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Integrācijas projektu galvenais mērķis bija veicināt trešo valstu valstspie-
derīgo, it sevišķi mazaizsargāto grupu  — sieviešu, bērnu un senioru, ie-
saisti uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu to līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju 
Latvijā.

Vairāk nekā pusei pasākumu galvenā auditorija bija bērni — ar viņiem kopā 
iestudējām izrādes, veidojām krāsojamo grāmatu, apkopojām dažādu tau-
tu receptes un bērniem ieskaņojām pasakas.

Uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks, kas ir ienācis mūsu sabiedrībā un vē-
las tajā iekļauties. Mūsuprāt, svarīgi ir strādāt ne tikai ar ienācējiem, bet arī 
ar “mājiniekiem” — sagatavot un informēt uzņemošo sabiedrību par iegu-
vumiem un pienesumiem, ko jaunie valsts pilsoņi varētu dot mums visiem. 
Šim mērķim kalpoja gan radio raidījumi, gan diskusijas un dokumentālās 
filmas, kas iepazīstināja ar ļoti labiem, veiksmīgiem integrācijas stāstiem, 
kā arī ar iebraucēju problēmām un vajadzībām.

Šajā izdevumā mēs atskatāmies uz to, ko esam darījuši un aicinām iesais-
tītos izvērtēt savu pieredzi.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

I E VA D S
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Dokumentāla filma par maskaviešu Salnīšu* ģimenes integrāciju Latvijā.
12 diskusijas ar galvenā varoņa piedalīšanos.

Reiz divi brāļi, maskavieši Venjamins un Grigorijs, dodas uz Tezē klosteri Francijā un 
nejauši uzdota jautājuma dēļ — ko gan nozīmē jūsu dīvaini nekrieviskais uzvārds 
Salnit? — noskaidro, ka cēlušies no latviešiem...
Dažus gadus vēlāk viņi kopā ar māti, krievu sievieti Olgu, pārceļas uz Latviju jaunas, 
eiropeiskas dzīves meklējumos.
Grigorijs sāk dziedāt latviešu korī, pasniedz vijoļspēli mūzikas skolā un apprecas ar 
brīnišķīgu latviešu meiteni, koristi Līgu. Olga pasniedz poļu valodu, tulko un aktīvi 
piedalās Rīgas sabiedriskajā dzīvē, bet Venjamins, mūžīgais meklētājs, jau devies 
tālāk un dziļāk Eiropā un tagad apgūst Vāciju.

*Personas dokumentos uzvārds atveidots/pierakstīts atšķirīgi — Grigorijs Salnits, Olga Salnit 
un Līga Salnīte. Šajā izdevumā daudzskaitlī esam lietojuši uzvārdu ar latvisko izskaņu — Salnīšu 
ģimene.

Garums: 26 min.
DVD video PAL 16:9
Valoda: latviešu
Subtitri: angļu un krievu val.
Režisore: Kristīne Briede
Scenārija autore: Solvita Krese
Operatori: Krišs Roziņš, Kristīne Briede
Skaņu režisors: Ivars Ozols
2012. gads

D O K U M E N TĀ L Ā  F I L M A
„ T U V U  P R O M  S AVĀ  V I E TĀ”

2800 DVD izplatīti skolās un kultūras namos.
3 reizes LTV 1 un 2 reizes OTV ēterā.
Filma skatāma interneta vietnē 
https://vimeo.com/44521956.
2013.  un 2014. gadā filma demonstrēta 12  mazākumtautību skolās 
visā Latvijā. 
Gan skolēni, gan pieaugušie piedalījās diskusijās ar filmas galvenā 
varoņa — Grigorija Salnita — piedalīšanos.

04.02.2013. Garkalne, Dienas centrs
18.02.2013. Seda, Sedas vidusskola
04.03.2013. Ogre, Jaunogres vidusskola
18.03.2013. Līvāni, biedrība “Baltā māja”
08.04.2013. Olaine, Olaines 2. vidusskola
15.04.2013. Salaspils, Salaspils 2. vidusskola 
10.03.2014. Aizkraukle, 1. vidusskola
24.03.2014. Jūrmala, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
07.04.2014. Iecava, Iecavas vidusskola
14.04.2014. Vangaži, Vangažu vidusskola
28.04.2014. Sigulda, Siguldas pilsētas vidusskola
12.05.2014. Liepa, Liepas pamatskola
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Ilva Skulte:
Integrēties jaunā vietā, citā sabiedrībā un kultūrā, 
tas, pirmkārt, nozīmē vienoties par protokolu un 
akceptēt iekļaušanu, atdodot arī kaut ko no sevis. 
Tomēr filmā Tu demonstrē to kā organisku un pat 
maigu procesu. Kāpēc? Kas Tev ir integrācija?

Kristīne Briede:
Ar projekta īstenotāju grupu vienojāmies, ka mē-
ģināsim rādīt pozitīvo, tātad veiksmīgas, bet īstas, 
neizdomātas integrācijas piemēru. Visvairāk jau 
tāpēc, ka, daudzus gadus strādājot sabiedrības 
integrācijas un saliedēšanas jomā NVO sektorā, 
esmu nonākusi pie secinājuma, kas pat izklau-
sās pēc saukļa: Attieksme maina attieksmi! Kad 
strādāju Liepājā, to savos projektos savulaik sāka 
izmantot arī Liepājas dome. Tas gan nav nekas  
jauns — tas ir tas pats vecais daudzu tautu folklo-
ras pūrā atrodamais princips, kas latviešiem formu-
lēts kā “dots devējam atdodas”, ebrejiem Kabalas 
mācības pamatlikums, ka tu saņemsi pretī to, ko 
izstaro pats, utt.
Turklāt mēs, sabiedrība, esam tik noguruši no šī 
nebeidzamā procesa, kas ir tik ilglaicīgs, un tik bie-
ži šķiet, ka viss stāv uz vietas un nekustas un ka 
panākumu tikpat kā nav vai arī tie nav redzami.
Tai pašā laikā jāatzīst, ka mēs nezinām, kā būtu bi-
jis, ja nebūtu visu šo pūliņu un projektu, un filmu, 
un labās gribas daudzu gadu garumā.

2012. gadā projekta “SSSR” ietvaros tika uzņemta dokumentāla 26 minūšu gara filma par Salnīšu ģimeni, 
kas pārcēlusies no Krievijas uz Latviju un veiksmīgi iekļaujas vietējā sabiedrībā. Filmas režisore Kristīne 
Briede bija iecerējusi filmu veidot kā vienkāršu un neuzbāzīgu dokumentālu vēstījumu, kas tā vietā, lai 
iztirzātu integrācijas problēmas, izstāstītu stāstu par “mazajiem lielajiem cilvēkiem”, uz kuriem balstās 
mūsu raibā sabiedrība.

Ilvas Skultes saruna ar filmas “Tuvu prom savā vietā”  
režisori Kristīni Briedi.

laiku norisinās pretintegrācijas procesi, kas bieži 
vien izrādās spēcīgāki.

I.  S. Kāda loma integrācijā ir individuālajam as-
pektam? Cik vispārīgi viena cilvēka stāsts raksturo 
vispārējo procesu sarežģītību?

K. B. Vispārējais veidojas no individuālā. Ar filmu 
gribējās izcelt pozitīvo, popularizēt to, cik nu tas 
iespējams, jo mediju telpas (un tās, kā vairumam 

no mums ir zināms, ir vairākas) lielākoties ir pilnas 
ar negatīvu informāciju attiecībā uz integrācijas 
jautājumiem.
Mums ir veiksmīgi, sabiedrībā augstu vērtēti cilvēki 
ar labu karjeru, viedokļu līderi, kas turpina dzīvot pa-
gātnē un atražo mūžīgo aizvainojumu, ko pirms kat-
ra 4. maija un/vai 9. maija vai citos piemērotos da-
tumos pārraida televīzija, apraksta laikrakstu slejas.
Tas notiek nu jau gadu desmitiem. Šī pārjūtība 
attiecībā uz savu individuālo personību nomāc un 
liek pārējiem — tiem, kas strādā kopīga pozitīva re-
zultāta sasniegšanai,  — justies bezspēcīgiem vai 
vismaz vājinātiem. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi pili-
nāt atsevišķus, individuālus piemērus, kas sludina 
to, ka var un ir iespējams.

