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Aiva Ieviņa
Sanfrancisko

Ir pienācis laiks plānot 2x2 
no  metni! Tie, kas ir piedalīju-
šies  nesen atdzīvinātajā jaunie-
šu semināra noteikti jūsmos  
par šo ziņojumu, bet vispirms 
īss paskaidrojums tiem, kas vēl 
par to nav dzirdējuši: 2x2 ir se -

2x2 nometne aicina uz Kaliforniju
mināra veida nometne jau nie-
šiem no 18 gadiem un tiem, kas 
2010. gada vasarā absolvē vie -
nu no latviešu vasaras vi  dus-
skolām. Nometne notiek ASV 
kat  ru otro gadu, ap Zie mas svēt-
ku laiku. Jaunieši  piedalās  no -
dar bībās, diskusijās un darba 
grupās. Dalībnieki to mīļi sauc 
par 2x2 nometni.

Šogad, no 26. līdz 31. decem-
brim jaunieši pulcēsies sau lai-
najā Dienvidkalifornijā. Plā no-
šanas sēde notika 22. un 23. 
maijā Vijas un Alda Raudas 
mā  jā un nometnes vietā, Mali-
bu kalnos Klusā okeāna malā, 
30 jūdzes no Losandželosas.

Par nometnes vadību.
Vija un Aldis Rauda,  pēc 2x2 

nometnes Mičiganā 2008. gadā 
nolēma rīkot nometni Rietum-
krastā. Vadības sanāksmē pie-
da  lījās Imanta Nīgale, kura  ap -
meklējusi vairākas 2x2 un 3x3 
nometnes un ir ALJA valdes 
pa  domniece. Aivars Osvalds sa -
vukārt ir ilgadīgs 2x2 rīkotājs 
kurš ir piestrādājis pie 2x2 at -
jaunošanas. Sanāksmes laikā ti -
ka parrunātas programma tē   -
mas, kā arī nometnes dalībnie-
ku  iespēja piedalīties Losan -
dželosas Latviešu biedrības 
rīkotajā Vecgada vakara ballē. 

Varam tagad izziņot vadības 

loku: Nometnes vadītājs – Ed -
vīns Rūsis no Losandželosas.

Programmas vadītājs – Mār-
tiņš Andersons no Sanfran-
cisko

Projektu vadītājs – Aldis Rau-
da no Losandželosas

Vakaru programmu vadītā -   
ja – Imanta Nīgale no Pensilvā-
nijas

Nometnes administratore – 
Vija Rauda no Losa ndželosas

Dalībnieku reģistrēšana un 
koordinēšana – Tamāra Rūse

Aivars Osvalds – 2x2 rīkotājs 
un padomnieks

(Turpinājums 3. lpp.)

Pa gadskārtu Jānīts nāca!

Pirms neilga laika no ASV  sa -
ņēmu pārsteiguma pilnu vēstuli 
par to, ka iecerētās biļetes uz X 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem ir izpirktas. Teh-
nisku iemeslu dēļ neesot bijis ie -
spējams iegādāties biļetes inter ne-
tā, taču koferi jau sapakoti, lai do  -
tos apciemot Latviju. Ko darīt? 
At  liek vienīgi mierināt, ka arī Lat-
vijā daudzi jo daudzi gribētāji pa -
liks mājās, jo kopš neatkarības at -
jaunošanas ne privātie investori, 
ne arī valsts nav bijusi spējīga uz -
būvēt gana ietilpīgu stadionu. Pat 
dejotāju vecāki, brāļi, māsas un 
draugi paliks ar garu degunu, tā 
piemēram Līgatnes vidusskolas 
deju kopai uz visiem dejotājiem 
rīkotāji izdalījuši vienu (!) ielū gu-
mu uz deju lieluzvedumu. Zinā -
tāji stāsta, ka skolu dejotāji jūtas 
aizvainoti, jo daudziem  iespējas 
piedalīties dziesmu svētkos tiku-
šas „atņemtas”.  Skatēs piedalījās tā 
saucamie  tautas deju ansambļi   
un kopas, kuŗās  gan dejo jaunieši, 
bet ar konkrētu mācību iestādi 
tiem nav nekāda sakara, protams 
šiem pusprofesionāļiem  līmenis 
ir krietni  augstāks. 

Lai arī valsts ekonomiskais stā-
voklis prasa sajozt jostas ciešāk,  
to, kas gribētu  apmeklēt tradicio-
nālās kultūras sarīkojumus, nav 
kļuvis mazāk.  

Šovasar jau četrdesmito reizi no 
visiem Latvijas novadiem uz ga -
datirgu Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā ar saviem darbiem plūda 
kalēji, pinēji, audēji, keramiķi, ko -
ka amatnieki, rotu meistari. Šogad 
piedalījās aptuveni 2100 dalīb nie-
ku. Patīkami bija satikt pazīsta mas 
sejas no Minsteres laikiem, arī ne -
iztrūkstošo „balto tēvu” Alfrēdu 
Stinkuli no Kalifornijas vai ap -
taustīt „Kalupes rotas”, kas 45 ga -
dus izrotāja latviešu sabiedrību 
Kanādā. Nokļūt tirgotāju vidū ne -
maz nav tik viegli. Ja esat amat-
nieks, rotkalis, audējs u.c. jums 
jādodas uz „skati” kur speciāla ko -
misija izskata darbus un dod slē-
dzienu - atļaut vai neatļaut tirgo-
ties. Viņi  arī nosaka tirdzniecības 
galda garumu.Zīmīgi, ka līdzī -  
gas „skates” un „konkursi” notiek 
pat tādā jomā, kā folklorā un folk-
loras kopām jākāpj  uz skatuves  
lai „eksperti” izvērtētu viņu atbils-
tību dziesmu svētkiem. Kā novēr-
tēt tautas dziedāšanas mākslu, lai 
paliek pašu izvērtētāju noslēpums. 
Gadatirgus rīkotāji lepni ziņoja, 
ka viesi varēs baudīt plašu latviešu 
tradicionālo ēdienu klāstu, taču   
uz vietas visplašāk pārstāvēts bija  
kaukāziešu „šašliks”. 

