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Kārtējā ALAs valdes sēde 8. un 
9. martā šoreiz notika netra di-
cionāli - Latvijas vēstniecības 
vies mīlīgi piedāvātajās telpās un 
paplašinātā sastāvā, piedaloties 
arī ALJAs un vēstniecības pār-
stāv jiem. 

Piektdien, 8. martā, pateicoties 
Sarmas Muižnieces -Liepiņas un 
Ilzes Garozas atbalstam,  latviešu 
sabiedrības pārstāvjiem bija ie  -
spēja apmeklēt Kongresa biblio -
tēku skaistajā Tomasa Džefersona 
(Thomas Jefferson) ēkā Kapitola 
kal nā. Mūsu gide bija Eiropas 
no   daļas bibliotekāre, kas atbild 
par Polijas, Ukrainas, Baltkrievi-
jas un trīs Baltijas republiku ko- 
l ekcijām. Kongresa bibliotēkā 
ap   mēram 20 000 grāmatu latvie-
šu valodā, kas, iespējams, ir lie-
lākā latviešu grāmatu kolekcija 
ārpus Latvijas. Bibliotēkā izvei-
dots arī atsevišķs nacionālo kul -
tūru arhīvs, kas vāc materiālus 

ALA un ALJA lemj 
Vašingtonā

par nacionālo kultūru tradīciju 
saglabāšanu ASV. Ar interesi pē   -
tījām ASV Dziesmu svētku re  -
per tuāra grāmatas no 20. gs. 70. 
gadiem, kā arī citas vēstures lie-
cības. Izskatījās gan, ka informā -
tīvo un vēsturisko materiālu 
klāsts latviešu valodā ir samērā 
trūcīgs, un gan mēs, gan bib lio -
tēka noteikti būtu ieguvēji, ja 
kolekcija tiktu papildināta.

Sestdien valdes sēde notika 
vies  mīlīgajās Latviešu vēst  nie -
cības telpās Vašingtonā. Bez kār-
tējiem valdes ziņojumiem notika 
arī detalizēta ALAs 2013. gada 
budžeta apspriešana, gatavoša-
nās ALAs 62. kongresam Sietlā, 
kur paredzēts latviešu sabiedrī bas 
pieredzes apmaiņas semi nārs, un 
atbalsta stipendiju pie  šķiršana 
mākslinieciskajām ko   pām dalībai 
Vispārējos XXV Dzies  mu un XV 
Deju svētkos Latvijā.

(Turpinājums 3. lpp.)

(Turpinājums 2. lpp.)

Jau ilgāku laiku Latvijā aktīvi 
darbojas ZALŠA organizācija, 
kas tā ir ? 

Tā ir vairāku tradicionālās kul-
tūras jomā darbojošos nevaldī bas 
organizāciju apvienība. ZALŠA 
di   bināšanas ierosme nā   kusi no 
Latvijas Dievturu sadraudzes un 
būtībā ir tikai jau notiekošas sa  -
darbības apliecinājums, jo bied -
rī  bas, kuŗas ir ZALŠA dibinā -  
tā jas, savstarpēji sadarbojās jau 
pirms ZALŠA. Šīs dibinātāj  bied-  
 rības ir Latvijas Dievturu sa   d rau-
 dze, Latvijas Folkloras bied rība, 
biedrības Tavas skola un Lau ku 
pirtnieki, Tradicionālās kultūras 
asociācija, radošā apvie nība Ta  -
lantu pilsēta un Folkloras infor -
mācijas centrs. Te vēl svarīgi pie-
bilst, ka ZALTIS ir biedrību ap -
vienība, un tajā nevar iestāties 
privātpersonas. 

Kurās jomās izpaužas   ZALŠA 
darbība ?

Pirmais lielais ZALŠA veikums 
bija Baltu krivule pagājušā gada 
vasarā, ko rīkojām sadarbībā ar 
Beverīnas novada pašvaldību un 
kuŗā tradicionālo garīgo organi-
zāciju pārstāvji, baltu pēcteči un 
etnisko jautājumu pētnieki un 
praktiķi sabrauca ne tikai no vis-
dažādākajiem Latvijas nova -
diem, bet arī no Lietuvas, Balt-

