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MĀCĪBU MATERIĀLS NR. 10 

 
 
„Nepilsoņi — svešinieki paši savā valstī”, raksta autore Kamila Petita  
 
 

 
 
„Viņi bija pilsoņi valstī, kas vairs nepastāv. Viņi nav ne bezvalstnieki, ne ārvalstnieki. Viņus sauc 
par nepilsoņiem. Padomju Savienības sabrukšanas rezultātā šobrīd Latvijā šis sarežģītais statuss ir 
piešķirts 280 000 cilvēku. Jautājums ataino problēmas, kas saistītas ar valsts krievu minoritātes 
integrāciju.” 
 
„1993. gadā es zaudēju pilsonību. Es vairs nevarēju strādāt Rīgas domē. Es vairs nevarēju iegādāties 
īpašumā zemi. Es vairs nevarēju strādāt politiskajā partijā. Sapratu, ka esmu otrās šķiras iedzīvotājs.” 
Aleksandrs Gapoņenko Latvijā ir nodzīvojis sešdesmit gadus, bet savā valstī tiek uzskatīts par 
nepilsoni. Šis statuss nozīmē, ka viņam nav politisku tiesību un ir aizliegts strādāt dažās publiskā un 
tieslietu sektora profesijās. Neņemot vērā šos izņēmumus, viņam ir tādas pašas tiesības kā ikvienam 
Latvijas pilsonim.  
 
Sarežģīta identitāte  
 
Viņa identitāte ir daudzšķautņaina. Tā veidojusies no viņa jauktās ģimenes vides, Krievijas kultūras, 
kurā viņš uzaudzis, un Latvijas — viņa dzimtenes, kurā viņš vienmēr dzīvojis. Viņš sevi pirmkārt 
uzskata par krievu. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Aleksandra Gapoņenko audioieraksts (32 sekundes). 
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Citi sevi uztver gan kā latviešus, gan krievus. Šis ir Elizabetes Krivcovas gadījums, kura kopā ar 
Aleksandru Gapoņenko nodibināja Nepilsoņu kongresu — NVO, kas sekmē pilnīgu demokrātisku 
tiesību piešķiršanu nepilsoņiem. Viņa naturalizējās deviņdesmitajos gados, lai kļūtu par juristi.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Elizabetes Krivcovas audioieraksts (36 sekundes). 
 
„Eksāmens ir ārkārtīgi ideoloģisks” 
 
Šīs daudzšķautņainās un sarežģītās identitātes ir šķērslis naturalizācijas procesā, jo nepilsoņu 
krieviskais mantojums ir pretrunā latviskajam. Lai iegūtu Latvijas pilsonību, nepilsoņiem ir jānokārto 
latviešu valodas eksāmens un eksāmens, kurā tiek pārbaudītas viņu zināšanas par valsts himnu, 
svarīgiem vēsturiskiem faktiem un valsts konstitūcijas pamatprincipiem. Daudzi nepilsoņi to uzskata 
par netaisnību. 
 
„Eksāmens ir ārkārtīgi ideoloģisks. Tev ir jāatzīst, ka Krievija bija okupējusi Latviju. Jautājumi par 
padomju laikiem ir saistīti tikai ar šo laiku tumšo pusi. Ja jautājums ir par ekonomiku, tad runa ir par 
industrializāciju un piespiedu kolektivizāciju lauksaimniecības sektorā. Ja jautājums ir par cilvēku 
dzīvi, tad jārunā par represijām. Kāds mans paziņa man pastāstīja, kā viņš gatavojies eksāmenam. 
Viņš teica: „Es zinu, ko es domāju par vēsturi, bet, liekot eksāmenu, ir jādomā pretējais, lai atbildētu 
pareizi.””, paskaidro Elizabete Krivcova. 
 
Aleksandram Gapoņenko, kurš vienmēr ir atteicies naturalizēties, Latvijas pilsonības pieņemšana 
nozīmē pakļaušanās valdības politikai. „Lai nokārtotu eksāmenu, ir jāapstiprina, ka es piekrītu šim 
sabiedrības modelim, bet es tam pilnībā nepiekrītu. Es nevēlos akceptēt to, ka Latvija ir domāta tikai 
etniskiem latviešiem.” 
 
Valērijs Komarovs arī ir bijušais nepilsonis, kurš naturalizējās aptuveni pirms desmit gadiem, kad 
piedzima viņa pirmais bērns. „Eksāmena kārtošana nozīmēja to, ka es atzīstu — esmu imigrants, lai 
gan esmu dzimis Latvijā un vienmēr esmu dzīvojis šeit. Neesmu vainīgs, ka ģeopolitiskā situācija ir 
mainījusies. Es to darīju dēla dēļ, lai viņam arī netiktu piešķirts tāds statuss,” viņš saka. 
 