Daudzus pārsteidza augstā ie -
ejas maksa – veseli četri lati. Vēlāk 
gan Brīvdabas muzeja adminis-
trā cija taisnojās, ka šī summa jā -
uztver kā ziedojums muzeja pa -
stāvēšanai! Kā  jau katru gadu, arī 
šoreiz gadatirgus pievilka apmek-
lētāju tūkstošus. Latvieši turp do _
das dvēseli veldzēt, tūristi redzēt 
to Latviju, kuru īsā Rīgas apciemo-
jumā nav iespējams  aptvert. No 
plašā piedāvājuma klāsta vēlos 
izcelt audējus. „Latviešu tautas 
tērps ir unikāls ar to, ka tradi cio-
nālās amatu prasmes tā darināša-

nai ir roku darbs, kas tiek pār-
mantots paaudzēs,” tā varam lasīt 
Latvijas Kultūras kanonam izvir-
zīto kultūras vērtību uzskaitē. Arī 
gadatirgū lielāko tiesu tautastērpa 
audums tika piedāvāts kā roku 
darbs, te nu vienu reizi būtu jāat-
klāj patiesība. Aptuveni 70% no 
visa piedāvājuma, kas Latvijā no -
pērkams, tiek austs Limbažu pusē 
uz mehāniskajām stellēm. Ar sviru 
vai trizuļu stellēm austais roku 
darbs ir visnotaļ liels retums. Arī 
pazīstamākajos Rīgas  tautas tērpu 
„salonos” tautieši visdrīzāk atradīs 
uz mehāniskajām stellēm austu 
drēbi, ko pārdevēja mēģinās pa -

sniegt kā lauku sievas roku darbu. 
Līkumojot starp amatnieku sten-
diem, manu uzmanību piesais -
tīja kāds gados jauns puisis no 
Zem gales, kurš, nodienējis savu 
laiku Latvijas armijā, savu turp-
māko no     darbi saista ar rotu kal-
šanu, vi  ņa darbu klāstā 10 -12.g.s 
zemga ļu, kuršu, latgaļu rotu at -
darinā jumi. Kāds cits rotkalis 
sūrojas, ka Latvijā aizvien vairāk 
tirgu iekaro „štancētās” un lietās 
etnogrāfiskās rotas, un pircējiem 
„liek aiz auss” būt uzmanīgiem 
izmeklējot Na  me ja vai kādu citu 
gredzenu. Turpat netālu savu 
prasmi rāda kāds žogu pinējs, 

kurš stāsta, ka jau nākamajā die-
nā dodoties uz Zviedriju strādāt 
uz būvēm. Tāds liktenis latviešu 
amatniekiem, kā savulaik Kar-
patu „gucuļiem”, savu prasmi likt 
lietā ārpus dzimtenes. Kur gūt 
informāciju par notiku miem tra-
dicionālās kultūras jo mā? Izrā -
dās šim nolūkam izvei dots Tra-
dicionālās kultūras infor mācijas 
centrs (TKIC). Taču mā  jas  lapā 
www.tradicijas.lv jaunākā infor-
mācija par 2010. gada feb ru āri. 
Atliek vien pašiem doties tautas 
kultūras meklējumos un šī va sa- 
ra solās būt ar pasākumiem vis  -
notaļ bagāta.
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Vie dok lis

Latvia faces election of the 10th 
Saeima, the country’s parliament, in 
October. The political parties in 
Latvia have re-formed, new ones 
are emerging, parties are dividing, 
and new coalition possibilities are 
being explored, with activity aimed 
at positive growth and development 
opportunities for Latvia.

The parties and the governments 
have been concerned so much 
about themselves that they have 
forgotten their real sovereign - the 
electorate. The community of        
voters – the electorate – is formed by 
Latvian citizens who live in Latvia, 
plus those Latvian citizens living 
outside of Latvia. The Latvian citi-
zens living outside Latvia are still 
deliberately forgotten; they are 
deprived of the opportunity to 
actively participate in shaping their 
country though they do belong to 
Latvia as its citizens. I am speaking 
about Latvian citizens who had to 
flee the occupying powers, which 
unlawfully removed the Latvian 
state’s sovereignty in the period 
from June 17, 1940, until May 4, 
1990, when the Latvian national 
statehood was interrupted. During 
this time the Latvian people were 
divided into three parts. Most of 
them remained in Latvia. A consid-
erable number were deported to 
Siberia. Around 250,000 people left 
Latvia, fleeing the regimes of terror, 
starting from 1944. A large number 
of them lived during the occupa-
tion outside of Latvia with Latvian 
foreign passports as well as internal 
passports.

What is a Nation
The citizenship theory in conti-

nental Europe speaks about people 
as a whole as the source of sovereign 
power. This definition applies to all 
people, belonging to one country, 
rather than to just a part of these 
people. As the occupation ended, 
the remaining part of the popula-
tion in Latvia had no legal rights to 
rule over Latvian citizens’ and their 
descendants’ fate and future then   
in the West, who were stranded 
there through force majeure.

Current Situation
The Constitutional Court of Lat -

via has instituted proceedings which 
will assess whether the Citizenship 
Law transition rule recognizes ‘if 
registration that took place until 
July 1,1995,’ complies with the 
Latvian Constitution, as well as the 
Latvian SSR Supreme Council of 
May 4, 1990, preamble of The 
Declaration of Restoration of 
Independence of the Republic of 
Latvia. The applicant to the Supre-
me Court Senate has expressed its 
belief that the disputed provision 
does not meet the Latvian statehood 
doctrine of uninterrupted continu-
ity, which is apparent from the 
Constitution. In renewing the    
independent Latvian legal system, 

Baiba 
Lapiņa-Strunska

Latvian Citizens in the West and 
Latvian Citizenship

lawmakers, under requirements of 
the rule of law, were required to 
equate the Soviet occupation as an 
inhuman regime causing damage, 
and to restore justice.