Kas ir ZALŠA Dzīvesziņas skola?
„Jauno Laiks” iztaujā biedrību apvienības ZALTIS valdes priekšsēdētāju Guntu Sauli 

krievijas un Polijas. 
Šobrīd aktīvi darbojošās ZALŠA 

Dzīvesziņas skolas ir viena no 
re  dzamākām un arīdzan ietek-
mī gākām darbības izpausmēm. 
Notiek dažāda rakstura un sa -
tura nodarbības gan Rīgā, gan 
novados. Aktīvi Dzīvesziņas sko-
las darbojas Limbažos, par sko - 
las iedīgļiem var runāt arī Lie -
pājā, kuŗā kultūras biedrība       

VIE DUMS ir pagājušā gada ru  -
denī iestājusies ZALTĪ. Tāpat 
varam runāt par sadarbību ar ci  -
tām organizācijām un apvienī -
bām, kā Latviešu Nacionālistu 
klu bu, un arī ar atsevišķiem ļau-
dīm. Jau vairāku mēnešu garu-
mā, faktiski kopš pirmās Baltu 
sakrālā mantojuma konferences 
Rīgā pagājušā gada decembrī 
vei dojas ļoti laba un radoša s a -

darbība ar šīs konferences iero-
smes autori un rīkotāju Intu 
Blūmu Vītolu. 

Kas ir ZALŠA Dzīvesziņas 
skola?

Šobrīd Dzīvesziņas skola Rīgā 
piedāvā intelektuālas lekcijas 
vēstures, īpaši senvēstures un 
arheoloģijas jomās, gan filozofu 
un filologu priekšlasījumus, gan 
arī iespēju apgūt praktiskas ie -

maņas. Nākam kopā arī dziedāt, 
dejot latviešu dejas, apgūt mū  zi-
kas instrumentu spēli, kā arī iz  -
zināt to, kas praktiski darāms tra-
dīcijas kopšanā un uztu rē šanā. 

Kopš šī gada janvāra skola 
notiek Rīgas Latviešu biedrības 
namā sadarbībā ar RLB Folklo-
ras komisiju. Bet Dzīvesziņas 
skolas aizsākums ir pirms ga -
diem četriem pieciem toreizējā, 
jaunievēlētā Latvijas Dievturu 
sadraudzes vadītāja Valda Celma 
iesāktās Pavasara un Rudens sa -
runas, kas tolaik kalpoja izglītī-
bai  par svarīgiem dievturības un 
latviešu senās, pirmskristīgās re -
liģijas un pasaules skata jautāju-
miem. Tolaik zināšanu un sap-
ratnes par dievturību Latvijā     
bija patiešām ļoti maz. Nodibi-
noties ZALTIM, Dzīvesziņas 
sko  la pārgāja tā pārziņā un ie -
guva plašāku gan tēmu, gan dar-
bības vērienu, nepaliekot vienīgi 
pie dievturības tiešajiem jautā-
jumiem, bet likumsakarīgi tve -
rot un apgūstot pasauli plašāku, 
jo arīdzan senā latvju reliģija pār-
 svarā nebija atrauta no pārējās 
dzī  ves. Svarīgs allaž ir bijis kop-
sakars – dzīves garīgās, intelek-
tuālās un sadzīviskās pasaules 
ko  puma tvērums un apzināšana.. 

PRIECĪGAS LIELDIENAS!
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Inter v ija

(Turpināts no 1. lpp.) Kas ir ZALŠA Dzīvesziņas skola?
Kādi ļaudis apmeklē prak-

tiskās nodarbības un tradīciju 
apguves lekcijas? 

Patiešām, ļoti dažādi. Jāteic 
gan, pārsvarā tie ir vidējās pa -
audzes ļaudis, kas savu daļu 
meklētāju ceļu jau nogājuši. Sa  -
līdzinoši mazāk ir jauniešu, bet 
teikt, ka viņu nav nemaz, būtu 
nepareizi. Dzīvesziņas nodar-
bības un lekcijas ir brīvi pieeja-
mas itin visiem interesentiem. 

Kā izpaužas latviskā meditā-
cija? 

