūt sabalansētam ar
produktivitātes izaugsmi, tātad 5-6%
robežās, tomēr uzsvēra, ka runa ir par
tīri subjektīvām inflācijas gaidu izjūtām,
kuras katram cilvēkam ir savādākas,
līdz ar to prognozes praktiski vienmēr
atšķiras no sabiedrības gaidām. Cīņa ar
inflācija ir līdzīga cīņai ar daudzgalvainu
pūķi - vienu nocērt, vairākas izaug vietā.
G. Krasts piemetināja arī nepieciešamību
rēķināties ar ārējiem faktoriem - naftas

cenu pieaugumu un nekontrolējamo
inflācijas kāpumu Ķīnā.
I.Vasaraudze uzsvēra nepieciešamību
nopietni
turpināt
darbu
pie
inflācijas samazināšanas, it īpaši lai
mazinātu spiedienu uz patēriņu.
Mazumtirdzniecības
apgrozījuma
pieauguma
kritums
un
cenu
samazinājums
uz
nekustamajiem
īpašumiem ir maznozīmīgi, tomēr
pozitīvi signāli. Izšķiroša loma būs
pārstrukturēšanās centieniem, domāja
G.Krasts, un tam, kā tiks novirzīta nauda
no nekustamajiem īpašiem uz ražošanu.
Arī H.Ancāna un K.Vlagsmas skatījumā
piedāvājuma puses palielināšana ir
izdzīvošanas jautājums. Tas gan prasīs
ievērojamas investīcijas, tomēr jārēķinās,
ka patreizējā mazas pievienotas vērtības
ekonomikas struktūra ierobežos Latvijas
attīstību, neļaujot sasniegt vairāk
par 60% no vidējā ES IKP līmeņa.
H.Ancāns gan atzina, ka situācija patreiz
vēl nav bezcerīga, jo šobrīd tikai katrai
5. mājsaimniecībai ir kāds aizņēmums.
Jautājums drīzāk ir par to, vai mums
tuvāko 10-15 gadu laikā izdosies atrast
nišu, caur kuru realizēt savu produktīvo
potenciālu. Pretējā gadījumā Latvijai
draud Portugāles variants, proti,
ilgstoša stagnācija, kuru sekmēs nespēja
aizņemties resursus tālākai izaugsmei.
Kā ar sabiedrības informēšanu?
Diskusiju noslēdza domu apmaiņa
par sabiedrības informēšanas
pasākumiem
un
to
efektivitāti, jo vairāki
diskusijas
dalībnieki
pauda neizpratni par
vājo komunikāciju
un
nereti
pretrunīgajiem
politiķu
izteikumiem.
I.Vasaraudze
atzina, ka tā ir
Kristīne
joma, kurai būtu
nepieciešams veltīt Vlagsma:
vairāk uzmanības,
tomēr
uzsvēra, Būtiska ir
ka
sabiedrības
dziļāka
izpratne sabiedrības
par ekonomikas
uzticība
funkcionēšanu
valdībai
ļautu
atrisināt
daudzas problēmas
pašas no sevis. H.Ancāns, savukārt, pauda
šaubas par sabiedrības ieinteresētību
šādā informācija vispār, jo cilvēki
neinteresējas par lietām, kuras katru
indivīdu neskar personīgi. K.Vlagsma
skatījumā būtisks ir jautājums par
sabiedrības uzticību valdībai, proti, lai
valdība varētu atļauties iet pret cilvēku
dabīgo intuīciju, tai ir jābūt ar ļoti augstu
uzticības kredītu.▲
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Lauras ceļš uz Latviju
Inguna Laizāne, Kārlis Biezais