I. S. Kā filmas “valoda” — stāsts, dialogi, kā arī kad-
rējums, kameras darbs, krāsas, kustība un skanis-
kais komponents sekmēja idejas atklāšanu? Pie-
mēram, vai Tu nemēģināji “rāmēt” Salnīšu ģimeni 

I. S. Tavas filmas varoņi parādīti kā aktīvi cilvēki — 
viņi gandrīz visu laiku filmēti kustībā, darbībā vai 
arī tuvplānā. Vai piekritīsi, ka viņu stāsts zināmā 
mērā saistīts ar vēlmi un prasmi, arī zināmu gata-
vību iesaistīties Latvijas sabiedrībā ar praktisku 
darbību  — iesaistoties gan ekonomiski, gan arī 
sabiedriski?

K. B. Tas gan ir vienkārši kinematogrāfisks paņē-
miens, jo uz cilvēku darbībā ir interesantāk skatī-
ties nekā uz tādu, kurš neko nedara. Te gan atkal 
jāpiezīmē  — tas atkarīgs no tā, kāda ir filma. Var 
jau būt arī filozofiska vai mākslinieciska filma, kurā 
vispār nekas nenotiek, bet šeit bija cits nolūks.
Turklāt tādi cilvēki kā šīs filmas varoņi nekur un ne-
kad nepazudīs. Ar viņiem arī sabiedrībai nekad ne-
būs problēmu. Tā ir tāda mentalitāte, tie ir cilvēki, 
kas grib dzīvot, iekļauties un dot savu pienesumu 
kopienai, kurā dzīvo.

I. S. Sociālās integrācijas politika mūsu valstī nere-
ti bijusi atkarīga no politiskajām vēsmām un finan-
siālajām plūsmām, nevis balstīta kultūrā, mēģinot 
uztaustīt un uzsvērt kopīgo vērtībās, normās, pa-
radumos un mērķos. Vai ir tik grūti atrast kopīgo?

K. B. Kopīgo atrast nav grūti, grūti ir dzīvot stre-
sā — spiedīgos ekonomiskos un politiskos apstāk-
ļos, un ja šajos apstākļos vēl jāsadzīvo ar svešo... 
Mūsu valstī integrācijas procesam līdztekus visu 

latviski (kora skati un dziesmas, latviskās krāsas 
dabas skatos utt.)?

K.  B. Latvijā jau citu krāsu nav kā latviskās un 
visi notikumi ir dokumentāli  — varonis dzied tajā 
latviešu korī, bet baznīcā apmeklē dievkalpojumu 
krievu valodā, un to viņš varbūt pat izvēlas savas 
mammas dēļ, kas latviski vēl nemāk un, visticamāk, 
arī nemācēs nekad. Pats viņš varētu iet uz jebkuru 
baznīcu. Baznīcā viņš dzied krieviski, tāpat mūzikas 

skolā Bolderājā, kur viņš pasniedz, — tur viss notiek 
krieviski, jo audzēkņi ir krievi.
Mani tāpēc arī piesaistīja šis puisis, jo viņš ir 
mūsdienīgs cilvēks, kas prot un vēlas dzīvot 
mūsdienu pasaulē. Viņu nemoka vīzijas, ka viņu 
kāds varētu asimilēt, viņu neuztrauc tas, ja kāds 
viņā saskata krievu.

I. S. Vai vispār filma kā mākslas jomas projekts var 
kalpot kā integrācijas instruments?

K. B. Nu, protams, ka var. Mēs te nevērtējam māks-
las darbu, bet efektu, ko tas var vai nevar panākt. 

I. S. Kādas filmas (un par ko), Tavuprāt, būtu jāuz-
ņem, lai akcentētu kopīgo un veicinātu integrāciju?

K. B. Manuprāt, svarīgi izmantot šādus gudrus un 
aktīvus cilvēkus, lai viņi sniegtu savu svaigo ska-
tījumu gan uz aktuāliem, mūsdienās notiekošiem 

AT T I E K S M E  M A I N A  AT T I E K S M I !

ILVA SKULTE, 
Rīgas Stradiņa universitātes  

Komunikāciju un mediju maģistra studiju programmas vadītāja,  
asoc. profesore
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procesiem, gan arī uz latviešu kultūras — tās ze-
mes pamatiedzīvotāju, kuru viņi izvēlējušies par 
mājvietu, — klasiskajām vērtībām.
Man ļoti patika, ka šīs filmas galvenajam varonim 
Grigorijam bija idejas, kā turpināt tālāk. Viņš bija 
iedziļinājies latviešu literatūrā, konkrēti, mēģinājis 
apgūt rakstnieku klasiķu darbus un gribēja uzņemt 
filmu par Krišjāni Baronu no sava (jāatzīst, nepa-
rasta, taču ļoti aizraujoša) skatupunkta.
Pēc viņa ierosmes un idejas 2015.  gadā projek-
ta “SSSR” noslēguma posmā tika uzņemta jauna 
filma “Oliņ boliņ...” (rež. Aija Bley), kuras stāsta 

veidošanā arī mēs abas kā scenārija autores pie-
likām savu roku. Filmas galīgais variants gan neiz-
nāca tik “baronisks” kā sākumā bija iecerēts, taču 
tā sniedz plašu ieskatu dažādu sabiedrības slāņu 

Četru mēnešu laikā mūsu radošā komanda ap-
ciemoja sešas dažādas skolas atšķirīgos Latvijas 
reģionos, demonstrējot filmu par manu ģimeni un 
mūsu pārvākšanos no Krievijas uz Latviju. Filma ir 
diezgan personīga, stāsts kopumā šķiet pozitīvs, 
taču ir arī vieta skumjām, un katrā ziņā secināju-
mi it nemaz nav viennozīmīgi. Tajā nav runas par 
“oficiālo” integrācijas procesu, par dokumentiem 
vai citām formalitātēm, bet gan  — tikai manas 
ģimenes locekļu viedokļi. Esmu pārliecināts, ka šī 
filma nepiedāvā jau gatavas domas, kā arī to būtu 
grūti jebkā sadalīt noteiktos citātos vai lozungos. 
Tajā pašā laikā daudzveidīgā materiāla salikums 
veido organisku stāstu, kas noteikti liek aizdomā-
ties. Parasti demonstrācijas vizītēs pirms filmas 
rādīšanas gandrīz nekā nestāstījām, dažkārt gan 
skolotājas bērnus bija iepriekš brīdinājušas, ka 
filma būs “par integrāciju”, tomēr šodien šī frāze, 
jo īpaši skolēnu vidū, izsaka visai maz. Ļoti īsi sa-
sveicinājāmies ar bērniem, piedāvājām noskatī-
ties mūsu filmu, pēc tās uzdot jautājumus, ja tādi 
radušies, un komentēt redzēto.

Skolēnu skaits, viņu noskaņojums un arī pasā-
kuma atmosfēra kopumā ik reizi bija ļoti atšķirī-
gi. Piemēram, vadot šo pasākumu vienas klases 
ietvaros, bērniem bija vieglāk koncentrēties un 
arī pēc tam iesaistīties dialogā ar mani, savu-
kārt, demonstrējot filmu uzreiz vairākām klasēm, 
bija redzams, ka jauniešiem ir grūti atrauties no 
saviem draugiem, paziņām, vispārējais troksnis 
nereti traucēja tiem, kam bija tiešām interesan-
ti, kā arī bailes no pūļa viedokļa traucēja dažiem 
bērniem saņemties skaļi uzdot kādus jautājumus, 
kas radušies filmas iespaidā. Arī skolotāju at-
tieksme bija ļoti dažāda. Nekad iepriekš nevarē-
ju prognozēt, kāda būs reakcija uz filmas saturu 
un kāda tipa jautājumus vai viedokļus uzklausīšu 
pēc prezentācijas. Kopumā radās iespaids, ka lat-

M A N S  D Z Ī V E S  S TĀ S T S  D V D  F O R M ĀTĀ … . 
S A R U N A S  U N  D I S K U S I J A S  

A R  B Ē R N I E M  U N  J A U N I E Š I E M 
L AT V I J A S  S KO L Ā S

GRIGORIJS SALNITS, 
mūzikas skolotājs, gids

viešu bērniem filma bija mazāk uzrunājoša nekā 
krievvalodīgiem bērniem. Nereti no latviešu bēr-
niem sajutu vienaldzības un garlaicības “pūtienu”, 
filmas tēma neizskatījās viņiem aktuāla vai viņu 
dzīvi skaroša. Varu droši teikt, ka krievvalodīgie 
skolēni reaģēja ātrāk un izteiksmīgāk.