 Meditācijai nav tautības. Tā        
ir līdzīga itin visās garīgajās prak-
sēs. Tas, ko mēs darām mūsu 
Lat viskās meditācijas nodarbī-
bās, ir pētām, analizējam, domā-
jam, kā šīs prakses ir atspoguļo-
tas latviešu Dainās, teikās, pa  -
sakās, sakāmvārdos utt. Mūs -
dienu situācija tradicionālās kul-
tūras kopšanā tāda, ka mums 
pašlaik ir labi attīstīti tradicio-
nālo gadskārtu svētīšanas para-
dumi, t.s. auglības kults ir no 
folkloras teicēju pierakstiem iz -
pētīts un tiek mūsdienās kopts.   
It īpaši dažas folkloras kopas to 
ļoti aktīvi un dziļi jau praktizē. 
Mazāk, bet apzināts ir arī kara-
vīru kults. Taču vismazāk mēs 
paši zinām tieši par garīgajām 
praksēm, kādas nenoliedzam   
būs bijušas arī Latvijas teritorijā, 
un kas, manuprāt, ir ļoti likum-
sakarīgi. Lai arī mēs zinām, ka 
mūsu tautas senie ļaudis dzīvo -
jas patiesā un dziļā saskarsmē      
ar Dievu, tā pārsvarā izpaudās 
sadarbībā ar Māti dabu, kas bija 
svarīgi zemkopībai, zemes un 
tautas auglībai un ikdienas dzī-
vei. Nenoliedzami šie ļaudis bija 
ļoti viedi, zinīgi un garīgi smal -
ki, tomēr tā gluži vēl nav garīgā 

„Rā mupe”. Folkloras kopas itin 
bieži tiek aicinātas uz skolām, 
bērnudārziem, lai mācītu, kā 
svētīt tradicionālos gadskārtu 
svētkus. Protams, ka bērniem 
vai  rāk patīk jautrošanās, danči 
un rotaļas, mazāk viņi grib tra -
dīcijā iedziļināties, tālab te ļoti 
svarīga ir skolotāja ieinteresē -
tība un arī prasme jauniešus au -
dzi nāt tā, lai viņš vēlētos iedzi-
ļinā ties, ne tikai baudīt ārējos 
prie kus. Šobrīd šķiet, ka tieši 
Latviskā meditācija būs tā, kas 
piesaistīs tos jauniešus, kuri jau 
sākuši meklēt kādu garīgo ceļu 
un vē  lēsies mūsu tradīcijā ierau-
dzīt   tos garīgos smalkumus, kas 
tajā ir noslēpti. 

Šobrīd jaunieši visvairāk inte-
resējas par amatniecību, rotām, 
tērpiem, postfolkloras mūzikas 
stilu, dančiem, daudziem svarīgs 
ir t.s. zaļais dzīvesveids – dzīve 
iespējami tuvā saistībā ar dabu. 
Populāras ir pirtnieku, bitenieku 
u.tml. iemaņas. 

Šovasar Latviju apciemos 
dau  dzi ārzemju latvieši, kā      
viņi var iesaistīties jūsu rīko-
tajos pasākumos ? 

Par saviem pasākumiem –  gan 
Dzīvesziņas skolas nodarbībām 
un lekcijām, gan citiem pasāku-
miem, folkloras kopu un citu 
tradicionālās kultūras kopienu 
rīkotajam norisēm, kas pārsvarā 
ir visiem interesentiem atvērtas, 
mēs informējam savās e-vietnēs – 
gan Sadraudzes, gan ZALŠA, gan 
Folkloras biedrības lapās piem. 
http://dziveszinazaltis.blogspot.
com/

Arī domubiedru saziņas ad -
rešu saraksti ir plaši un ziņas    
tiek sūtītas pa e-pastu.  

prakse. Mēs diezgan droši varam 
teikt, ka arī priesteru, svētnieku 
vai krīvu kārta mūsu senčiem ir 
bijusi. Arī senvēstures pētnieku 
skepse šajos jautājumos ir kriet -
ni mazinājusies, kaut arī tiešo 
pierādījumu varbūt nav tik 
daudz. 

Kā tu raksturotu Dievturu 
kustību mūsdienu Latvijā? 

Dievturu kustība mūsdienu 
Latvijā no vienas puses ir ļoti 
plaša un daudzveidīga – ir da žā -
di strāvojumi, novirzieni, gand -
rīz katram ir savas garīgā ceļa 
nianses. Varbūt tiešām vairāk 
balstās gatavos priekšrakstos, 
pie mēram, seko tieši un tikai 

Ernesta Brastiņa paustajam vie-
doklim un nepieļauj nekādas 
pašu atzītas atskārsmes. Citi sa -
vukārt ir ļoti brīvi.