Ar Lauru Austrums tiekamies
neilgi pēc Jaunā gada. Goda vietā vēl
eglīte, kas sagādāta Lauras vīra ŽanaŽaka vecāku dārzā. Uz galda rindojas
apsveikumu kartiņas
ar radu un draugu
bērnu fotogrāfijām
– tā esot beļģu
tradīcija. Pati Laura
ir dzimusi Anglijā
un Briselē ieradusies
pirms mazliet vairāk
kā 10 gadiem. Viņas
vīrs Žans-Žaks ir
beļģis ar senām
dzimtas tradīcijām.
Taču runāsim mēs
par latviskumu – kā
jau Lauras uzvārds
liecina, jāmeklē viņas
latviskās saknes.
Laura: Mans tēvs ir
latvietis. Kā kara lidotājs viņš bija spiests
pamest Latviju pēc kara. Viņš nonāca
Anglijā kā vienīgais no savas ģimenes.
Lauras tēvs ļoti centies iedzīvoties
jaunajā mītnes zemē – atradis darbu
specialitātē, nodibinājis ģimeni.
Sievas ģimene gan viņu - ārzemnieku,
kara bēgli - tā pa īstam nekad nav
pieņēmusi. Par dzimteni viņš stāstījis
saviem četriem bērniem, no kuriem
Laura ir jaunākā.
Laura: Stāsti par Latviju nebija nekādi
priecīgie stāsti.
Tēvs ar savu noteiktību un
gribasspēku vienmēr ir bijis paraugs
tam, kādus Laura iedomājās visus
latviešus.
Pirmoreiz Latvijā
Neraugoties uz dzirdētajiem
skumjajiem stāstiem, Laura vēlējās
iepazīt sava tēva dzimteni un tur
palikušo ģimeni. 1995. gadā viņa
devās uz Rīgu un vēl paspēja satikt
savu vecmāmiņu, kurai šī tikšanās
bijusi kā pēdējais nepaveiktais darbs
šai saulē. Arī Laurai viesošanās
Latvijā bija liels emocionāls
pārdzīvojums, jo viņa uzzināja par
sava tēva nekad neiepazīto dzīves
daļu, tas bija kā atklāt monētas otru
pusi. Viņa iepazina arī zemi, kurā
viņas tēvs bija dzimis, radinieki
Laurai centās parādīt pēc iespējas
vairāk no Latvijas. Kāds tad bija
viņas iespaids par tā laika Latviju?

Laura: Latvija tajā laikā bija pārejas
posmā. Es biju gaidījusi, ka Rīga būs
pelēkāka, monotonāka, taču tā izrādījās
krāsaina, visas šīs senās ēkas. Tas bija
vasarā, kad gandrīz visu
diennakti bija gaišs. Es
nevarēju gulēt, jau četros
no rīta biju pamodusies,
jo ārā spīdēja saule.
Skatījos sava tēva
fotogrāfiju
albumus,
grāmatas par Latvijas
arhitektūru, muzejiem.
Tā bija pilnīgi jauna
kultūra, taču tajā
pašā laikā arī kaut
kādā ziņā pazīstama.
Visapkārt vēl varēja
redzēt, kāda dzīve
bijusi pirms tam, vēl
bija saglabājušies mazie
veikaliņi, kioski.
Laura atceras, ka viņu izbrīnījis
tas, kā toreiz cilvēki uzreiz varējuši
pateikt, ka viņa ir ārzemniece.
Laura: Kas manī bija citādāks?
Viņa zina, ka Latvija ir ļoti mainījusies
kopš tā laika. Nez, vai tagad Lauru
varētu atšķirt no latviešu vidus? Bet
kas atšķir latviešus no
citām tautām? Laura
domā, ka tādu lietu
ir daudz, piemēram,
dziedāšana, pagānu
tradīcijas, atrašanās
tuvu dabai.
Laura: Latviešiem ir
daudz patiesu vērtību.
Viņiem ir daudz, ko
piedāvāt pārējai pasaulei.
Latviešiem tikai ir
jāatrod sava balss.
Laurai
ir
arī
jautājums
mums,
uz kuru tā īsti
nespējam
atbildēt
- kāpēc latvieši
uzskata sevi par
nelaimīgiem? Tādi
rezultāti bijuši kādam
nesen
publicētam
pētījumam, ko viņa lasījusi.

