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Eiropa — kas tālāk? Ceļojums pa Latviju/ Tuvplānā (6:52 – 10:00) 

 
Deutsche Welle 
 
Mēs dodamies uz dienvidaustrumiem, uz Daugavpili, kur dzīvo Latvijas lielākā etnisko krievu kopiena. 
Viņi šeit nonāca pēc Otrā pasaules kara, kad padomju vara īstenoja plašas pārvietošanas kampaņas 
un Staļins iekļāva Latviju PSRS sastāvā. Mums skaidro, ka patiesībā lielākā daļa etnisko krievu, kas 
šeit dzīvo šobrīd, ir dzimuši šeit. Lai gan vecāka gadagājuma cilvēki lielākoties runā tikai krieviski, 
arvien vairāk jauniešu runā arī latviski. 
 
Daugavpils šķiet daudz krāsaināka un dzīvīgāka nekā tad, kad mēs to apmeklējām pirmo reizi pirms 
vairāk nekā desmit gadiem. Tā šeit izskatījās 2000. gadā — viss pelēks, nomācošs, bezcerīgs. Toreiz 
mēs intervējām Margaritu, kas strādāja par skolotāju skolā ar krievu mācībvalodu. Viņa nelokāmi 
uzskatīja, ka bērniem latviešu valodā jārunā tekoši. Tagad mēs ceram viņu satikt atkal, un arī Katju, 
kura pirms vairāk nekā desmit gadiem bija viena no skolotājas sekmīgākajiem skolēniem. 
 
Mums laimējas satikt Margaritu. Tagad, 43 gadu vecumā, viņa joprojām māca latviešu valodu. Taču 
papildus bērnu skološanai viņa kādā privātskolā māca arī pieaugušos. Tieši tagad viņa pārbauda viņu 
sarunvalodas prasmi. Viņa mums pastāsta, ka, meklējot darbu, labām valodu zināšanām tagad ir 
lielāka nozīme nekā iepriekš. Ir ļoti grūti iemācīt valodu jau pieaugušiem cilvēkiem, taču Margarita 
saka, ka lielākā daļa etnisko krievu vēlas integrēties. 
 
Viņa piebilst, ka tiem, kas jau ir iemācījušies latviešu valodu, ir izdevies viegli integrēties sabiedrībā. 
Pēc nodarbības Margarita satiekas ar Katju. Pirms desmit gadiem Katja bija sekmīga skolniece. Tagad 
viņa ir precējusies, viņai ir mazs bērniņš un viņa studē uzņēmējdarbību. Katja mums pastāsta, ka nav 
saskārusies ne ar kādiem ierobežojumiem, taču valodas prasme ir bijusi būtiska. Lielākajai daļai 
jauniešu, kuri ir etniskie krievi, ir tāda pati pieredze. Mēs jautājam, kā viņa audzinās savu meitiņu. 
 
Viņa atbild, ka meita saglabās savas krievu saknes, jo vecvecāki nerunā latviski. Šis apstāklis liks viņai 
runāt krieviski, taču Katja uzsver, ka vēlas, lai meita prastu arī latviešu valodu, kā arī kādu citu 
svešvalodu. 
 
Taču integrācijas process ne vienmēr ir vienkāršs. Ir latvieši, kuri joprojām uzskata, ka krievu 
minoritāte ir galvenā problēma. Viens no sarežģītākajiem aspektiem ir valodas barjera — tās dēļ daži 
krievu tautības cilvēki pat nevēlas nomainīt ielu nosaukumu plāksnītes. 
 