Dievturu saime Latvijā atšķi-
rībā mūsdienās ir kļuvusi daudz 
draudzīgāka nekā tā bija vēl 
pirms dažiem gadiem. Pretru -
nas un dažādi vērtējumi paliek, 
bet mazinājušās ir nesaskaņas, 
tāpēc ka cits citu mazāk cenša-
mies pārmācīt. Katrs ir atradis 
sev savus domubiedrus, draugus 
un ar tiem arī sadarbojas, veido 
kopīgus rituālus, kopīgi svēta 
svētkus utt. Mazinājušies cen-
tieni visus vienādot un citādi 
domājošos uzskatīt par aplam-

nie kiem un dievturības grāvē-
jiem. Ik pa reizei aktualizējas 
jau  tājums par t.s. „oficiālo” diev -
turu jeb Sadraudzes biedru ne -
lielo skaitu, bet mans skatījums ir 
tāds, ka daudz lielāka nozīme 
par kādu oficiālo ciparu ir to ļau-
 žu skaitam, kuri savā sirdī ar vien 
vairāk pievēršas dievtu rīgām 
domām, uzskatiem, izzi ņai. 

Vai ZALŠA Dzīvesziņas sko-
las un citi tradicionālās kultū-
ras pasākumi uzrunā jaunie-
šus? 

Līdztekus darbībai ZALTĪ, Sa  -
draudzē un Folkloras biedrībā, 
darbojos arī folkloras kopā – tā   
ir Katlakalna folkloras kopa 

Satikšanās ar Dzejnieku

citādi, ar mīļām rokām pavada 
dzejnieku līdz Zemes vārtiem.

Jaunībā visi savulaik devāmies 
pēdējā gaitā pavadīt Alfrēdu 
Amtmani-Briedīti, Eduardu Smiļ-
 ģi, Antu Klinti. Todien nekur ne -
aizbraucu, lai gan ik uz soļa kāds 
atgādināja, ka šīs ir pēdējās stun-
diņas Imantam Ziedonim uz šīs 
zemes. Arī radio un televīzija pār-
raidīja atvadīšanos un bēru cere-
moniju.

Jaunatne dzejnieku vērtē augstu 

jo augstu, varbūt var teikt - mīl 
viņu, tāpēc Spīdolas ģimnāzijas 
(tās dzimšana arī ir Imanta Zie-
doņa rosināta un atbalstīta), kā 
viņi paši sevi sauc, vokāli drama-
tiskais improvizācijas ansamblis 
„Pēdējā minūte” savas vadītājas 
Elīnas Apsītes uzraudzībā un cie -
šā sadarbībā nolēma šajā dienā, 
brīdī, kad Imants Ziedonis tiek 
atdots zemei, sarīkot sarunu, 
dzies mu un dzejas pēcpusdienu. 
Un tad es uzzinu, ka abas manas 

Raksti un fotogrāfijas 
adresējamas 

dmjartans@inbox.lv

Adrese: Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010
Fakss: (+ 371) 67326784

Šī diena bija gaiša, saulaina un 
silta, pilna pavasara dvesmas. Bet 
šī bija arī diena, kad dzejas cienī-
tāji Doma baznīcā atvadījās no 
Imanta Ziedoņa. 

Kad pirmo reizi izdzirdējām   
par viņa aiziešanu, gribējās iesauk-
ties: „Tā nevar būt!”  jo bijām ie  -
domājušies, ka dzejnieks ir ne  -
mirstīgs. Diemžēl tā nemēdz būt.

Bet diena bija burvīga. Likās, 
pati daba un tas, kas to vada un 
liek tai darboties tieši tā un ne 

mazmeitas Dārta un Austra ar 
Tomu paspējušas aizbraukt uz 
Rīgu un būt klāt šajā vēsturis -     
kajā notikumā. Tā bija viņu sa  -
stapšanās ar tautas dzejnieku (un 
man ar manu jaunību). Klātienē 
viņiem nebija iznācis satikties, 
taču ansamblis lielā mērā tika 
radīts Imanta Ziedoņa dzejas un 
epifāniju ietekmē.

Šī pēcpusdiena nebija īpaši ga -
tavota – kas gan nāvi gaida! -  
tāpēc skanēja jauniešu iemīļotās 
dziesmas ar dzejnieka vārdiem, 
tika lasītas viņa vārsmas un epi-

fanijas, tās, kas gājušas pie sirds un 
ir viņiem tuvas. Visu sāka un 
beidza ar tautasdziesmām – galu 
galā Imants Ziedonis nāk no tau-
tasdziesmas, ir rada tai. Dega sve-
ces, un šķita, ka viņš svētī jaunie-
šus un šo brīdi.

Prieks bija skatīties un būt ar 
viņiem kopā. Nav tiesa, ka jaun-
atne ir kļuvusi sekla, vienaldzīga 
un vēl nez kāda. Tā ir dažāda, arī 
gaiša. Tikai par šādiem jauniešiem 
runā mazāk.