Latviešu kora sastāvā. Kamēr daudzi
koristi vēl meklē iespējas iegādāties
tautas tērpu, Laurai tas jau ir. Viņa
to uzšuvusi savām rokām, vadoties
pēc zīmējumiem, kas atsūtīti no
Latvijas. Korī Laura ir viena no
čaklākajām dziedātājām, pie viņas
mājās arī nereti notiek mēģinājumi.
Viņa uzskata, ka svarīga ir ne tikai
dziedāšana, bet arī iespēja iepazīt
vienam otru.

Dzīve svešā zemē
To, ka, svešā valstī ir svarīgi atrast
domubiedrus, Laura zina ļoti labi,
jo pati labprātīgi atstājusi dzimteni,
lai dzīvotu vispirms Luksemburgā,
pēc tam Beļģijā. Iespējams, tas
bijis kā mēģinājums izjust sava tēva
pieredzēto, nonākot trimdā. Pēc
darba Eiropas institūcijās Laura
kļuvusi par ārštata tulku un tagad pati
var izvēlēties, ko tulkot. Un gadās
ļoti interesanti projekti. Ar lepnumu
viņa rāda nesen izdoto mūsdienu
mākslas atlasu (Denis Gielen, ‘Atlas
of Contemporary Art’), kuru viņa no
franču valodas iztulkojusi angliski.
Ar savu vīru Laura iepazinusies
kādās kāzās, kur
viņš bijis aicināts
fotografēt.
Ar
Žana-Žaka vēlmi
labāk apgūt angļu
valodu aizsākusies
viņu elektroniskā
sarakste,
kas
beigusies ar viņu
pašu kāzām. Ja
vīra aizraušanās
ir fotogrāfija, tad
Laurai ļoti patīk
šūt. Tāpat abi
nesen iegādājušies
riteņus
un
mēdz
doties
izbraucienos.
Viņiem
patīk
iepazīt
Beļģiju,
un uzzinām par
vairākām interesantām vietām,
kuras noteikti jāapmeklē, piemēram
alus darītava ‘Cantillon’ (par to
Ceļā uz dziesmu svētkiem
jau rakstām nākamajā lappusē)
Šogad Laura gatavojas doties vai šokolādes veikaliņš ‘Passion
uz Latviju otro reizi, turklāt ne jau Chocolat’ (rue Père Eudore Devroye
vienkārši tāpat, bet gan piedalīties 197, 1150 Woluwe-Saint-Pierre).▲
Lielajos Dziesmu svētkos Briseles
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Lambic alus īstiem
pazinējiem

Inguna Laizāne

‘Ja

beļģis apgalvo, ka ir labs
alus pazinējs, uzreiz neticiet
viņam’, brīdina Cantillon alus
darītavas darbinieks. Šī ir vienīgā
alus darītava Briselē no vairāk kā
150, kas šeit darbojās pagājušā
gadsimta sākumā, kurā vēl joprojām
brūvē alu pēc sentēvu metodes –
nepievienojot raugu, bet izmantojot
gaisā esošās labās baktērijas, kas liek
alum rūgt. Tādas baktērijas ilgu laiku
bija sastopamas tikai
Briseles
apkaimē,
Sennas upes rajonâ.
Aldariem ievērojot,
ka šajā apvidū alus,
atstāts saskarē ar
gaisu, iegūst labu
garšu, izveidojās
alus raudzēšanas
tradīcija – Lambic
(no
apvidus
n o s a u k u m a
–
Lembeek).
100%
bioloģiska metode, diētiskais alus,
jo baktērijas spēj tikt galā ar visiem
cukuriem. Ideāla kombinācija un
tieši tas, ko prasa mūsdienu cilvēks!
Taču stāsts par šo alu nav veiksmes
stāsts. Protams, Lambic atradīsiet
veikalu plauktos lielā skaitā, taču
tas vairs nav tas alus, kuru Briseles
apkaimē darīja pirms simts gadiem.
Vainīgi pie tā ir vairāki faktori.