No bērniem saņēmu visdažādākos jautāju-
mus, tostarp bija gan ļoti banāli, gan provocējoši, 
gan arī pozitīvā nozīmē pārsteidzoši un tādi, kas 
lika man pašam vēlreiz pārdomāt savu stāstu un 
arī prezentācijas jēdzienu. Centos uz jautāju-
miem atbildēt godīgi, jo īpaši tādēļ, ka dažkārt bija 
skaidri jūtams — mana atbilde jaunajam cilvēkam 
patiesi ir svarīga, un, pat ja viņš to uzreiz aizmir-
sīs, kaut kādu nospiedumu viņa dvēselē tā atstās. 
Tika jautāts par mani, par profesiju, par valodām, 
ko protu, par to, cik ātri esmu apguvis latviešu va-
lodu — bija ļoti interesanti vērot, kāds filmas as-
pekts vai fragments katru reizi bija uzrunājis kon-
krētos skatītājus visvairāk, par ko liecināja viņu 
jautājumi. Ļoti reti skolēni izrādīja kādu interesi 
par manu ģimenes dzīvi vai bērnu audzināšanas 
principiem, turpretī bieži atbildēju uz jautājumiem 
par darbu un algas apjomu. No krievvalodīgajiem 
bieži izskanēja lūgums paskaidrot, kāpēc esmu 
tomēr aizbraucis no Krievijas  — no zemes, kur 
saskaņā ar viņu priekšstatu “piena upes” ieskauj 
“cukura krasti”. Bija jūtams, ka vismaz daļa no 
šiem cilvēkiem pirmo reizi par Krieviju dzirdēja ko 
negatīvu, jelkādu kritiku par tur notiekošo. Ļoti 
bieži, gandrīz katrā skolā, saņēmu jautājumu “Kas 
tieši patīk un kas nepatīk Latvijā?”, uz ko vienmēr 
labprāt atbildēju pēc iespējas precīzāk.

Kas pārsteidza mani personīgi? Pretēji ie-
priekš gūtajam iespaidam nevaru teikt, ka kādā 
no skolām (pat tur, kur bērni bija jāuzrunā krie-
viski, jo latviešu valodā gandrīz nemaz nebija 
iespējams veidot kontaktu, pat tādos rajonos, 

noskaņojumā, uzskatos, kā arī atspoguļo galvenā 
varoņa turpmāko, nebūt ne rozēm kaisīto identitā-
tes meklējumu ceļu.
Vēlāk, veiksmīgi attīstīta, šī ideja varētu turpinā-
ties un pienāktu kārta Rūdolfam Blaumanim un 
citiem autoriem, skatītiem ar cittautieša acīm.
Nu, un šobrīd, protams, ideālā gadījumā vajadzē-
tu turēt roku uz ģeopolitisko notikumu (var teikt 
arī: lavīnas) pulsa un pētīt “neparko-negribu-in-
tegrēties” sabiedrības daļu, radot viņiem kādu 
īpašu veltījumu, mudinot kritiski domāt... Vispār 
domāt!

I. S. Kā rīkoties, ja faktu pamats atmiņām — vēstu-
re — daudziem mūsu valsts pilsoņiem ir viens, bet 
ideoloģizētais traktējums kardināli atšķiras? Vai 
integrācija Latvijas sabiedrībā pēc Krimas vispār ir 
iespējama?

K. B. Mūsu valstī nav bijis un vistuvākajā nākotnē 
nebūs problēmu ar imigrantiem, kas dažādu iemes-
lu dēļ izvēlas šeit ieceļot. Vismaz pagaidām, kamēr 
to plūsma ir neliela, kas gan ilgi tā nepaliks... 
Visus neatkarības gadus mums bijušas problē-
mas ar to lielo sabiedrības daļu, kas ieceļoja Pa-
domju Savienības laikā un vēl aizvien ceturtdaļ-
gadsimtu vēlāk nevēlas pieņemt Latviju kā valsti, 
kā Eiropas un nekrievu pasaules daļu un dzīvo 
padomju laika un tam tik pieskanīgās mūsdienu 
Krievijas vēstures traktējuma ietvaros. Krievijas 
pašlaik piekoptās politikas dēļ un Krimas dēļ šīs 
problēmas krasi saasinās.
2005. gadā Francijā, kad tur viesojos kultūras fes-
tivāla “Pārsteidzošā Latvija” ietvaros, Strasbūras 
sociālajā centrā priecājos, kā tur uz aizraujošu brī-
vā laika pavadīšanu čakli nāca imigrantu bērni un 
jaunieši — spēlēja skvošu, dziedāja ansambļos utt. 
Kad izteicu atzinīgu komplimentu centra vadītā-
jam, viņš skumji pasmaidīja un teica, ka, jā gan, viņi 
nāk un piedalās, bet tas viņiem netraucēs taisnā 
ceļā pēc nodarbībām iet dedzināt mašīnas un mest 
Molotova kokteiļus (tajā laikā vairākās Francijas pil-
sētās notika imigrantu izraisīti nemieri).
Tas tā būs vienmēr, taču, manuprāt, cita ceļa nav 
kā turpināt, visu laiku vērojot situāciju, uzlabojot 
stratēģiju, taktiku un, galvenais, attieksmi.
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par kuriem tiku brīdināts, ka sabiedrības noska-
ņojums tur esot drūms un depresīvs) es būtu 
sastapies ar negatīvu attieksmi pret Latvijas 
valsti. Varbūt nedaudz rūgtuma no skolotāju pu-
ses, tomēr cittautību pārstāvji šajās diskusijās 
lielākoties demonstrēja neviltotu mīlestību pret 
zemi, kur kopā dzīvojam.

Starp visiem jautājumiem par filmas saturu 
vai kādām neskaidrībām saistībā ar to nekad un 

nekur, ne no bērniem, ne arī skolotājiem neat-
skanēja nekāda reakcija uz fragmentu, kur cil-
vēki ceļas kājās, korim dziedot “Mūsu Tēvs” no 
Lūcijas Garūtas kantātes “Dievs, Tava zeme deg”. 
Arī citi fragmenti vai frāzes no filmas, kur stāsts 
skar netālo padomju pagātni, likās skatītājiem 
nesaprotami un tukši. Bija jūtams, ka saknes, 
ģimenes pagātne, pašreizējās dzīves situācijas 
objektīvie iemesli un to nozīme bērniem un bieži 
arī pieaugušajiem vai nu pavisam nav zināmi, vai 
nemaz nešķiet svarīgi un noteicoši. Pagātnes nav 
bijis, vienkārši deviņdesmitajos gados izveidojies 
kaut kas ar nosaukumu Latvija. Brīžiem latviešu 
bērniem reakcija bija vēl raksturīgāka — pagātne 
ir garš šausmu saraksts, tur viss ir slikti, un pat 
nav ko uz turieni skatīties. Rodas iespaids, ka gan 
krievvalodīgie bērni, gan latvieši diezgan pavirši, 
formāli, bez analīzes uztver Latvijas, kā arī visa 
reģiona 20. gadsimta vēsturi. Tāpat nevienā sko-
lā nedzirdēju nevienu komentāru par fragmentu 
no dievkalpojuma baznīcā, kur es aktīvi piedalos. 
Reliģiskās piederības un ticības tēma vienīgo reizi 
sarunā parādījās, viesojoties Liepas skolā, jau pēc 
diskusijas oficiālas noslēgšanas.

Pēc šādu vizīšu cikla noslēguma secinu, ka 
dokumentālo filmu demonstrēšana skolās ir ne 
tikai svarīga, bet pat nepieciešama. Pavisam 
ideālos apstākļos būtu vajadzīgs to praktizēt 
regulāri, nevis spontāni  — dodot iespēju skolo-
tājiem ar bērniem vairāk sagatavoties iepriekš, 
nodrošinot pēc iespējas mazākas skatītāju gru-
pas, un, iespējams, papildu ieguvums un auglī-
gākas diskusijas veidotos līdz ar kāda pieredzē-

juša moderatora piesaisti. Dokumentālas filmas 
uzskatāmi parāda jauniešiem, ka ir dzīve aiz viņu 
tuvinieku vai paziņu loka, mudina salīdzināt, no-
vērtēt, apjēgt esošo stāvokli un dzīves situāciju 
kopumā. Satikšanās ar filmas varoņiem vai rado-
šās komandas pārstāvjiem padziļina šo “īstenī-
bas” sajūtu, turklāt rada iespēju pilnveidot savas 
iemaņas formulēt jautājumus, sekot domai, kā 
arī aizstāvēt savu pozīciju. Vēl vērtīgāk, ja šādas 
dokumentālās filmas ir tieši par Latvijas reali-
tāti, sabiedrības neatrisinātajiem jautājumiem 
un situācijām, ikdienas dzīves konfliktiem vai 
neskaidrībām. Video formāts ir auditorijai viegli 
uztverams, ļauj izmantot gan vizuālos, gan ska-
ņas efektus, vienlaikus nerada kārtējās mācību 
stundas sajūtu  — bērni filmas demonstrēšanu 
vienmēr uztver kā kaut ko īpašu un līdz ar to nāk 
ar zināmu entuziasmu.

