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"Nepilsoņi — svešinieki paši savā valstī", raksta autore Kamila Petita 
 
Tīmekļa vietne Euroviews, 2014. gads 
 
 
Aleksandrs Gapoņenko, nepilsonis 
 
Es sevi identificēju kā krievu tautības cilvēku, taču etniski mana identitāte ir jaukta: manī ir gan 
krievu, gan ukraiņu un poļu asinis. Mūsu ikdiena balstās uz krievu kultūru, krievu valodu. Tomēr 
esam nošķirti no Krievijas. Mēs dzīvojam šeit jau ilgi, tāpēc jūtamies kā Latvijas sabiedrības daļa. Taču 
šī sabiedrība ir sadalījusies divās daļās, šeit ir divas kopienas: latvieši un krievi.  
 
 
Elizabete Krivcova, bijusī nepilsone 
 
Visi manā ģimenē jūtam sevi kā latviešus. Mēs šeit dzīvojam visu mūžu, un mums nav citas vietas, kur 
doties. Mana dzimtā valoda ir krievu, un arī mana kultūras identitāte daudzos aspektos ir krievu. 
Tomēr mana politiskā identitāte, protams, ir pilnībā latviska, un es labi izprotu kultūru, tā ir daļa no 
manis; bet daļa ir eiropeiska. Es jūtos piederīga arī Eiropai un domāju, ka vienlaikus sevī jūtu vairākas 
identitātes.  
 
Kārlis Eihenbaums, Ārlietu ministrijas preses sekretārs 
 
Mums ir aptuveni 270 000 cilvēku liela grupa, kas ir tā dēvētie nepilsoņi. Mēs skaidri apzināmies, ka 
mums viņi ir. Taču tas nenozīmē, ka viņiem nav tiesību. Jāpiemin, ka sākumā šo cilvēku bija ārkārtīgi 
daudz, un, protams, vienmēr rodas jautājumi, ko darīt. Kāds var teikt, lai piešķiram viņiem pilsonību 
automātiski. Tā var darīt tad, ja viņu skaits ir salīdzinoši neliels. Taču mums viņu bija diezgan daudz, 
un viņi šeit neieradās pēc mūsu aicinājuma. Viņi ieradās zināmos apstākļos konkrētā periodā. Viņu 
vidū bija bijušie virsnieki vai, ja tā var teikt, okupācijas armijas virsnieki; tie bija cilvēki, kas palīdzēja 
kolonizēt šo valsti represiju laikā un piedalījās šajās represijās. Ir jānosaka konkrēts laika periods 
tiem, kas vēlas šeit palikt, lai integrētos. Pat ja jums ir nepilsoņa pase, kas ir sava veida "zaļā karte", 
jums, ziniet, principā ir visas tiesības ceļot, dzīvot, darīt, ko vēlaties. Tāpat kā latviešiem. Jums vienīgi 
nav pilnīgi visu politisko tiesību saistībā ar iespējām tikt ievēlētam vai piedalīties vēlēšanās. Taču viss 
pārējais... Jāatzīst, ka ir dažas profesijas, kurās nevarat strādāt. Tomēr pamatā jums ir komfortabla 
dzīve, varat braukt uz rietumiem vai austrumiem. Turklāt, ja braucat uz austrumpusi, jums nav 
vajadzīga vīza, par kuru vēl aizvien jāmaksā 70 eiro. 
 
 
 
 