Māris Brancis
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L atv i jā  un p asau lē

Pēcpusdienā diskusijai pievie-
nojās arī ALJAs pārstāvji, kas ru -
nāja par Amerikas jauniešu ak   tu ā-
litātēm aizvadītajā gadā. ALJA tika 
aicināta pievienot  savu informā-
tīvo bloku ALAs In  fogrammai, 
kas palīdzētu pla šai ASV sabied rī-
 bai sekot līdzi ALJAs aktīvitātēm.

Savukārt dienas noslēgumā 
notika informātīva diskusija 
„Lat   vijas valsts un ASV latviešu 
sadarbība Latvijas polītisko un 
ekonomisko aktuālitāšu kon -
tekstā”. Tajā piedalījās vēstnieks 
A. Razāns, PBLA priekšsēdis       
J. Kukainis un PBLA/ALA pro-
jektu lietvede I. Garoza. Vēst-
nieks sniedza plašu pārskatu par 
vairākiem jautājumiem, tostarp - 
vēstniecības lomas paplašināša-
nu ASV latviešu diasporas dzīvē, 
Pilsonības likuma grozījumu ka  -
vēšanos, Latvijas pilsoņu reemig-
rācijas plānu, un citām aktuāli-

tātēm. Savukārt J. Kukainis  un      
I. Garoza informēja par gata vo-
šanos Pasaules latviešu ekonomi-
kas un innovāciju forumam, kas 
notiks šā gada 2. - 4. jūlijā Rīgā. 

Vakarā ALAs pārstāvji ap  mek -
lēja Vašingtonas deju kopas „Na -
 mejs” koncertu, kas tika rīkots, 
lai atbalstītu kopas dalību Deju 
svētkos.

ALAs valde uz noslēguma sa  -
nāksmi vēl pulcējās arī svētdien, 
10. martā, Rokvilē. 

Nedēļas nogales sarīkojumus 
pa  beidza I. Garozas vadītās pār ru-
nas par aktuālu jautājumu „Trim-
das vēsture. Kā to nodot tālāk?” 

Mūsu nākamā tikšanās  - ALAs 
62. kongresā Sietlā, kur ceram   
uz plašu latviešu sabiedrības līdz-
dalību.

Taira Zoldnere,
ALAs informācijas 

noz. vadītāja

ALA un ALJA lemj Vašingtonā

Diskusija par Latvijas valsts un ASV latviešu sadarbības iespējām. No kreisās: I. Garoza, J. Kukainis, 
A. Razāns, T. Zoldnere

(Turpināts no 1. lpp.)

2012. gada martā Bostonā no -
tika Latviešu skautu kustības 95 
gadu jubilejas konference kopš 
skautisma dibināšanas Latvijā 
1917. gadā un Latviešu gaidu 
kustības 90 gadu jubilejas konfe-
rence kopš gaidisma dibināša -
nas 1922. gadā. Konferencē gai-
du vadītājas nolēma, atzīmējot 
90 gadu jubileju, veikt kādu labo 
darbu Latvijas bērnu labā. Pēc 
pārrunām ar Latvijas Bērnu fon-
da viceprezidenti Vairu Vucāni  
vienojāmies ar latviešu gaidu 
priekšnieci vad. Noru Aivaru 
apsveikt daudzbērnu ģimenes 
Lieldienās ar dāvanu paciņām. 
Oktobra vidū vienības saņēma 
sarakstu ar ģimenēm, bērnu ve -
cumiem un idejām, ko var ielikt 

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBAS LABAIS DARBS

paciņās. Paciņas bija jānosūta uz 
Latviju, lai tās tiktu saņemtas 
Latvijas Bērnu fondā līdz marta 
vidum, jo LBF rīkotā Lieldienu 
sarīkojumā tad arī mūsu dāva - 
nas tiks pasniegtas.

2013. gada 16. martā notika 
Latvijas Bērnu fonda labdarī -    
bas sarīkojums „Nepaej garām” 
Mārupes kultūras centrā ar di -
viem izciliem koncertiem. Mēr-
ķis bija iesākt labdarība akciju, 
lai iegūtu naudu bērniem ar 
īpašām vajadzībām šī gada va -
saras nometnēm. Pasākums tika 
veikts kopā ar Latvijas Televī -   
ziju tiešā translācijā. Koncerta 
pirmajā daļa uzstājās bērnu vo -
kālā grupa Dzeguzīte kopā ar 
pasākuma vadītāju Uģi Jokstu. 