Pēc šīm diskusijām un skolu apmeklējumiem 
nostiprinās arī pārliecība par tālāko integrācijas 
procesu attīstības nepieciešamību Latvijā. Nereti 
esmu sastapies ar viedokli, ka integrēties nozīmē 
pilnīgi pārvērsties par kādu citu, savu identitāti 
vienlaikus pilnībā zaudējot. Lieki piebilst, ka tādā 

procesā reti kurš būtu gatavs labprātīgi piedalī-
ties. Cilvēki slikti izprot vārda “tolerance” nozīmi. 
Bieži vien politiskas personas bezatbildīgas dar-
bības dēļ mazākumtautību cilvēkiem ir bail apzi-
nāt savu atšķirīgo identitāti, sākt ar to lepoties, 
kopt savu kultūru un caur to — cienīt un iepazīt 
arī Latvijas tautas tradīcijas un kultūru. Par spīti 
valdošiem vai zināmās sabiedrības daļās kultivē-
tiem stereotipiem jaunieši ir atvērti dialogam un, 

kā jau minēju, izjūt Latviju kā savu dzimteni, kuru 
viņi mīl. Dabiska “skolas vai pagalma integrācija” 
jau notiek ļoti aktīvi un veiksmīgi, bet šim proce-
sam nedaudz pietrūkst apzināšanās un pamato-

juma. Izteikti novēroju (jo īpaši no krievvalodīgo 
bērnu puses, taču ne tikai) neapzinātu tiekšanos 
pēc paskaidrojumiem, kāpēc mēs varam savu 
dzimteni mīlēt? Gribam šeit dzīvot, attīstīt un 
paši attīstīties, bet kā lai šo vēlmi paskaidro tiem, 
kas šaubās? Vai tas ir normāli, ka esmu gatavs 
dzīvot ar citas tautības pārstāvjiem draudzībā un 
vienotībā? Īsas dokumentālas filmas par mūsdie-
nu Latvijas sabiedrībā aktuālāko jautājumu pozi-

tīviem risinājumiem ar obligātu redzētās vielas 
apspriedi un analīzi, manuprāt, varētu palīdzēt 
jauniešiem (un ne tikai jauniešiem) uz šādiem 
jautājumiem atrast drošas atbildes.
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D O K U M E N TĀ L Ā  F I L M A  
“ O L I Ņ  B O L I Ņ . . .”

Dokumentāla filma par cittautieša centieniem saprast latviešu identitāti.

“Latvijas tautas tēvs ir... vācieši, māte — krievi. Viņu bērns ir Latvijas tauta. Vai jūs tam piekrītat?“ — mediju 
komunikācijas studentiem Rīgā no katedras jautā filmas galvenais varonis Grigorijs Salnits.
“Nē, nē!” — atskan pirmie sašutuma pilnie saucieni no studentu rindām. “Jā, jā!” pēc neilgām pārdomām 
tos pārskan citi.
Griša no Maskavas, apveltīts ar bagātīgu gēnu buķeti un jau sen integrēts Latvijas sabiedrībā “pēc pilnas 
programmas”, tomēr neliekas mierā un dzen savai latvietībai pēdas.
“Vai nācija ir asinis vai kultūra?” — atbildi uz šo nedaudz pārfrāzēto jaunlatvieša Krišjāņa Barona un viņa 
domubiedru 19. gs. nācijas veidošanās laikā izvirzīto jautājumu jau atkal šodien, 21. gs., pie latviešiem 
meklē Griša.

Garums: 26 min.
DVD video PAL 16:9 
Valoda: latviešu
Subtitri: angļu un krievu val.
Režisore: Aija Bley
Scenārija autores: Kristīne Briede, Ilva Skulte
Kamera, montāža, skaņa: Zahars Kovaļevskis
Mūzika: Ilga Reizniece, Zahars Kovaļevskis
Producents: “Mozokot”
Filmas DVD makets: Dace Pudāne
2015. gads

2000 DVD izplatīti skolās, bibliotēkās, kultūras namos visā Latvijā
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Ērika Boža fotogrāfijas no 9. maija svētkiem Rīgā.

Izstāde 2012. gadā Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Ofisa galerijā. 
Demonstrācija 13 Latvijas vietās, papildus diskusijai par dokumentālo fil-
mu “Tuvu prom savā vietā”.

F O T O I Z S TĀ D E  
„ M Ē S  U N  V I Ņ I ”
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5 diskusijas 2012. gadā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā par 
tādiem jutīgiem integrācijas jautājumiem kā nacionālā identitā-
te, kultūrtelpa un valodas nozīmīgums, jauno pilsoņu pieņemša-
na nacionālā sabiedrībā u. c.

09.05.2012.  Uzvaras svētki un/vai Eiropas diena?
12.05.2012.  Valoda — integrācijas instruments 
 vai klupšanas akmens?
23.05.2012.  Pamatnācijas un trešo valstu pilsoņu uzskati 
 un stereotipi.
30.05.2012.  Pagātnei pa pēdām. 
 Hibrīdā nacionalitāte šodienas kultūrā  
 un identitātes meklējumi.
14.06.2012.  Mēs un viņi.

Dalībnieku vidū bija gan trešo valstu pilsoņi, gan pazīstami politiķi un 
sabiedriskie darbinieki — J. Rozenvalds, B. Cilēvičs, N. Kabanovs u. c.
Diskusiju apkopojums skatāms interneta vietnē  
https://vimeo.com/44236947.

D I S K U S I J A S  PA R  I N T E G R Ā C I J U
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“ L A B O  S TĀ S T U ”  M E D I J U  K A M PA Ņ A

35 radio intervijas ar trešo valstu valstspiederīgajiem un bijuša-
jiem nepilsoņiem, kā arī virkne rakstu medijos 2012.–2015. g.

Latvijas Radio 1: “Šīs dienas acīm”
Eduarda Liniņa autorraidījums trešdienās plkst. 14.05
Kādi esam, ar citu acīm uzlūkoti? Kā latviskajai identitātei būtisko uztver 
mūsu sabiedrībā integrējušies cilvēki ar citādu kultūras pieredzi?
10.04.2013.; 24.04.2013.; 08.05.2013.; 12.06.2013.; 19.06.2013.; 
26.06.2013; 26.03.2014.; 23.04.2014.; 30.04.2014.; 07.05.2014.; 
28.05.2014.; 25.06.2014.
12 raidījumi pieejami LR arhīvā: www.latvijasradio.lv.

Latvijas Radio 4: “Neparastā province”
5 intervijas krievu valodā ar bijušajiem nepilsoņiem, kas ieguvuši Latvijas 
pilsonību, ceturtdienās plkst. 19.16
07.02.2013.; 14.02.2013.; 21.02.2013.; 28.02.2013.; 14.03.2013.
Raidījumi pieejami LR arhīvā: www.latvijasradio.lv.

Radio NABA: “Dzīvesstāsts”
Andas Buševicas autorraidījums piektdienās plkst. 14.00
Stāsti par pilsonības iegūšanu gados jaunākai auditorijai.
26.04.2013.; 10.05.2013.; 14.06.2013.; 28.06.2013.; 28.03.2014.; 
25.04.2014.
6 raidījumi pieejami vietnē www.mixcloud.com (meklēt “Dzīvesstāsts”).

Migels Andress Ernandess Hiraldi un Solanža Karlauskis

Antons Žučkovs

Viktorija Menga

Vanessa Rufino 

Grigorijs Salnits

Jurijs Kovaļenko Radio NABA: “Lāga sazobe”?
Solanža Karlauskis un Grigorijs Salnits katrs vada 6 autorraidījumus par 
trešo valstu pilsoņu iedzīvošanos Latvijā, vienlaikus iepazīstinot ar iz-
celsmes valstu mūziku.
Mēneša pēdējā piektdienā plkst. 13.00 un 13.30
27.02.2015.; 27.03.2015.; 24.04.2015.; 29.05.2015.; 05.06.2015.; 
19.06.2015.
Pieejami interneta vietnē www.naba.lv/raidijumi/laga-sazobe.