The lawmakers have left aside the 
historical situation. Citizenship Act 
transitional provisions specified a 
range of persons - Latvian citizens 
and their descendants - who fled 
during the period from June 17, 
1940, till May 4, 1990, escaping the 
USSR and German occupation 
regimes of terror, who left Latvia as 
refugees, or were deported for other 
reasons and have been unable to 
return to Latvia and naturalized 
abroad during this time, who retain 
the right to register with the Office 
of Citizenship and Migration Affairs 
as a Latvian citizen, and the regis-
tration shall enjoy full citizenship 
rights and fulfill the duties of citi-
zenship. 

However, the time limit for regis-
tration set was unrealistic - the reg-
istration had to take place by July 1, 
1995. The person registering after 
this date must give up any other 
acquired citizenship.

I want to point out that the     
Russian army had to leave Latvia, in 
accordance with the Latvian-Russian 
agreement, by August 31, 1994…

There remained a 10-month pe-
riod in which to apply, in a totalitar-
ian Latvia, and register, in a demo-
cratic Latvia...

In contrast, the Russian army left 
Skrunda on October 23, 1999.

Russian troops were allowed to 
continue on for 5 years, but not the 
Latvian citizens in the West.

On which of the 3 possible dates 
did the occupation really end?

With such a historically and legal-
ly ignorant, not to say illiterate atti-
tude, the lawmakers are affecting 
their citizens’ legal trust, as the dual 
citizenship occurred as a conse-
quence of the Latvian occupation.

And what is most important, 
during the time of Latvia’s occupa-
tion these people, as Latvian citizens 
abroad, made up one of the most 
essential elements of the State of 
Latvia - the constitutive people. 
During the entire occupation peri-
od the political exiles in the West 
vocally and constantly reminded 
the world of the Latvian state’s con-
tinuity as the Soviet Union declared 
a new mankind in a new country.

I Want to Emphasize that
1. In spite of the occupation, the 

Latvian state continued to exist 
continuously.

2. There is an uninterrupted con-
tinuity of the Latvian statehood.

3. The Latvian state is obliged to 
respect the doctrine of the continu-
ity of the statehood and to not devi-
ate from it.

4. Latvian citizenship continued 
to exist during the occupation.

5. Citizenship also spread to 
future generations in accordance 
with the principle of jus sanguine.

6. During the occupation of the 
State of Latvia, the Latvian Legations 
abroad acted on behalf of the state, 
and their decisions and their activi-
ties issued are in force. During the 
occupation Latvian citizens abroad 
represented one of the essential ele-

ments of the Latvian state - the 
constitutive people.

The numbers
Dual citizenship is recognized for 

30,793 Latvian citizens. The largest 
exile group, for example, in the U.S. 
is 12,473; Germany 1,615; Brazil 
238. Ireland is not mentioned. This 
means there are no dual citizens in 
Ireland – not a single one.

30,793 are the official numbers of 
the Office of Citizenship and 
Migration Affairs (Pilsonibas un 
migracijas lietu parvalde, PMLP, 
OCMA); the figure has been 
unchanged for many years. These 
figures do not match the actual 
number of citizens outside Latvia.

It means that all the Latvian exiles 
in the West, en bloc, all of them, 
have been deprived of their Latvian 
citizenship, civil rights, election 
rights.

This means that all Second World 
War political refugees are excluded 
from Latvian citizenship.

Citizenship Today
There are also forgotten and 

excluded 500 children - an unoffi-
cial figure of the Ministry of Foreign 
Affairs of Latvia - who were born 
every year to Latvian citizens work-
ing in Ireland today.

Through such legal practices of 
depriving citizenship from Latvian 
citizens, or forcing them to choose 
between citizenships, Latvia is plac-
ing itself into the loser position.

In 2004, Latvia became a mem-
ber of the European Union and 
NATO, resulting in an unprece-
dented national independence and 
security situation for the country. 
Each of these historical periods 
afforded different access of the state 
to the citizenship law, reflecting a 
new historical phase as well as serv-
ing the purpose of national inde-
pendence and prosperity.

Therefore
1. Dual citizenship has to be 

allowed for Latvian citizens and 
their descendants who fled in the 
time from June 17, 1940, till May 4, 
1990, or left Latvia as refugees and 
were naturalized abroad during this 
time period.

2. Dual citizenship has to be 
allowed automatically for all Latvian 
citizens who lived during the occu-
pation with Latvian passports issued 

by legations and consulates of the 
Republic of Latvia outside Latvia.

3. Dual citizenship has to be 
allowed automatically for all Latvian 
citizens of the European Union 
within the European Union coun-
tries and citizens of NATO coun-
tries within the NATO countries.

The European Union and NATO 
share collective democratic, ethical, 
moral and economic values.

In renewing the Latvian State, the 
state symbols, laws of Latvia were 
restored; the State property outside 
Latvia was returned, but the law-
makers did not pay attention to its 
sovereigns – to the full restoration 
of the rights of the Latvian people.

In analyzing the Constitutional 
Court Judgment on Citizenship 
and Dual Citizenship (http://www.
satv.tiesa.gov.lv/upload/spri-
edums_2009_94_01.htm), it 
becomes clear that a single letter is 
more important than is the essence! 
The essence of May 13, 2010, is that 
the State of Latvia, its political par-
ties, courts, beginning with the par-
liament - Saeima - does not want to 
take care of its Latvian citizens, 
which should be self-evident in 

democratic countries. All demo-
cratic countries actively take care of 
their own citizens; they also call 
them back to their own country. 
This is done even in Russia.

Germany recognizes its citizens, 
even after 247 years, as Catherine II 
of Russia invited their Germans to 
czarist Russia. 

May 4, 2010 marked 20 years 
since the restoration of Latvian 
independence. The Latvian State’s 
Continuity doctrine is in force. 
During the occupation, Latvian 
citizenship continued to exist and 
Latvian legations abroad acted on 
behalf of the Latvian state, and their 
decisions and activities carried out 
are in force. For instance, the Latvian 
Republic passports issued by them. 