Tad bija stundu pārtraukums 
pirms koncerta otrās daļas. Otrā 
koncerta daļā, kuru mūzikālo 
programmu vadīja Jānis Lūsēns 
uzstājās izcili latviešu solisti. 

Stundas pārtraukuma daļā tika 
pasniegtas Latviešu gaidu kustī-
bas sagatavotās paciņas. Vad. 
Maija Šķinķe izskaidroja Latvie-
šu gaidu kustības mērķi, gatavo-
jot šīs paciņas kā Lieldienu svei-
cienus, kā arī labo darbu princi-
pu, jo gaidām tiek mācīts „katru 
dienu veikt kādu labu darbu”. 
Tad pasniedza daudzbērnu ģi -
menēm skaisti rotātās paciņas. 
Tajās bija šokolāde, kliņģeris, kā 
arī no Austrālijas atsūtītie bu -
merangi. 

vad. Maija Šķinķe

Maija Šķiņķe ar Haričevu ģimeni no Rīgas
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Nekustamo īpašumu speciā-
listi vēsta, ka nerimstas ārzemju 
in  vestoru interese par Latvijā 
lauk  saimniecības zemi un me -
žiem. Galvenokārt tie ir  ārzemju 
pensiju fondi un citas struktū -
ras, kuras vērtē ilgtermiņa atde-
vi. Mežs un lauksaimniecības ze -
 me ir tieši tas, kas Latvijā interesē 
Vācijas, Skandināvijas un citu 
valstu konservatīvos ieguldītā -
jus. Ārzemju pircēju vidū ir arī 
Ķīnas pilsoņi. Šomēnes Beverī-
nas novadā kāds ķīnietis iegā-
dājies piecus nekustamos īpašu-
mus Mūrmuižas ciemā. Jau esam 
raks  tījuši, ka divarpus gadu laikā 
Imigrācijas likumā noteikto 
iespēju saņemt termiņuztu rēša-
nās atļauju pret investīcijām Lat-
vijas tautsaimniecībā izmanto-
juši kopskaitā 4744 ārzemnieki, 
veicot ieguldījumus 318,3 mil-
jonu latu apmērā. Aizvadītajā 
gadā 2435 ārzemnieki uzturēša-
nās atļauju pieprasījuši, pama-
tojoties uz faktu, ka viņi paši vai 
viņu ģimenes locekļi ir iegādā-
jušies nekustamo īpašumu Lat-
vijā vismaz 50 000 latu vērtībā. 
Ārzemnieku interesi visbiežāk 
piesaistījuši dzīvokļi Rīgā un Jūr-
malā, kur pērn kopumā nopirkti 
attiecīgi 487 un 303 īpašumi.

Valsts zemes dienesta veiktais 
pētījums liecina, ka visdārgākā 
lauksaimniecības zeme ir Lat-
vijas auglīgākajā reģionā – Zem-
galē. Tur tirgus cena pērn sasnie-
dza 1600 latu par hektāru (Zem-
gale 1600 Ls/ha, Vidzeme 800, 
Kur zeme 1000, Latgale 600). Vis-
lētākā zeme ir Latgalē, tāpēc tur 
darījumu skaits ir vislielākais. 

Nekustamais īpašums: ārzemnieki pērk, valdība domā

Tikmēr nekustamo īpašumu eks-
perti norāda, ka Zemgalē hek-
tāra cena var sasniegt pat 3500 
la   tus. Tagad Zemkopības minist-
rija beidzot nolēmusi ierobe -        
žot lauksaimniecības zemju pār-
do šanu ārzemniekiem, taču tas 
skars arī vietējos zemniekus, jo 
Ei ropas Savienība nacionālo lo   bi-
  ju nepieļaujot. Ministrijas priekš -
likumi paredz pirmpir kuma tie-
sības dot radiniekiem līdz trešajai 
pakāpei, pieguļošo zemju īpaš nie-
kiem, lauksaimnie kiem 20 kilo-
metru rādiusā un valstij. Iero be-
žojumi ir arī citur Eiropā, piemē-
ram, francūži no lauksaimniecī -
bas zemes pir cē jiem prasa valsts 
valodas zinā šanas un pat biznesa 