Raksti medijos
Publicitātes un mediju kampaņas ietvaros no 2012. līdz 2015. gadam 
informējām par projekta gaitu un publicējām intervijas ar trešo valstu 
pilsoņiem šādos medijos:
internetā — Delfi, Apollo, TVNET (latviešu un krievu versijā);
laikrakstos  — Diena, Vesti Segodnja, Telegraf, MK Latvija, Vietējā 
Latgales Avīze.



20 21

Sarunas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 
integrācijas fonda un Latvijas valsts atbalstītā 
un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra īstenotā 
projekta “Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” 
(“SSSR”) ietvaros manā autorraidījumā “Šīs dienas 
acīm” (Latvijas Radio  1) turpinājās divus gadus. 
Projekta īstenotāju mudināts, pievērsos arī man kā 
žurnālistam interesantam un rosinošam tematam: 
ārpus Latvijas dzimušu un dzīvojušu cilvēku integ-
rācijai mūsu valsts un nācijas kulturālajā, sociālajā 
un valodas vidē. Nozīmīgs man šķiet arī projekta 
publiskās komunikācijas virsuzdevums  — veidot 
Latvijas sabiedrībā (šajā gadījumā primāri  — tās 
latviskajā daļā) pozitīvu attieksmi pret trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas procesu un šo Latvijas 
iedzīvotāju daļu.

Pavisam projekta “SSSR” ietvaros tapa divpad-
smit pusstundas raidījumi “Šīs dienas acīm”. Tie 
izskanēja ēterā trešdienās plkst. 14.05 — raidlaikā, 
kas pamatā paredzēts agrākajos gados izskanē-
jušo raidījumu atkārtojumiem (tādējādi nenācās 
mainīt autorraidījuma tematisko plānojumu pa-
matraidlaikā svētdienās).

Pirmais sešu raidījumu cikls izskanēja 
2013.  gadā. Sarunbiedru izvēlē noteicošais fak-
tors bija pēc iespējas dažāda līdzšinējā kultūras 
pieredze, resp., atšķirīgas izcelsmes valstis, reģioni. 
Tas gan izrādījās diezgan grūts uzdevums, jo bija 
samērā nedaudz sarunbiedru, kuri justos gana dro-
ši, lai runātu radio ēterā (valodas prasme nebija iz-
šķirošs šķērslis, jo nepieciešamības gadījumā sveš-
valodā teiktais varēja tikt kombinēts ar tulkojumu). 

Raidījumu viesi 2013. gadā:

10. aprīlī — Grigorijs Salnits 
(izcelsmes valsts: Krievijas Federācija);
24. aprīlī — Cēzars Torress 
(izcelsmes valsts: Meksika);
8. maijā — Olga Salnite 
(izcelsmes valsts: Krievijas Federācija);
12. jūnijā — Abdelhamids Elmarija 
(izcelsmes valsts: Ēģipte);
19. jūnijā — Valīds Ibrahims 
(izcelsmes valsts: Ēģipte);
26. jūnijā — Arbi Indorbajevs 
(izcelsmes valsts: Krievijas Federācija; 
Čečenija) un Zahers Baradī (Palestīna/AAE).

Sarunā galvenokārt centos atklāt sarunbiedru 
līdzšinējo pieredzi, likteņus, apstākļus, kas atveduši 
viņus uz Latviju un motivējuši šeit palikt. Aicināju 
viņus dalīties savās atmiņās par pirmajām izjūtām, 
ierodoties Latvijā, par šo izjūtu attīstību, labāk ie-
pazīstot mūsu valsti. Mēģinājām arī saskatīt kādas 
mūsu tik dažādajām valstīm un sabiedrībām ko-
pīgas tēmas, kas reizumis arī izdevās. Piemēram, 
sarunā ar Cēzaru Torresu pieskārāmies pāridarīju-
ma izjūtai, kura Meksikā joprojām pastāv pret ASV, 
kopš ziemeļu kaimiņš 1848.  gadā atņēma valstij 
teju pusi tās teritorijas, un tam, kā šī izjūta tomēr 
nav kļuvusi par nepārvaramu šķērsli abu valstu 
sadarbībai. Sarunas ar Abdelhamidu Elmariju un 
Valīdu Ibrahimu palīdzēja, cita starpā, labāk izprast 
situāciju Ēģiptē, kur tieši tobrīd vērtās plašumā 
cīņa starp radikāli islāmisko partijas “Musulmaņu 
brālība” valdību un mērenāk orientēto opozīciju. 
Nepārprotami pozitīvu klausītāju reakciju raisīja 
sarunas ar Olgu Salniti un Grigoriju Salnitu, kurās 
atklājās sarunbiedru dziļa ieinteresētība Latvijas 

kultūrā un cieņa pret mūsu valsti un tās pamatnā-
ciju. Atsevišķus pretēja rakstura viedokļus tīmeklī 
gan varēja lasīt pēc sarunas ar Arbi Indorbajevu 
un Zaheru Baradī — viedokļu paudējiem šķita ne-
pieņemami, ka sarunbiedri nerunāja latviski; varēja 
jaust arī nepatiku pret saistību ar islāma reliģiju 
(Z. Baradī ir Rīgas mošejas imāms).

Sadarbība ar projekta “SSSR” īstenotājiem tur-
pinājās arī 2014.  gadā, kad raidījumu veidošanai 
izvēlējos atšķirīgu pieeju  — ar samērā kompaktu 
sarunbiedru kopu spriedām par latviešu un Latvi-
jas kultūrai, identitātei un politiskajai videi nozīmī-
giem fenomeniem. 

Raidījumu viesi 2014. gadā:

26.  martā saruna ar Grigoriju Salnitu par 
Dziesmusvētkiem un latviešu muzikālo kultūru;
23. aprīlī saruna ar Solanžu Karlauskis (izcel-
smes valsts: Brazīlija) par latviešu profesionālo 
un amatieru teātri;
30.  aprīlī saruna ar Mariju Kristīnu Lodoņo 
(izcelsmes valsts: Kolumbija), Cēzaru Torresu 
un Vladimiru Meļņiku (izcelsmes valsts: 
Ukraina) par latviešu kulinārijas tradīcijām;
7. maijā saruna ar Grigoriju Salnitu un Vla-
dimiru Meļņiku par 9.  maija svinēšanas vai 
nesvinēšanas problemātiku Latvijā;
28.  maijā saruna ar Solanžu Karlauskis un 
Grigoriju Salnitu par R. Blaumaņa lugu “Skro-
derdienas Silmačos” un arī tās tradicionālo ie-
studējumu Latvijas Nacionālajā teātrī;
25. jūnijā saruna ar Grigoriju Salnitu par Rai-
ņa lugu “Pūt, vējiņi” un tās 1973. gada ekrani-
zāciju Gunāra Pieša režijā.

Sevišķi izdevušies un klausītāju pozitīvas atsauks-
mes guvuši bija raidījumi, kuros piedalījās jau ilgā-
ku laiku Latvijā dzīvojošie un ar latviešu kultūru 
nozīmīgāk saistītie sarunbiedri  — G.  Salnits un 
S. Karlauskis. Pozitīvas emocijas raisīja viņu perso-
niskā pieredze, aktīvi darbojoties amatiermākslā: 
Solanža ir amatierteātra kopas “Vecpilsētas teāt-
ris” dalībniece, savukārt Grigorijs dzied jauniešu 
kamerkorī “Austrums” un ir piedalījies Dziesmus-
vētkos. Sevišķi saturiski bagāti bija raidījumi ar 
Grigorija piedalīšanos, kuros viņš atklāja lielisku 
orientēšanos latviešu mūzikā (Grigorijs ir mūzikas 
skolotājs) un prasmi iedziļināties R.  Blaumaņa un 
Raiņa dramaturģijā, saskatot tajā gan krievu, gan 
pasaules kultūras paralēles. Domāju, ka mūsu sa-
runas par R.  Blaumaņa “Skroderdienām Silmačos” 
un Raiņa “Pūt, vējiņi” ir starp veiksmīgākajiem “Šīs 
dienas acīm” 2014.  gada raidījumiem. Politiskās 
aktualitātes iekrāsots bija raidījums par 9.  maija 
jautājumu ar “postpadomju dalībnieku” komplek-
tu. Praktiski vienoti savā attieksmē pret Krievijas 
pašreizējo retoriku un “Uzvaras dienas” lomu tajā, 
sarunbiedri tomēr pauda dažādu attieksmi pret 
pašu gadadienu — no vienaldzības un faktiska no-
lieguma (Grigorijs) līdz atzīšanai par bijušās PSRS 
tautām nozīmīgu datumu, kas tomēr strikti jāno-
šķir no Krievijas impērisma akcentiem (Vladimirs).
Kopumā darbību projekta “SSSR” ietvaros vērtēju 
kā visnotaļ veiksmīgu un rosinošu. Tas deva iespē-
ju dažādot pamatā vēstures jautājumiem veltītā 
autorraidījuma “Šīs dienas acīm” tematiku un palū-
koties uz integrācijas, identitātes un ar tām saistī-
to jautājumu loku caur konkrētu cilvēcisku likteņu 
un individuālu viedokļu prizmu.