Despite this, the Latvian State 
credo has now been clearly mani-
fested: where the Latvian legal citi-
zens were not registered with PMLP 
/ OCMA before July 1, 1995, they 
have to give up their other citizen-
ship, acquired over the years. The 
result is that the state considers a 
low grade body form more impor-
tant than citizenship and a passport 
acquired a long time ago!

Citizenship and dual citizenship 
issues are political issues and have 
always been a political issue. But as 
the Latvian policy and political par-

ties were not interested in dealing 
with the settlement of historical 
truth, Latvia in its democratic, legal, 
political, moral, ethical develop-
ment now stands exactly at the site 
where it stood already six years ago, 
when this particular citizenship 
issue process was launched. 

The situation has not changed. 
The six-year policy is hiding behind 
the courts, and the courts are hiding 
behind the policy. Both the policy 
and the courts are comfortable; 
instead of choosing an active litiga-
tion, judicial activism, they choose 
passive justice - judicial passivism - 
stressing that this issue should be 
regulated by the legislature, politics, 
and politicians. In turn they again 
say that it has to be done by the 
Constitutional Court. So the state 
and the legislature turned six long 
years passively around their axis!

After the judgment of the 
Constitutional Court it only remains 
to conclude that no Latvian citizen, 
if asked to choose between a demo-
cratic State citizenship - from the 
United States, Australia, Britain, 
Ireland, Germany, Sweden - would 
ever surrender this citizenship in 
favor of the citizenship of a demo-
cratically underdeveloped Latvian 
state! Through such legal practices 
of depriving citizenship from 
Latvian citizens, or forcing them to 
choose between citizenships, Latvia is 
placing itself into the loser’s position.

In a civilized country citizen-
ship has no deadline!

In Katyn, Putin embraced Tusk. 
Already now this is an historic ges-
ture. But the Constitutional Court, 
with its anti-democratic judgment, 
is mocking the victims of World 
War II! It is possible that Russia, in 
its democratic development, is 
already much further ahead than 
Latvia, which has held its State level 
thinking and legal understanding 
to the level of the Soviet Latvia - 
who is not with us is against us! 
Both the Latvian policy as well as 
Latvian judicial system had the 
opportunity to settle a small part of 
the unfair history of World War II, 
as well as the ideologically shift 
away from the Occupation griev-
ances, and to, within the EU and 
NATO, become democratic, to get 
rid of the ghosts of the past. The 
Latvian State is suffering from the 
‘Stockholm syndrome.’ 

Latvia is getting rid of, abandon-
ing en bloc, its political exile, as well 
as today’s Latvian workers outside 
the country with the Constitutional 
Court’s judgment and assistance. 
This is now manifested in nearly 50 
pages. The State should prove, in 50 
pages, that the legal citizen is a citi-
zen, not that he is not a citizen.  

200,000 skilled workers have gone 
to Great Britain and Irland. 2,000 
children are born each year in 
Britain. This spring 162 families 
from Liepaja and its surroundings 
have left Latvia.

But the State remains quiet and 
speaks neither on the historical, nor 
on today’s figures, and not about 
how the former political refugees 
and today’s departures will be called 
back to help the State. Which other 
country and nation has ever, any-
where, has allowed itself to give up 
one third of its people? Only a 
country without a political and 
judgment culture. Only a country 
that has lost its collective memory...
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ALJAs lap a

Pavasaris ir beidzies, un ALJA 
cītīgi gatavojas vasarai!  M a r t a 
beigās ALJA kopā ar ALA un 
Latvijas vēstniecību Vašingtonā  
noturēja pirmo Latviešu organi-
zāciju un jaunatnes vadītāju 
semināru. Pamatā bija ideja rīkot 
kopīgu programmu, lai jaunieši 
var sanākt un diskutēt, kā iesais-
tīt citus jauniešus organizācijās 
un latviešu sabiedrībā. Visi dalīb-
nieki aptvēra, ka bez jauniešu 
iesaistīšanas organizācijas nākot-
nē nevarēs pastāvēt. Nedaudz 
vēlāk ALJA valde atkal satikās 
Vašingtonā uz otro valdes sēdi. 
Vietējie jaunieši rīkoja ALJAs 
balli ar nosaukumu “Pavasara 
Pūpolu Partija”, deju mūziku 
spēlēja Vašingtonas apkārtnes 
mūzikas grupa“Pēdējais Vilciens”. 
Mīļš paldies visiem rīkotājiem 
un apmeklētājiem! 

Maija sākumā, vairāki jaunieši 
apmeklēja ALA kongresu San-
francisko. ALJA priekšsēdis Mar-
kus Apelis uzrunāja kongresa 
delegātus. Jauniešiem bija iespēja 
satikties ar citu ASV latviešu 

ALJA pasākumi 2010

orga nizāciju pārstāvjiem. Kon-
gress bija nozīmīgs visiem jaunie-
šiem un deva viņiem labu iespēju 
iepazīt ALAs darbību. Pavasara 
beigās, jauniešu pulks satikās 
Gaŗ  ezerā ALJA “Jauniešu die-
nās.” Nogale tika pavadīta kopā 

ar ilgi neredzētiem draugiem.
ALJA pašlaik gatavojas vasaras 

sezonai. ALJA noturēs trešo val-
des sēdi Gaŗezerā 26. jūnijā, kā 
arī piedalīsies GVV atklāšanā. 
Pašlaik valde cītīgi strādā, lai 
sagatavotu vienreizēju „Sirds 

Top vakariņas ALJA Jauniešu dienās Garezerā

Skats no 2x2 norises vietas

Imanta Nīgale, Vija Vīksne Rauda ar Vasariņu Raudu un Aldis Rauda

Latviešu organizāciju un jaunatnes vadītāji kopā ar Artūru Irbi

Līksmo” balli un 25 gadu jubile-
jas „Cūku bēres” voleja nedēļas 
nogalē Gaŗezerā! Aicinām visus, 
kas ir apmeklējuši „Cūku bēres” 
pēdējos 25 gadus, braukt un atkal 
pavadīt vakaru ar mums! Vasara 
būs pilna latviešu pasākumiem, 

bet ALJA jau gatavojas uz rudens 
pusei. Paredzēta ALJA jauniešu 
mūzikas tūre, jauniešu dienas, 
2x2 nometne Kalifornijā un 
ALJA kongress. Jaunieši darbo-
jas, un ceram redzēt jūs visus 
nākamajā ALJA pasākumā!