Pirmkārt jau, baktērijas ir iznīcinātas
lielā piesārņojuma dēļ. Otrkārt, pēc
kara, tirgū ienākot saldinātajām
limonādēm, krasi mainījās cilvēku
garšas kultūra – skābenais Lambic
vairs nebija populārs un daudzajām
alus darītavām bija vai nu jāslēdz
ražošana vai jāpievieno cukurs,
lai izpatiktu patērētājiem. Turklāt
Lambic alum ir jārūgst trīs gadus, kas,
no mūsdienu biznesa viedoļa
raugoties, ir mūžība. Vieglāk
ir pievienot kultivēto raugu un
iegūt alu dienas laikā.

no trīs dažāda rūgšanas ilguma
aliem, kā arī Kriek un aveņu alus,
kuru iegūšanai tiek pievienoti veseli
augļi nevis sīrups.

Cantillon ik gadus rīko atvērto
durvju dienas laikā, kad darītavā
tiek uzsākts un noslēgts brūvēšanas
process, kas var notikt tikai vēsā laikā,
tātad no novembra līdz martam.
Tas nepieciešams, lai darbotos
tikai labās baktērijas. Gadoties
arī kļūmes, ja ziema ir pārāk silta.
Tad alus sanāk pārāk skābs un ir
jāizgāž. Kopumā Cantillon sezonā
Bet kā Cantillon spējuši saražo 100 hektolitrus alus, no
saglabāt
tradicionālo kuriem 50% eksportē. Vairāk viņi
brūvēšanas metodi šajos arī nevarētu saražot, jo esošās telpas
apstākļos? Un te seko pats ir ierobežotas, bet citviet pārcelt
brīnumainākais.
Labās ražotni nav iespējams.
baktērijas, kas vairs nav
sastopamas Briseles gaisā, Cantillon tiešām ir īpašs alus, kas
vēl joprojām dzīvo alus nelīdzinās citiem. Daudzi, pie
darītavas ēkā – tās koka balstos, sijās. mūsdienu alus pieradušie, to nespēj
Darbinieki ar smaidu paskaidro, pieņemt. Taču ir arī tādi, kuri
ka zirneļu tīkli šeit nav tāpēc, ka vienreiz baudījuši Cantillon, vairs
viņi ir netīrīgi – vienkārši zirnekļi nespēj atgriezties pie ierastajām alus
ir vienīgais veids, kā cīnīties pret šķirnēm.
mušiņām, kuras lielā skaitā pievilina
labvēlīgās baktērijas. Pesticīdus šeit Nākamā iespēja pašiem pavērot
nevar izmantot, tāpat kā ķīmiskos Cantillon brūveru darbu būs šī gada
mazgāšanas līdzekļus, jo tas kaitētu 1.martā.
baktērijām. Alus rūgst ozolkoka
mucās trīs gadus. Slavenākās šķirnes Plašāka informācija: www.cantillon.
šeit ir Gueuze, ko veido sajaukums be▲
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Tā runā bērni...

Dziedošo latviešu
Ziemassvētki
Inguna Laizāne

Briseles Latviešu koris savas
darbības ceturtajā gadā jau iemantojis vairākas jaukas tradīcijas, un viena no tām ir kopīga Ziemassvētku
atzīmēšana. Šoreiz koristi un ansambļa bērni ar
vecākiem kādā decembra
pēcpusdienā pulcējās savā
mēģinājumu vietā - EK
Mūzikas klubā.
Lai radītu svētku
noskaņu, kora dalībnieki
bija parūpējušies par
rotājumiem un arī cienastu. Par pārsteigumu
savukārt parūpējās bērnu
ansamblis,
nodziedot
vairākas
dziesmiņas.
Bērni sagaidīja arī Ziemassvētku
vecīti, no kura maisa katrs saņēma

lie dziedātāji ņēma palīgā dziesmu
grāmatiņas un izdziedāja skaistākās
Ziemassvētku melodijas.
Vakara gaitā kora dalībnieka