PROJEKTA  
“SAREDZĒT! SADZIRDĒT! SAPRAST! RĪKOTIES!” 
IETVAROS TAPUŠĀS SARUNAS  
LATVIJAS RADIO 1 RAIDĪJUMĀ  
“ŠĪS DIENAS ACĪM”

EDUARDS LINIŅŠ, 
LR1 vecākais redaktors,  

Raidījuma „Šīs dienas acīm” autors
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Projekta “Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīko-
ties!” jeb “SSSR II” un “SSSR III” mediju kampaņas 
ietvaros veidoju radio raidījumus ar nosaukumu 
“Dzīvesstāsts”. Kampaņa tika īstenota 2013.–
2014.  gadā, un raidījumi bija paredzēti radio 
NABA ēteram ar nolūku aizsniegt gados jaunāku 
mērķauditoriju. Lai to paveiktu, bija jāmeklē labs 
stāsts, kas palīdzētu veidot cilvēciski uzrunājo-
šu dialogu ar klausītāju, kā arī pārvarēt birokrātu 
valodu, kas nereti tiek lietota ne tikai sabiedrības 
integrācijas projektu aprakstos, bet arī politiskas 
ievirzes mediju diskusijās, un šādas diskusijas vei-
do lauvas tiesu pret sabiedrību pavērstās integ-
rācijas tēmas apskatos.

Kopā ar projekta veidotājiem nolēmām stāstīt 
pilsonības iegūšanas stāstus, tātad  — dokumen-
tēt tādu trešo valstu valstspiederīgo stāstus, kas 
izgājuši naturalizācijas procedūru. Pirmajā gadā 
īpašu uzmanību veltījām cilvēkiem, kas pilsonību 
ieguvuši nesen un dzīvo ārpus Rīgas. Un te jau 
varam runāt par pirmo no mācībām, ko guvu, pie-
daloties projektā “Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rī-
koties!” — cik ļoti pēc valodas principa iedalīta ir ne 
tikai mediju telpa, bet arī informatīvā vide kopumā. 
Manā 20  gadu ilgajā žurnālistes pieredzē tik ļoti 
pie raidījumu varoņu atrašanas vēl nekad nebija 
nācies pūlēties, un tas jo īpaši bija tāpēc, ka meklē-
ju vēl neizstāstītus stāstus. Arī šī pieredze atspo-
guļo sava veida problēmu — sabiedrībā kopumā vai 
katrā no sabiedrības daļām ir savi viedokļu līderi, un 
“mazā” cilvēka stāsts, jo vairāk — cittautieša stāsts 
vai tālāk no pilsētas centra dzīvojoša laucinieka 
stāsts, birst šim “sietam” cauri. Iespējams, šis va-
rētu būt projekta “SSSR” mediju kampaņas pirmais 
ieguvums — šiem cilvēkiem dotā iespēja runāt, tur-
klāt stāstīt dziļi personisku pieredzi, kas tomēr var 
būt būtiska arī sabiedrībai kopumā.

Šādā situācijā, kad kāda sabiedrības grupa 
tiek atstāta “mēma”, ļoti būtisks izrādās ierēdņu 
entuziasms, veicot savus darba pienākumus, jo 

visbiežāk to sirds ir plašāka par amata aprakstu. 
Daļu savu raidījumu varoņu atradu, tieši zvanot uz 
LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes terito-
riālajām nodaļām, īsts “atradums” izrādījās, piemē-
ram, Valmieras nodaļas vadītāja Anita Līduma. To 
es secināju no poļa Jāņa Mihņēviča stāstītā. Lauku 
cilvēks, saskaroties ar valsts iestādēm, īpaši eksā-
menu gadījumā, bieži vien jūtas visai nedrošs. Ne-
reti cilvēki iegūt pilsonību ir motivēti kāda konkrēta 
darījuma vai ceļojuma dokumentu nokārtošanai, 
tad šī situācija ir formālāka, mērķtiecīgāka. Taču 
bieži vien valsts iestādes darbinieks ir tas, kuram 
“jāpierunā”, jāsniedz atnākušajam morāls atbalsts, 
un Anita Līduma to pratusi izdarīt tik brīnišķīgi, ka 
Jānim Mihņēvičam Latvijas pilsonības iegūšana at-
miņā saglabājusies kā viens no dzīves būtiskajiem 
un skaistākajiem notikumiem.

Jāņa Mihņēviča vecāki Latvijā ieradušies kā 
pirmās Latvijas valsts laikā tik populārie poļu vies-
strādnieki, palīgi lauku darbos. Padomju vara deva 
iespēju iekopt savu saimniecību, un pēc pāris ga-
diem šo saimniecību brīvprātīgi piespiedu kārtā 
atņēma, padarot ģimeni par kolhozniekiem. Jānis 
pats par pusstopu nopirka brīvlaišanas izziņu no 
kolhoza, dzelzceļnieku remontbrigādē apceļoja 
visu Padomju Savienību, tad kļuva par traktoristu. 
Uzzinājis, ka kļūs par raidījuma varoni, Jānis Mihņē-
vičs ilgi nespēja noticēt, telefonsarunā vairākkārtī-
gi pārjautāja par maniem nodomiem, bija ļoti lepns 
par šādu iespēju. Līdzīgi kā saskare ar Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi, iespēja kārtot pilsonī-
bas eksāmenu, arī iekļūšana sabiedriskajā medijā 
viņam ir apliecinājums viņa dzīves vērtībai.

Sarunā atklājās arī iemesli noraidošajai attiek-
smei, kāda, kā dzirdēts, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes darbiniekiem reizēm ir pret poten-
ciālajiem pilsonības ieguvējiem. Daudziem Latvijas 
pilsonība ir ne vairāk kā caurlaide uz Šengenas 
zonas valstīm, un viņi pret pilsonības iegūšanai 
izvirzītajām prasībām neattiecas nopietni, tāpēc 

K Ā  K Ļ Ū T  PA R  L AT V I E T I ? 
ANDA BUŠEVICA,
LR1 žurnāliste,  
raidījuma “Dzīvesstāsts” autore

Viktorija Menga
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braukusi uz Latviju. Drīz piedzimis dēls Jānis, Darjai 
nācies dzīvot mājās, augas dienas pavadīt kopā ar 
vīramāti lauku mājās Ērģemē, kur neviens nav pratis 
krieviski. Latviešu valodu Darja Šmite apguvusi bez 
iebildēm un ļoti ātri, taču dzīve viņai sagādājusi vēl 
kādu kūleni — viņas dēls Jānis, kuram bija visi apstāk-
ļi, lai kļūtu par īstenu, vietai piesaistītu latvieti, par 
savu dzīvesvietu tagad ir izvēlējies Īriju. Darja Šmite 
eksāmenu pilsonības iegūšanai kārtojusi lielā mērā 
tāpēc, lai varētu vienkāršāk apciemot dēlu, kā arī 
pavisam praktiskas formalitātes nokārtošanai — lai 
nopirktu zemi pie mājas.

Arī Latvijā dzīvojošā indieša, Latvijas pilsoņa 
Sundara Vaidesvarana dzīvesstāsts liek aizdomā-
ties par mazā cilvēka un lielās vēstures attiecībām. 
Sundara dzīvē liktenīgu lomu spēlēja kādreizējās 
lielvalsts  — Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības — draudzība ar citu tai simpatizējošu liel-
valsti — Indiju. PSRS sabrūkot, ļoti vērtīgas neat-
karīgajā Latvijas valstī izrādījās viņa angļu valodas 
zināšanas, savukārt Atmodas gadu gaisotnē Sun-
daram bija iespēja novērot simpātijas un interesi 
par Indijas kultūru, latviešiem savas āriešu saknes 
meklējot. Līdz ar Indijas studiju un kultūras centra 
izveidi Latvijas Universitātē Sundaram ir iespēja 
likt lietā arī savas zināšanas par Indijas kultūru un 
valodām. Sundara Vaidesvarana stāsts vienlaikus 
ir daļa no padomjlaika pieredzes, vienlaikus tas 
met laipu uz mūsdienu situāciju, kad cilvēks savu 
mītnes zemi bieži vien izvēlas klimata vai darba 
iespēju dēļ.