Tija Ore

2x2 nometne aicina uz 
Kaliforniju

Par programmas rītu pos-
miem. 

2x2 nometne  ir sadalīta rīta, 
pēcpusdienas, un vakara daļās, 
kurās ietilpst vairākas lekcijas, 
projekti, un pārrunas. Šī gada 
nometnei būs trīs rīta posmu 
tēmas: 

1. Latviešu kultūra – Kas at -
šķir mūs no citām tautām? Kas 
ir mūsu tautas kultūra? Šī tēma 
piedāvās ieskatu latviešu kul-
tūrā, māksliniekos, utt. Pārru-
nāsim kā kultūru izbaudīt, uz -
turēt, un attīstīt. 

2. Latviešu valoda – Latviešu 
tauta var tikai izdzīvot, ja mums 
ir sava valoda. Pārrunāsim kā 
tā veidojas un mainās moder-
najā pasaulē, kā var valodu 
vislabāk uzlabot, un kas notiek 
ar tautu, kad tā pakļauta glo-
balizācijai.

3. Latvija +20. Kādu sasktam 
Latviju pēc 20 gadiem? Vai šīs 
dienas jaunatne turpināsbūt 
latvieši ārzemēs? Vai vedīs sa -
vas ģimeni apciemot Latviju? 
Vai paši nākotnē dzīvos Lat-
vijā?  

Dažos lekciju posmos būs 
vai rāki priekšlasījumi vienlai-
cīgi, lai dalībnieks izvēlas pēc 
savas intereses. Būs iespējams 
piedalīties visās Latviešu valo-
das lekcijās, vai arī izvēlēties 
lekcijas, kuras tiks piedāvātas 
zem citām tēmām. Variet sa -
gaidīt dinamiskus lektorus un 
interesantas lekcijas! Neiztrūks 
arī koplekcijas un paneļu dis-
kusijas, kurās katrs dalībnieks 
varēs aktīvi piedalīties un iz -
tekties. 2x2 mērķis ir katru  

jaunieti iesaistīt lai varētu 
attīstīt sevī interesi par Latviju, 
latviešiem un mūsu nākotni. 

Par projektiem. 
Projekti ir praktiskie darbi   

un notiek pēcpusdienā. Katrs 
dalībnieks varēs izvēlēties pro-
jektu pēc savas izvēles. Nedēļas 
beigās būs iespēja  iepazīstināt 
ar paveikto pārējos jauniešus.  
Būs viesu pēcpusdiena ar kon-
certu un vakariņām, kuru  va -
rēs apmeklēt vietējie latvieši.
Plānotie projekti: Tautas dejas, 
Latvijas jaunā virtuve, video-
filmēšana, māksla, mu  zikas an -
samblis, teātris, rotkal šana. De -
jojot, kaļot, cepjot, fil mējot, 
taisot, dziedot, un tēlojot būs 
iespēja labāk iepazīt gan sevi, 
gan jaunos draugus!

Kur un kā pieteikties?
2x2 nometne notiks no 26. – 

31. decembrim Malibu, Kali-
fornijā. Maksa ir par 6 dienu 
programmu, apmešanos un uz -
turu. Ja piesakās līdz 1. Sep-
tembrim, $385. Pēc tam līdz 1. 
novembrim ir $400, līdz 1. 
decembrim ir $425 un pēc tam 
$450. Pieteikšanos var nokār -
tot 2x2 mājas lapā (www.2x2ma-
libu.org) izpildot veidlapu. Var 
ari nokārtot iemaksu vai sa -
maksu mājas lapā. Jo nomet -
nes vieta ir lielā attālumā no 
lidostas, tiks organizēts trans-
ports lai dalībniekiem būtu 
vieglāk nokļūt uz Malibu. 

Latviešu jaunatnes semināru 
atbalsta centrālās un vietējās 
latviešu organizācijas. Infor-
mācija par stipendijām  2x2 mā -
 jas lapā (www.2x2malibu.org). 

Uz redzēšanos Kalifornijā!

(Turpināts no 1. lpp.)
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"Turība"

Rīgas centra ēkās, gan jaunajos 
projektos pircēji vēlas iegādāties 
remontētus vai pilnībā pabeigtus 
dzīvokļus, taču šāds piedāvājums   
ir ierobežots, liecina kompānijas 
„Latio” dati. Tā kā daļa pircēju ir 
ārvalstnieki, viņi nevēlas uzņem-
ties papildus rūpes un nodarboties 
ar dzīvokļu remontu un labiekār-
tošanu. Tuvajā centrā labā stāvoklī 
esošu dzīvokļu pārdošanas vidējās 
cenas ir 1000 - 2000 eiro kvadrāt-
metrā. Pieprasījums galvenokārt    
ir pēc dzīvokļiem, kuru cena ir    
līdz 1200 eiro kvadrātmetrā. Daļa 
īpašnieku, kuri iecerējuši dzīvok -
ļus pārdot, to pagaidām nedara, jo 
sagaida cenu pieaugumu nākotnē. 
Tāpat pārdošanā nenonāk arī daļa 
izīrēto dzīvokļu. 2010. gada maijā 
cenu pieaugums dzīvokļiem Rīgas 
padomju laika mājās kopumā pa -
lielinājās vidēji par 1,5%. Piedā vā-
juma skaits palielinās jau piekto 
mē  nesi pēc kārtas.  Tuvākajā laikā, 
iespējams, sagaidāma cenu sama-
zi nāšanās atsevišķos rajonos. Līdz 
šim cenu pieaugumu dzīvokļu tir-
gū lielā mērā noteica izdevīgu pie-
dāvājumu trūkums. Labā tehnis - 
kā stāvoklī esošu sērijveida dzīvok -
ļu cenas Purvciemā, Pļavniekos   
un Zolitūdē vienistabas dzīvok -
ļiem maijā bija 22 000 – 30 000 ei  ro, 
divu istabu dzīvokļiem 30 000 –      
38 000 eiro. Pēdējā pusgada laikā    
ir audzis īres pieprasījums pēc la -
biem, kvalitatīvi izremontētiem un 
mūsdienīgi mēbelētiem dzīvok-
ļiem gan centra vēsturiskajās ēkās, 
gan jaunajos projektos. Pieprasī-
jums palielinās, jo dzīvokļu iegādes 
finansiālās iespējas ir ierobežotas. 
Arī tie cilvēki, kas varētu atļauties 
iegādāties jaunu mājokli, šobrīd 
saglabā piesardzību un bieži vien 
izšķiras par labu dzīvokļa īrei. Īr -
nieku vēlmēm atbilstošam piedā-
vā jumam ir tendence sarukt, jo 
esošie dzīvokļi ātri tiek izīrēti, bet 