Markuss (6 gadi) atnāk no
bērnudārza un lielīgs stāsta:
«Mēs šodien mācījāmies Latvijas
himnu - Dievs svētī Latviju, mūs
dārgo tēviņu....”
Mamma: Kādā krāsā ir suns?
Renārs (2 gadi) : Spalvainā!
Saruna par bērniem. Renārs (3
gadi) uzskata, ka vajadzētu brālīti.
Mamma: Nav tik viegli viņus
dabūt! Renārs: Bērnudārzā var
paņemt, tur viņu ir daudz!

Foto: Irita Ķīse

apliecību saņēma tie jaunie koristi,
kas korim piepulcējušies kopš rudens, un tādu šoreiz nav mazums.
Dziesmu svētku tuvošanās
ir motivējusi daudzus pievienoties dziedošo latviešu
pulciņam. Vēl nopietni
jāstrādā, lai apgūtu svētku
repertuāru, taču koris iecerējis
arī briseliešiem parādīt
iemācīto.
Gadskārtējais
koncerts EK Mūzikas klubā
notiks 15. aprīlī plkst. 18:30.
Savukārt maijā pie Briseles
Foto: Irita Ķīse Latviešu kora viesosies koris
no Latvijas - ‘Vivat’. Abi kori
pa dāvaniņai. Protams, tikai tad, kad noteikti atradīs iespēju sadziedāties
bija noskaitīts dzejolītis. Tikmēr lie- arī kādā kopīgā koncertā. ▲

Dejotāji, atsaucieties!

Šī gada 1. jūnijā Eiropas tautas mākslas festivāls EUROPEADE (http://www.
europeade.be) ir iecerējis rīkot Baltijas valstīm veltītu pasākumu, kurā aicinātas
piedalīties tautas mūzikas un dejas kopas. Šim pasākumam plānots sagatavot
īsu un atraktīvu latviešu deju un rotaļu programmu. Pirmais dejojošo vai dejot
gribošo PĀRU radošais randiņš 25. februārī īru krogā Flagey laukumā pl. 19.00.
Papildus informācijai – andra.baltmane@mfa.gov.lv

Dana (3 gadi) jautā: «Kas vāverei
ir tētis?» Mamma apmulst, bet
bērns pats uzreiz atbild: «Laikam
zaķis.» Mamma jautā, kāpēc viņa
tā domā, bet viņa atbild: «Vāveris
taču nevar būt, jo tāda dzīvnieka
nav.»
Veikalā Anna (3 gadi) saka:
«Mammu, mammu, nopērc,
ludzu, to gaļu uz kociņa, kas
mums ar tēti garšo!» Ilgi Anna
ar mammu staigā pa veikalu un
meklē gaļu uz kociņa un beigās to
atrod. Izrādās, ka gaļa uz kociņa ir
vistas stilbiņi.
“Vecmamma aizgāja noslaucīt
govi!” saka Kārlis. “Nepareizi”,
izlabo māsa, “jāsaka - izslaucīt!”
Mārtiņš (3,5 gadi) aizbrauc ciemos
uz Igauniju, kur tādi paši 2 igauņu
puikas pretī. Visi mēģina vienoties
rotaļām, bet nekas nesanāk, visiem
šķiet, ka tie otri visu laiku mēdās.
Tad Mārtiņš prasa igauņu puikam
- Cik tev gadi? Šis skatās lielām
acīm. Mārtiņš sit ar pirkstiem pie
deniņiem - nu muļķi, ja tu neproti
pateikt, tad vismaz ar pirkstiem
parādi!
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