plānu franciski. 
Galvaspilsētas Rīgas centrā un 

Jūrmalā par jauno dzīvokļu ie -
gādi visvairāk interesējas ārzem-
ju pircēji, savukārt mikrorajo -
nos, kur galvenokārt padomju 
laika mājas - vietējie pircēji. 
Ārzemnieku lielākais pieprasīju-
ms Rīgas centrā ir pēc divu gu -
ļamistabu kvalitatīviem dzīvok-
ļiem platībā līdz 80 kvadrāt-
metriem un kuru cena nepār-
sniedz 150 000 eiro. Zīmīgi, ka   
šā gada februārī piedāvājums 
Rīgā pārsniedza 3000 īpašumu. 
Kā vēsta nekustamā īpašuma uz -
ņēmums „Latio” dzīvokļu piedā-
vājuma palielināšanās saistīta 
gan ar banku uzņēmumiem pie-

derošo īpašumu nonākšanu tir-
gū, gan attīstītāju uzbūvētajiem 
vai pilnībā rekonstruētajiem   
projektiem. Ārpus Rīgas centra 
vietējo pircēju lielākā interese ir 
par pabeigtiem dzīvokļiem par 
cenu līdz 1200 eiro (840 lati) par 
kvadrātmetru. Centra jauno dzī-
vokļu vidējā cena sasniedz 2277 
eiro (1594 lati) par kvadrātmetru, 
savukārt Vecrīgā un tās tuvumā 
3913 eiro (2739 lati). Tajā pašā 
laikā padomju laika dzīvokļu ce -
nas nedaudz samazinājušās Jel-
gavā, Kauguros, Salaspilī un Og -
rē. Salaspilī vidējā dzīvokļu cena 
ir 472 eiro (330,4 lati) par kvad-
rātmetru. Šogad tirgū ienācis 
jauns projekts. „Ober Haus Real 

Skats uz Salienas projektu
Estate Latvia” uzsākusi aktīvu 
mazstāvu daudzdzīvokļu pār -  
do šanu Salienā, kas atrodas Ba -
bītes novadā, Piņķos. Ar kopīgo 
platību 455 ha, tas ir lielākais 
nekustamā īpašuma attīstības 
projekts Baltijā. Saliena atrodas 
starp Rīgu un Jūrmalu. Tuvumā 
atrodas golfa laukums, bērnu 
spēļu laukumi, sporta halle, ba -
seins, starptautiskā skola, liel-
veikali. Piedāvāti tiek vienista-
bas, divistabu un trīsistabu dzī-
vokļi platībā no 45 līdz 195 
kvadrātmetriem. Divistabu un 
trīsistabu dzīvokļos paredzētas 
divas vannas istabas. Dzīvokļu 
cena sākot no 1030 EUR/kv.m.

DM

Centrālās statistikas pārvaldes 
da  ti liecina, ka iekšzemes kop -     
pro duktam (IKP) 2012. gada pē  -
dējā ceturksnī salīdzinājumā ar 
iepriekšējo ceturksni bija vērojams 
1.4% kāpums. Uz Eiropas Savie nī-
bas fona jau otro gadu pēc kārtas 
trīs straujāk augošās tautsaim nie-
cības ir Baltijas valstīs. Latvijas taut-
 saimniecība 2012. gadā turpināja 
strauji attīstīties, sasniedzot augs tā-
kos izaugsmes tempus Eiropā – 
5.6%. IKP izaugsmi 2013. gadā 
vairs tik strauju kā iepriekšējos di -
vos gados nevar gaidīt, taču pare-
dzams, ka tas būs viens no augstā-
kajiem Eiropā. Neskatoties uz to 
bezdarba līmenis Latvijā šā gada 
janvāra beigās bija 10,9%, kas ir 
par 0.4% lielāks nekā mēnesi ie -
priekš. Zemākais bezdarba līme -
nis reģistrēts Rīgas reģionā – 7%, 
augstākais bija Latgales reģionā – 
21,5%. Kurzemes reģionā bezdarba 
līmenis janvārī bija 12,2%, Zem-
gales reģionā – 12,1% un Vidze mes 
reģionā – 13,3%. Valsts lielākajās 
pilsētās: Rīgā – 6,5%, Valmierā – 
8,1%, Ventspilī – 9,1%, Liepājā un 
Jūrmalā – 10,3%, Daugavpilī – 
11,1%, Rēzeknē – 20%. To, ka Lat -
vijas reģionālā attīstība nav vien-
dabīga liecina arī dati par iekšze-
mes koppruduktu (IKP). Kā zi  -
nāms 2004. gadā Latvijā tika no -
teikti un 2009. gadā apstiprināti 
seši statistiskie reģioni. 2011. gadā 
Latvijā IKP uz 1 iedzīvotāju pēc 
pirktspējas paritātes (angļu: pur-

Kas jāzina par Latvijas tautsaimniecību

chasing power parity (PPP)) bija 
aptuveni 16 818 ASV dolāru 
(Starptautiskā Valūtas fonda aprē-
ķins). Pieņemot, ka 2011. gadā, sa  -
līdzinot ar 2010. gadu, Latvijas IKP 
sadalījuma proporcija uz vienu ie -
dzīvotāju pa Latvijas statistiskajiem 
reģioniem būtiski nemainījās, tad 
IKP uz 1 iedzīvotāju pēc pirktspē-
jas paritātes sadalījums ir apkopots 
redzamajā tabulā.