Par nekustamā īpašuma tirgu

Dainis Mjartāns

jauni tirgu papildina nepietie ka   -
mi. Kā liecina „Latio” dati, ārpus 
Rīgas centra vienas un divu istabu 
jauno projektu dzīvokļu vidējā īres 
maksa patlaban ir 150 – 200 lati 
bez komunālajiem maksājumiem, 
bet dzīvokļiem labos projektos pil-
sētas centrā tā var sasniegt 350 – 
450 latus. Savrupmāju īres piedā vā-
juma maksa svārstās no 500 līdz 
1500 eiro mēnesī. Tā ir atkarīga no 
mājas platības, apdares līmeņa un 
atrašanās vietas. Jūrmalā, īrējot la -
bas kvalitātes savrupmāju uz gadu, 
tiek prasīta maksa, sākot no 500 
latiem mēnesī, savukārt tikai va -
saras sezonā īres maksa ir 1000 lati 
mēnesī. Interese par privātmāju ie -
gādi Rīgā un tās apkārtnē ir ne -
daudz palielinājusies, tomēr pir -
cēju vēlmēm un finansiālajām 
iespējām atbilstošs piedāvājums ir 
ierobežots, liecina „Latio” tirgus 
pār  skats. Savrupmāju piedāvā -
jums ko  pumā ir liels, taču ievē ro-
jama daļa pārdošanai izlikto māju 
ir par tirgus situācijai neadekvāti 
augstām cenām. Patlaban trūkst 
vi  dusmēra pircējiem piemērotu 
ga  tavu privātmāju ar vidēju platī-
bu. Piedāvājumā esošo savrupmā -
ju augstajām cenām lielākoties ir 
viens iemesls – māju pārdevēju 
kre    dītsaistības bankā, kas ierobe -
žo iespējas cenu samazināt. Pava-
sara otrā pusē jūtama iespējamo 
pircēju interese par zemi Rīgas ra -
jonā. Iespējams, ka vasarā tā pat 
pie  augs. Bet, pēc uzņēmuma NIRA 
Fonds speciālistu domām,  šī nav 
zemes tirgus reaminācija. Iespē-
jamie pircēji vienkārši pēta situā-
ciju tirgū: viņus interesē zemes 
gabali 1200 kvm — 1500 kvm ar 
komunikācijām. Ir klienti, kas ga -
tavi maksāt par tādiem objektiem 
15 000 – 20 000 EUR Tāpat kā ag -
rāk, 2010. gada pirmajos mēnešos 
apbūves zeme visdārgāk maksāja 
Mazā un Lielā Baltezera apkārtnē 

un Mārupes pagastā. Viszemākās 
cenas ir Olainē un tās apkārtnē, 
Garkalnes pagastā, Salaspils ap -
kārtnē.

Kurzemes pilsētās lēti dzīvokļi
Iedzīvotāju ienākumu kritums 

un bezdarbs ir galvenais iemesls, 
kāpēc Kurzemē dzīvokļu cenas 
strauji kritušās. Lielākajās pilsētās 
piedāvājums divas līdz trīs reizes 
pārsniedz pieprasījumu. Kā norā  -
da „Latvijas Avīze”, Saldū, salīdzi-
not ar pagājušā gada sākumu, ce -
nas sarukušas apmēram uz pusi. 
Piedāvājumu vairo bankās ieķī - 
lāto dzīvokļu īpašnieku nespēja 
maksāt, kā arī aizbraucēji darba 
meklējumos ārzemēs. Labie kār to-
tiem dzīvokļiem tikpat kā nav pir-
cēju. Talsos pēdējā gada laikā dzī-
vokļu cena nav būtiski mainījusies.  
Savukārt Kuldīgā dzīvokļu piedā-
vātāju ir divas līdz trīs reizes vai - 
rāk nekā meklētāju. Dzīvokļus, 
sevišķi lielo platību, var nopirkt 
ātri. Vienīgi Ventspilī  īpašnieki ne -
  grib pārdot dzīvokļus par šībrīža 
zemajām cenām. Tāpēc labu dzī-
vokļu piedāvājumu pilsētā ir maz.  
Tukumā, Liepājā padomju laika 
mā jā divistabu dzīvoklis nopēr-
kams sākot ar 7500Ls, Talsos, Kul-
dīgā un Saldū sākot ar 5000Ls. 
Vents pilī četristabu dzīvoklis šo -
brīd maksā 8000 – 19 000 Ls.