Latviju Sundars par savu zemi izvēlējies dabas 
un klimata dēļ, taču lielas raizes viņam dara tas, ka 
viņa mamma un tētis, kuri joprojām dzīvo Indijā, 
kļūst aizvien vecāki, un var gadīties, ka drīzumā 
viņam būs jāizdara izvēle no jauna.

Un te ļoti būtisks ir interviju tapšanas laikā vēl 
neatrisinātais jautājums par dubultpilsonību, kuru 
ļoti gaidīja, piemēram, Vidzemes slimnīcas gastro-
enterologs Džozefs Bazs. Viņa situācija ir līdzīga — 
Latvijas pilsonības pieņemšana, ja tā nozīmētu at-
teikšanos no Libānas pilsonības, sarežģītu iespējas 
apciemot vecākus. Tā brīža attieksme Džozefam 
Bazam bija pašapziņas pilna — “ja Latvijā dubultpil-
sonību piešķir tikai par īpašiem nopelniem, tad es 
Latvijai dodu daudz. Esmu šeit nodzīvojis 23  ga-
dus, trīs reizes esmu bijis gada ārsts Vidzemes 
slimnīcā, Valmierā ir mana māja, ģimene.” Latvieša 
temperamentam tas varbūt izklausās pēc lielības, 
bet es ļoti ceru, ka radio raidījumā izdevās parādīt 
tieši kultūru atšķirības. Kā jau minēju stāstā par 
marokāni Išamu Labri, arī Libānā cilvēka vērtība 
(daudz vairāk nekā individualizētajā Eiropā) ir atka-
rīga no viņa integrētības sabiedrībā, pienesuma, ko 
viņš spēj dot. Džozefam Bazam viņa ģimene un arī 
plašākā nozīmē — darba vide un valsts kopumā — ir 
viņa atbildības zona, par kuras uzplaukumu gādāt 
ir viņa pienākums. Šādas kultūrā kodētas tradīcijas 
patiesi bagātina Latvijas kultūru, un arī Vidzemes 
slimnīcā Džozefu Bazu dievina gan pacienti, gan 
darbinieki.

Raidījumu cikla “Dzīvesstāsts” mērķis bija ro-
sināt ieraudzīt ar cittautiešu iedzīvošanos Latvijā 
saistītās problēmas, samērot tās ar savu dzīves 
pieredzi, galu galā — vienkārši ļaut šiem cilvēkiem, 
kas bieži vien tika intervēti pirmo reizi mūžā, runāt 
par savu dzīvi. Projekta “SSSR” pieteikumā bija 
daudz pieņēmumu — par savstarpēju sadzirdēša-
nu, par ieguvumiem, aizspriedumiem. Manu radio 
raidījumu forma  — dzīvesstāsts  — reizēm vedina 
uz diezgan pārsteidzošiem atklājumiem, kas dažus 
pieņēmumus apstiprina, daudzus — apgāž.

arī spriedze starp pilsonības “devējiem” un “ņēmē-
jiem” aug. Šķiet, radio intervija, proti, runātāja stās-
ta dokumentācija, bija piemērotākais paņēmiens 
sarunai par tik jutīgu tēmu. Šim pašam apgalvo-
jumam žurnālista atstāstā vai avīžrakstā varētu 
pārmest tendenciozitāti.

Jāņa Mihņēviča stāsts ir sava veida jābūtība pil-
sonības iegūšanas procedūrai. Pozitīvas pieredzes 
gadījumā pilsonības iegūšana var kļūt arī par sociā-
lu aktu, kas cilvēkam piešķir vērtību, vieš lepnumu, 
liek viņam pašam pārskatīt attiecības ar zemi, kurā 
viņš dzīvo.

Loču kuģa kapteiņa, lietuvieša, Liepājas goda 
pilsoņa Aļģirda Šlaitas stāsts krasi atšķiras no 
Jāņa Mihņēviča pieredzes. Aļģirds Šlaitas Liepājā 
no Lietuvas vidienes nokļuva, īstenojis sauszemes 
puikas sapni par jūru, proti — pēc jūrskolas beigša-
nas. Atrodoties uz kuģa, man nācās pārliecināties, 
ka jūrnieku saziņas valoda ostā joprojām pamatā 
ir krievu, taču pagājušā gadsimta 70.  gados ļoti 
padomiska bijusi arī visa Liepāja. Tomēr latviešu 
valodu Aļģirds Šlaitas iemācījies mēneša laikā, jo 
viņam personīgi bijusi būtiska saprašanās ar kuģa 
apkalpes latviešu daļu, gribējies cilvēciski pama-
tīgāk ienākt viņu vidē. Otra atslēga viņa Latvijas 
izjūtai meklējama bērnībā — viņa mātesbrāli izsū-
tīja uz Sibīriju, tādēļ viņu ģimeni ciemā sauca par 
bandītiem. Empātija attiecībā uz latviešu nācijas 
likteni, kā arī vēlme izcīnīt brīvību dzimtajai Lietuvai 
uz āru izlauzās Atmodas sākumā, kad viņa valodas 
prasmes, aktīvā sabiedriskā darbošanās vienlaikus 
Tautas frontē Latvijā un kustībā “Sajūdis” Lietuvā 
deva iespēju veikt politiski nozīmīgu darbību vals-
tiskās neatkarības cīņu koordinācijā.

Aļģirds Šlaitas savulaik bija pirmais liepājnieks, 
kurš ieguva Latvijas pilsonību, un tā var šķist dī-
vaina izvēle Lietuvas patriotam. Taču ir tieši otrā-
dāk — Aļģirda Šlaitas stāsts ir brīnišķīgs piemērs, 
kā, izmantojot savas mītnes zemes politiskos ins-
trumentus un strādājot tās labā, cilvēks var neat-
teikties no sev kā citas tautas pārstāvim cilvēciski 
būtiskajiem mērķiem.

Tomēr šajās it kā ideālajās attiecībās ir arī kāda 
ēna. Runājot par Aļģirdu Šlaitas, man jāmin vēl kas 
no Latvijas un Lietuvas patriota, lietuvieša Aļģirda 
Šlaitas stāsta: viņš dubultpilsonību nokārtoja da-
ļēji tikai tāpēc, ka viņam bija būtiski saglabāt savu 
dzimtas uzvārdu “Šlaitas”, kas, izsniedzot Latvijas 
pilsoņa pasi, bez diskusijām tika pārveidots kā 
“Šlaits”. Vai, diktējot noteikumus pilsonības iegūša-

nai, Latvijas valsts ir gatava būt elastīga, respektēt 
arī citai kultūrai piederīgo tradīcijas un vajadzības?

Viena no tēmām, par ko tika diskutēts raidīju-
mos, bija jautājums par latviešu valodu, kuras pra-
šana atzīstamā līmenī Latvijā ir viens no nosacīju-
miem gan pilsoņa statusa iegūšanai, gan tālākai 
iekļūšanai darba tirgū. Latviešiem, kas gadsimtiem 
cīnījušies par savas valodas izdzīvošanu, tā ir rei-
zēm pat pārspīlēti jutīga tēma. Un vai tā ir tikai va-
lodas prasme, kas liek iedalīt savējos/svešos?

Šādu jautājumu nācās uzdot sev pēc sarunas 
ar marokāni Išamu Labri  — viņa sieva ir pa pusei 
krieviete, tomēr abu ģimenes valoda ir latviešu, 
tā apliecinot cieņu abu mītnes zemei. Kā izrādās, 
ar to nepietiek — Latvijā viņam tā arī nav izdevies 
atrast darbu, un, visticamākais, ģimenei nāksies 
pārcelties uz kādu citu no Šengenas zonas val-
stīm, kura nav tik aizspriedumaina pret eksotiskām 
tautībām. Saruna ar Išamu Labri bija kā ieskatīša-
nās spogulī, kas uz daudz ko Latvijā notiekošo ļāva 
paskatīties no malas. Piemēram, Išamu Labri šokē 
biļešu kontrolieru agresivitāte. Marokā kā dienvidu 
zemē būtiska ir kolektīvā atbildība — ja uz ielas kas 
notiek, garāmgājēji noteikti centīsies situāciju atri-
sināt, iet palīgā, un Išamam ir grūti saprast, kāpēc 
tā nenotiek Latvijā, kāpēc arī amatpersonas par 
savu tiešo pienākumu uzskata sodīt, nevis palī-
dzēt. Pārsteidzošākais, ka Išamu Labri visbiežāk uz 
ielas uzskata par armēni, un jāatzīst, ka arī Latvijā 
ir nācijas, ko vērtē augstāk, un nācijas, kas izraisa 
noraidošu attieksmi, un reizēm, lai saprastu iemes-
lus, labi jāpārzina vēstures notikumi, dažkārt pat 
gadsimtu un vairāk seni.