Krievijas ietekme 
 
Kopš Krievijas valdība 2008. gadā nolēma piedāvāt nepilsoņiem iespēju bez vīzas ceļot uz Krieviju 
(dažiem no viņiem, kuriem joprojām Krievijā dzīvo ģimenes locekļi, šis piedāvājums šķita pievilcīgs), 
naturalizācijas process ir kļuvis vēl mazāk vilinošs. Par ietekmi no austrumiem netieši liecina arī 
atšķirības pensiju sistēmās un ekonomiskie pabalsti, kas tiek piešķirti Krievijas pilsoņiem, tādējādi 
liekot nepilsoņiem izvēlēties par labu Krievijai. Kopš 2010. gada šādu cilvēku skaits pārsniedz to 
cilvēku skaitu, kas iegūst Latvijas pilsonību, un aizvien turpina pieaugt. Lai gan nav veikti pētījumi par 
to, kādēļ nepilsoņi izvēlas Krievijas, nevis Latvijas pilsonību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
pieļauj, ka viens no iemesliem varētu būt agrāks pensionēšanās vecums. Pēc A. Gapoņenko domām 
tas ir arī sava veida protests pret politiku, ko Latvijas valdība īsteno attiecībā uz krievu minoritāti. 
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Jautājums strupceļā 
 
Šobrīd jautājums joprojām nav atrisināts, jo valdība neuzskata, ka būtu leģitīmi nepilsoņiem 
automātiski piešķirt Latvijas pilsonību. Gandrīz divdesmit gadu laikā nepilsoņu skaits ir samazinājies 
no 730 000 uz 280 000. Šī samazinājuma galvenais iemesls ir miršanas gadījumi, jo tikai 
140 000 nepilsoņu ir naturalizējušies, kopš šis statuss ir ieviests. Ārlietu ministrijas preses sekretārs 
Kārlis Eihenbaums skaidro, kādēļ šo jautājumu nav tik viegli atrisināt. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Kārļa Eihenbauma audioieraksts (1:44). 
 
Pat ja Latvijas valdība izslēdz automātisku naturalizāciju kā šī jautājuma iespējamu risinājumu, tā 
tomēr turpina aicināt nepilsoņus naturalizēties. Gadu gaitā latviešu valodas un vēstures eksāmeni ir 
vienkāršoti un Pilsonības likumā izdarīti grozījumi, lai atvieglotu procedūru. Dažiem cilvēkiem 
(cilvēkiem ar zemu ienākumu līmeni, bezdarbniekiem, pensionāriem) naturalizācijas maksa ir 
vairākkārtīgi samazināta, bet politiski represētajiem un personām ar invaliditāti — atcelta pavisam. 
Tomēr Nepilsoņu kongress vēlas daudz vairāk nekā tikai vienkāršāku naturalizācijas procesu. 
Viņuprāt, pirmais solis būtu materiāla kompensācija, citāda politika pret krievu tautības 
iedzīvotājiem un mazāk ierobežojumu attiecībā uz profesijām. Tomēr dialogs ar Latvijas valdību ir 
pilnībā pārtraukts. Cilvēkiem, kas strādā šajā organizācijā, pat šķiet, ka valdība gaida, kad visi 
nepilsoņi nomirs.  
 
Eiropas vēlēšanas — cerība nākotnei 
 
Turpmākās cerības uz izmaiņām ir saistītas ar Eiropu. „Pastāv izredzes, ka pēc vēlēšanām Eiropas 
Komisijā un Parlamentā vadībā izvirzīsies sociāldemokrāti un kreisā spārna partijas,” saka Elizabete 
Krivcova. Taču, kā norāda Aleksandrs Gapoņenko: „Man kā nepilsonim, kuram nav politisko tiesību, 
nav nekādas iespējas to ietekmēt.”  
 
Aplūkojiet interaktīvo hronoloģiju raksta beigās, lai iegūtu plašāku vēsturisko informāciju par šī 
statusa izveidi.  
 
Avots: Euroviews 2014  
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/  
 

 Kādas ir galvenās problēmas, ar kurām saskaras krievu tautības iedzīvotāji Latvijā? 

 Kā valstī ir vēsturiski izveidojusies šāda situācija? 

 Kā Latvijas valdība ir reaģējusi uz šo situāciju? 

 Ko skolēni ierosinātu, lai atrisinātu dažus no minētajiem jautājumiem? 
 
 