Kas jāzina, pērkot un pārdodot 
nekustamo īpašumu

No šā gada 1. janvāŗa Latvijā spē-
kā ir jauni grozījumi  vairākos no -
dokļu likumos. Ar tiem iepazīsti-
nām „Jauno Laika” lasītājus. Ja vē -
laties Latvijā pārdot jums piede -
rošu dzīvokli vai māju, jārēķinās, 
ka būs  jāsamaksā 15% iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis no kapitāla 
pie   auguma. Nodokli aprēķina no 
starpības starp pārdošanas cenu  
un vērtību, par kādu īpašums sa -
vulaik ticis iegādāts. Ja pārdevējam  
ir oficiāli reģistrēta saimnieciskā 

darbība, tad šī likme ir 26%. Ja pār-
dodamais nekustamais īpašums ir 
mantots līgumiskā, testamentārā 
vai likumīgā ceļā no laulātā, tad 
uzskata, ka tas ir viņu pārdzīvojušā 
laulātā īpašumā no dienas, kad īpa-
šums ticis reģistrēts zemesgrāmatā 
kā mantojuma atstājēja īpašums.  
Ja dzīvoklis vai māja pārdota par 
zemāku cenu, nekā savulaik iegā-
dāta, tad nodoklis pārdevējam nav 
jāmaksā. Ja pirkuma līgumā ieraks-
tītā summa ir zemāka nekā īpašu-
ma kadastrālā vērtība, valsts no -
devu 2% apmērā aprēķina no 
kadastrālās vērtības. Pārdodot me -
žu – no mežaudzes vērtības. Jā -
maksā arī valsts nodeva par īpa-
šuma tiesību nostiprināšanu ze -
mes  grāmatā. Pārdodot – 2% no 
ne  kustamā īpašuma vērtības la - 
tos, bet ne vairāk kā 30 000 latu. 
Dāvinot – 3% no nekustamā īpa-
šuma vērtības latos, bet ne vairāk 
kā 50 000 latu. Tiem, kas vēlas 
iegādāties nekustamo īpašumu 
Lat vijā lietderīgi zināt, ka valsts 
nodeva īpašuma tiesību nostipri-
nāšanai zemesgrāmatā ir 2% 
apmērā no darījuma vērtības. To 
aprēķina no pirkuma līgumā ie -
raks tītās summas vai no īpašuma 
kadastrālās vērtības. Ja vēlaties ie -
gā  dāties tikko uzbūvētu ģimenes 
privātmāju vai dzīvokli, tad šāds 
pirkums tiek aplikts ar 21% pie-
vienotās vērtības nodokli (PVN). 
Ar PVN apliek, arī apbūves ze - 
mes gabalu, kuram būvniecības 
atļauja ir izsniegta pēc 2009. gada 
31. decembra. Tāpat ar nodokli 
apliek arī renovētas jeb atjaunotas 
ēkas pirkumu, ja darījums noticis 
viena gada laikā pēc ēkas atjau-
nošanas. Ar PVN apliek starpību 
no ēkas pirkuma cenas un ēkas 
vērtības pirms tās atjaunošanas.    
Ar PVN neapliek jebkādu lietotu 
nekustamo īpašumu pirkumus.     
Ja darījums notiek ar starpnieka, 

jeb māklera palīdzību, tad jārēķi-
nās ar viņa pieprasīto atlīdzību,   
kas visbiežāk mēdz būt 5% no 
darījuma vērtības. Atlīdzība pa -
rasti jāmaksā tam cilvēkam, kura 
interesēs mākleris strādā.

Vai zeme nonāks ārzemnieku 
rokās ?

Lauksaimnieku organizāciju 
sa  darbības padome (LOSP) 
jau  pirms diviem mēnešiem 
ai cināja valdību ieviest iero-
bežojumus lauk saimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei, 
liedzot zemi iegādāties ār -
zemju investoriem un veicinot 
Latvijas zemes palikšanu Lat-
vijas iedzīvotāju īpašumā. 
Padome uz  skata, ka valsts 
uzliktie nodokļi būtiski ietek -
mēs lauksaimniecības zemju 
apsaimniekotāju turpmā -  ko 
darbību, jo, lai zemnieki spētu 
nomaksāt nodokļus, tie būs 
spiesti atbrīvoties no daļas 
savu zemes īpašumu, kurus 
par „sviestmaizes” cenu stei-
dzīgi pārpirks citu valstu inve-
stori.  Kā norāda mežu speci-
ālists  Arturs Boruks,  lielākais 
trū kums ir tas, ka nav noteikta 
aug -šējā robeža, līdz kādai 
platībai ārvalstnieks (un arī 
vietējais ie  dzīvotājs) var zemi 
iegādāties īpa šumā. Tāpat ir 
saglabāti vecie no  teikumi, kas 
atļāva visiem ārvalst niekiem, 
kuriem ir kapitāla daļas kādā 
Latvijā reģistrētā kompānijā 
vai tās filiālē iepirkt neie ro-
bežotos daudzumos Latvijas 
zemi, pie kam ārvalstniekam 
nebija prasību, lai viņš būtu 
Latvijā nodzīvojis vismaz trīs 
gadus un pats vadītu uzņē-
mumu. Tagad nu ir izveidojies   
tāds stāvoklis, ka lielākie meža 
zemes īpašnieki ir ārvalstnieki, 
to kompānijas un meitas uz -
ņēmu mi, kur viņu rokās kon -
centrējas tūkstošiem hektāru 
lielasplatības. 

Mātes dienā kādā no Rīgas tirdz-
niecības centriem notika plaša bēr-
nu zīmējumu izstāde. Bērni savos 
darbos izteica sapņu dāvanas sa -
vām māmiņām. Konkursa žūrijas 

Ko bērni vēlas Latvijā ?
pārstāve, klīniskā psiholoģe Sanita 
Aišpure presē norādīja, ka zīmē-
jumi atklājuši krasas atšķirības Lat-
vijas ģimeņu nodrošinātībā dažā-
dos Latvijas reģionos un ka māte 
joprojām ir galvenā mājas darbu 
veicēja. No visas Latvijas bija atsū-
tīti 1500 bērnu zīmējumi.   „Salīdzi  - 
not darbus pa reģioniem, Latgales 
reģions būtiski atšķīrās - dārgu dā -
vanu vietā savām māmiņām bērni 
vēlēja daudz mīlestības, ziedu, paši 
sev veselību, lai māmiņas būtu lai-
mīgas, kā arī svētku torti, kas gal -
dā tiek likta ļoti reti tās dārdzības 
dēļ,” stāstīja  veikala „Elkor” mārke-

tinga direktore Inta Grase. Kāds 
bērns savai māmiņai novēlēja ce   -
ļo jumu uz Rundāles pili, jo viņa 
ne    kad nav bijusi tik tālu no mā -
jām. Cits vēlējās velosipēdu, jo mā -
mi ņai katru dienu uz darbu kājām 
jāiet 6 km, bet kājas esot slimas      
un ļoti sāpot. Vēl kāds vēlējās īstu 
dušu, jo mājās nekad nav bijusi ne 
duša, ne vanna un visa ģimene 
maz  gājas bļodās. 