Vairāk nekā puse aptaujāto Lat-
  vijas iedzīvotāju atzinuši, ka sa  -
mērā toleranti izturas pret alko-
hola, cigarešu un degvielas kont-
rabandu. Lietuvā „saprotošo” ir 
60 %, bet Igaunijā trešā daļa no 
visiem aptaujātajiem. Tādi ir Lie-
 tuvas Brīvā tirgus institūta pa -  

sū  tītā pētījuma rezultāti. Kā vis -
efek  tīgāko veidu, lai mainītu situā-
ciju, vairāk nekā 60% Latvijas ie  -
dzī  votāju uzskata akcīzes nodokļu 
samazināšanu. 40% piedāvā sa  ma-
zināt valsts regulējumu. Mazāk ne -
kā piektā daļa ierosina pastiprināt 
robežkontroli. Turklāt Latvijā, at -
šķirībā no Lietuvas un Igaunijas, 
gandrīz neviens neiesaka valdībai 
palielināt soda sankcijas.

Latvijas uzņēmēji demonstrē-
juši apbrīnojamu „personības 
dalīšanos”. Aptaujā tie pauduši 
neapmierinātību ar valsts nodok-
ļu politiku, bet no otras puses 
lielākā daļa uzņēmēju (56%) ne -
būtu gatavi pārcelties uz kādu 
citu valsti ar zemākām nodokļu 

likmēm un nepārceltu arī savu 
uz  ņēmumu. Tikai ceturtā daļa no 
aptaujātajiem Latvijas uzņēmē jiem 
piekristu pārcelt savu uzņēmēj-
darbību uz citu valsti, ar nosacīju-
mu, ka uzņēmumu ienākuma no -
doklis (UIN) tajā būtu par 10 pro-
centa punktiem zemāks nekā Lat-
vijā spēkā esošā 15% likme. Zemā-
kā UIN no visām ES dalībvalstīm ir 
Bulgārijā un Kiprā - 10%, Īrijā - 
12,5%, Latvijā un Lietuvā - 15%, kā 
arī Rumānijā - 16%. Tikmēr augs-
tākās UIN likmes ir Francijā - 
36,1%, Maltā - 35%, Beļģijā - 34%, 
Portugālē - 31,5% un Itālijā - 
31,4%.

Svarīgākās Latvijas 
eksporta preces 2011. gadā

IKP uz 1 iedzīvotāju 
pēc pirktspējas 

paritātes, ASV dolāri

% no 
Latvijas 
vidējā 

rādītāja

Valsts ar līdzīgu IKP uz 1 
iedzīvotāju pēc pirktspējas 

paritātes, ASV dolāri 
(Starptautiskā valūtas fonda 

aprēķins 2011. gadā)
LATVIJA 16 818 100%

Rīgas reģions 28 086 167% Jaunzēlande (28 012)
Pierīgas reģions 12 950 77% Kazahstāna (13 001)

Vidzemes reģions 11 100 66% Dienvidāfrika (10 970)
Kurzemes reģions 13 118 78% Irāna (13 184)
Zemgales reģions 11 100 66% Maķedonija (10 469)
Latgales reģions 8 914 53% Jamaika (8 928)

16,8% no kopējās eksporta vēr-
tības,

dājumi – 14,5%,

ces – 12,7%.

7,4%,

7,4%,

celsmes produkti – 4,4%,

dājumi – 4,1%,

3,1%,

un kartons – 2,1% 

Latvija 2011. gadā eksportēja 
vairāk nekā importēja (bija po   zi-
tīva ārējās tirdzniecības bilance) 
uz šīm valstīm (uzskaitītas tikai 
daļa valstu):

Informācijas sagatavota pēc 

Iekšzemes kopprodukts (IKP) pēc pirktspējas paritātes uz vienu iedzīvotāju Latvijas statistiskajos 
reģionos 2011. gadā