Pavisam savādākus vēlējumus 
izteica Rīgas apkārtnes bērni, kas 
savām māmiņām vēlēja zelta gre-
dzenus, biļetes uz Austrāliju, māju 
ar dārzu un baseinu, jaunu auto-

mašīnu, kosmētiku, lai māmiņa 
vienmēr labi izskatītos, portatīvo 
datoru, jo vecākais brālis nelaiž 
mammu pie datora platekrāna te  -
levizoru u.tml. Kurzemes, Zem ga-
les un Vidzemes reģionu bērnu zī -
mējumi bija saturiski līdzīgi un ta -
jos tika atspoguļotas pārsvarā vaja-
dzības pēc lietām, kas atvieglotu 
mammai mājas dzīvi - jauna veļas 
mašīna, jo mājās mamma mazgā 
drēbes ar rokām un viņai sāp ro -
kas, trauku mazgājamā mašīna, jo 
mamma pēc darba tā jau ir nogu-
rusi un pavada daudz laika, maz-
gājot traukus u.tml. S. Aišpure 
kons tatēja, ka 95% zīmējumu, kas 
ataino mājas soli, bija uzzīmētas 
mammas, kuras vienas rosās pa 

vir tuvi, rūpējas par bērniem, dār -
zu un mājlopiem, kamēr tēvi attē-
loti, sēžam krēslā pie televizora ar 
pulti rokās. Ir vērts aizdomāties - 
kāpēc 21.gadsimtā vēl joprojām ir 
tik strikts priekšstats par lomu sa -
dalījumu ģimenē, kur faktiski tā 
smagākā daļa ir uzvelta sievietei? 
Kā pastāstīja I.Grase, „zīmējumu 
konkursa mērķis bija piepildīt 5 
bēr  nu sapņu dāvanas māmiņām, 
no katra reģiona vienu. Tomēr, re -
dzot, cik daudzas sapņu dāvanas 
patiesībā iespējams realizēt, „Elkor” 
sadarbībā ar elektronikas uzņē mu-
miem un citiem konkursa atbals-
tītājiem nolēma vairāk bērniem 
nekā sākotnēji plānots palīdzēt 
viņu sapņu piepildīšanā.” 

Centrālās statistikas pārvaldes 
dati liecina, ka šī gada sākumā Lat-
vijā dzīvoja 2,248 miljoni cilvēku 
jeb par 12 900 mazāk nekā pirms 
gada.  Diemžēl daudzi iedzīvotāji, 
kas dodas darbā uz ārzemēm ne -
pa ziņo par to valsts iestādēm, tā -
pēc patieso aizbraukušo skaitu no -
teikt nav iespējams. Oficiāli 2009.
gadā no citām valstīm uz dzīvi 
Latvijā pārcēlās 2688 cilvēki, bet   
uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs de -

Iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās
vās 7388 Latvijas iedzīvotāji.

Mirušo skaitam pārsniedzot dzi-
mušo skaitu, iedzīvotāju skaits sa -
rucis par 8200. 2009. gadā salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo gadu laulī - 
bu skaits samazinājās par 23,3%, 
un to skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
bija 4,4. 

Kopš 2000.gada vairāk nekā par 
diviem gadiem pieaudzis vecums, 
kādā cilvēki stājas pirmajā laulībā. 
2009. gadā pirmo laulību vīrieši 

no   slēdza vidēji 29, bet sievietes -  
27 gadu vecumā. Vidējais laulībā 
stājušos vecums bija 34 gadi vīrie-
šiem un 31 gads - sievietēm.

Dzimušo skaits 2009. gadā bija 
21 700 vai par gandrīz 2300 bēr-
niem mazāk nekā 2008. gadā. Vis-
augstākie dzimstības rādītāji uz 
1000 iedzīvotājiem bija Pierīgas re -
ģionā - 11,1 dzimušie un arī Rīgā - 
10,1, viszemākā dzimstība bija Lat-
gales reģionā – 7,9 jaundzimušie  

uz 1000 iedzīvotājiem. Jaundzi-
mušā mātes vidējais vecums kopš 
2000. gada pieaudzis gandrīz par 
pusotru gadu un 2009.gadā bija 
28,7 gadi. 2010.gada pirmā ce -
turkš  ņa dati liecina, ka dzimstības 
samazinājuma tendence saglabā -
jas arī šogad. Dzimušo skaits pir-
majā ceturksnī ir par aptuveni     
600 bērniem mazāks nekā pagāju-
šā gada pirmajos trīs mēnešos. 
Savukārt mirstības rādītāji ir pa -
gājušā gada līmenī.

Mirušo skaits Latvijā 2009.gadā 
bija 29 897 jeb par 2271 cilvēku 

ma  zāk nekā 2008.gadā. Latgales 
reģionā bija visaugstākā mirstība - 
15,9 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem. 
Zīdaiņu mirstība pagājušajā gadā 
pieauga. Pirmajā dzīves gadā no -
mira 168 bērni. Pēc provizoris -
kiem aprēķiniem, 2009.gadā dzi-
mu  šo iedzīvotāju vidējais paredza-
mais mūža ilgums bija 73,4 gadi,  
tai skaitā vīriešiem - 68,3 gadi, sie-
vietēm - 78,1 gadi. Kopējais iedzīvo-
tāju skaits Rīgā šā gada sākumā  
bija 706 000. Iedzīvotāju skaita pie-
augums 2009.gadā bija vērojams 
tikai Pierīgas reģionā - par 3800.