Tik tiešām pats apzīmējums “trešo valstu 
valstspiederīgie” rāda jauno pasaules dalījumu, 
kurā tagad ietilpst ne tikai bijušās PSRS pilsoņi ar 
kopēju vēstures pieredzi, — šo grupu neviendabīgu 
dara daudz eksotiskākas kultūras, no kristietības 
tradīcijām atšķirīgu reliģiju pārstāvji, kuru ienāk-
šana Latvijā diktē nepieciešamību paplašināt arī 
līdzšinējo sadzīvošanas jeb integrācijas pieredzi.

Valkas skolas medmāsas Darjas Šmites biogrā-
fija ir tipisks padomju laika stāsts. Krievu un ukraiņu 
asiņu pēctece, taču dzimusi Tadžikijā, kurp viņas 
vecāki bija devušies celt kādu no lielās Padomju 
Savienības triecienceltnēm. Tā bija padomju inter-
nacionālisma prakse  — viegli mainīt dzīvesvietu, 
unificēt un pielāgot dzīvošanai vidi, taču tā ir pret-
runā ar nacionālo valstu ideoloģiju. Ar savu nākamo 
vīru  — latvieti  — iepazinusies Komi apgabalā, at-
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Bērni un jaunieši no Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” iestudējuši stāstu par integrāciju.

Jautrs stāsts pēc norvēģu autora Ērlenna Lū darba “Kurts četrās grāmatās” motīviem par kādu vīru vārdā 
Kurts, viņa ģimeni, integrāciju un valsti. Kurts strādā par autokrāvēju ostā, un kādu dienu, atverot kontei-
neru, atrod tur kaut ko ļoti pārsteidzošu!
Kā rīkoties, ja aci pret aci saskaries ar atšķirīgo un citādo? Vai ir iespējams to pieņemt? Vai mums ir jābūt 
pieklājīgiem un saprotošiem pret līdzcilvēkiem? Un vai tas ir viegli? Stāsts uzdod šos jautājumus un liek 
katram atrast savu atbildi.

Režisore: Laura Paegle, dramaturģe: Zane Goiževska, scenogrāfe, kostīmu māksliniece: Agne Mennika, 
Ieva Lapiņa, horeogrāfe: Liene Stepena, kustību režisors: Māris Koristins, skaņu režisore: Līga Goiževska, 
komponiste: Silvija Silava. Izmantota E. Grīga mūzika.
Izrāde 2 cēlienos, 1 st. 36 min.

Vairāk nekā 30 izrādes Latvijas skolās, kultūras namos, pilsētas svētkos.
Rīgas skolās: Rīgas Teikas vidusskolā, Rīgas 84.  vidusskolā, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, 
Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā un Andreja Pum-
pura Rīgas 11. pamatskolā.
Kultūras namos, teātros, svētkos: Rīgas Skolēnu pilī, VEF Kultūras pilī, Dailes teātra Mazajā zālē, 
Mārupes Kultūras namā, Ogres Kultūras centrā, Ventspils Kultūras centrā un Jūrmalā, Jomas ielas svētkos, 
“Kultūras vasarnīcā” Esplanādē.
Latvijas lauku reģionos: Rugāju vidusskolā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Rēzeknes Kultūras 
namā, Līvānu Kultūras centrā, Valkas Kultūras namā.
Ārpus LR robežām — Latvijas vēstniecībā Igaunijā, festivālā WIGRASZEK Polijā.

T E ĀT R A  I Z R Ā D E  
„ K U R T S  Š M O R Ē ,  L A I  AT P Ū T I N ĀT U  G A LV U ”

Kopumā izrādi apmeklējuši ap 2000 bērnu un 
jauniešu vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
4000  DVD ar izrādes videoierakstu izplatīti 
Latvijas skolās, bērnudārzos, kultūras namos 
un bibliotēkās.
3 reizes OTV ēterā.
Izrāde skatāma arī interneta vietnēs:
pirmā daļa: https://vimeo.com/68830953
otrā daļa: https://vimeo.com/69425094.
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Radošās darbnīcas latviešu un cittautiešu bērniem

17.–22.03.2014. “Kopā 5 + 5”
5 latviešu un 5 cittautu bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem profesionālu teātra pedagogu 
vadībā iestudēja izrādi pēc nīderlandiešu rakstnieka M. Felhausa darba motīviem.
“Vardulēns un svešais” pirmizrāde notika Rīgā, teātra „Zīļuks” telpās, K.  Barona ielā  99 
2014. gada 22. martā.
Skatāma interneta vietnē https://vimeo.com/91919603.

13.–19.06.2015. “Divas valodas — viens stāsts”
15  latviešu un 15  cittautiešu bērni un jaunieši profesionālu teātra pedagogu vadībā 
veidos iestudējumu par trīs dižgariem — Raini, Aspaziju un Puškinu.
Pirmizrāde notiks Rīgas Skolēnu pilī.

R A D O Š Ā S  D A R B N Ī C A S  B Ē R N I E M 

Teātra iestudējums “Kurts šmorē, lai atpūtinā-
tu galvu” ir jautrs stāsts par kādu vīru vārdā Kurts, 
viņa ģimeni, integrāciju un valsti. Kurts strādā par 
autokrāvēju ostā, un kādu dienu, atverot konteine-
ru, atrod tur kaut ko ļoti pārsteidzošu! Kā rīkoties, 
ja aci pret aci saskaries ar atšķirīgo un citādo? Vai 
ir iespējams to pieņemt? Vai mums ir jābūt pieklājī-
giem un saprotošiem pret līdzcilvēkiem? Un vai tas 
ir viegli? Šis stāsts veidots, lai uzdotu šos jautāju-
mus un lai mēs katrs atrastu savu atbildi.

Šī darba dramatizējums ir pielāgots mūsu uz-
tveres telpai un cenšas pavisam neuzbāzīgi runāt 
par dažādo kultūru iespējamību un iecietību. Ar 
šī darba iestudējumu projekta īstenotāji centās 
sasniegt dažādas vietējās sabiedrības grupas  — 
latviešu bērnus un viņu ģimenes, trešo valstu 
valstspiederīgo bērnus, jauniešus un viņu ģime-
nes, kā arī Latvijas nepilsoņus. Bet galvenais izrā-
des mērķis bija un ir runāt ar uzņemošo sabiedrību: 
uzrunājot skolēnus, jauniešus un viņu vecākus par 
integrācijas jautājumiem un iedrošinot uzņemošo 
sabiedrību uzdot šos jautājumus un diskutēt par 
migrācijas tēmu — plusiem un mīnusiem.

Izrāde tika uzvesta Latvijas Laikmetīgās māks-
las centra (LLMC) projekta “Saredzēt! Sadzirdēt! 
Saprast! Rīkoties!” (“SSSR”) 2.  posma ietvaros. 
2015.  gada ziemā izrāde ir spēlēta sešās Rī-
gas skolās. Tā arī rādīta VEF Kultūras pilī, Dailes  
teātra Mazajā zālē, Mārupes Kultūras namā, Ogres 
Kultūras centrā, Ventspils Kultūras centrā un Jūr-
malā, Jomas ielas svētkos. 2014. gada pavasarī ir 
aizvadītas vairākas izrādes Latvijas lauku reģio-
nos. 2014. gada 17. maijā, Norvēģijas neatkarības 
dienā, rādīta uz “Kultūras vasarnīcas” skatuves 
Esplanādē. Bet visvairāk izrādes ir aizvadītas uz 
paša teātra “Zīļuks” skatuves Rīgas Skolēnu pilī. 
2015.  gada pavasarī un vasarā darbs ir izrādīts 
ārpus Latvijas robežām  — Latvijas vēstniecībā 
Igaunijā par godu Mātes dienai, kā arī tiks vests uz 
festivālu WIGRASZEK Polijā.

Izrāde “Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” 
2013.  gada 2.  martā ir izcīnījusi galveno balvu 
Rīgas amatierteātru festivālā 2013 — “Rīga spēlē 
teātri 2013” un bijusi nominēta “Sabiedrības vie-
notības balvai”. 

Grāmatas autors tik vienkāršā un reizē sais-
tošā valodā pasniedz tik sarežģīto un diskutablo 
integrācijas tēmu. Rakstnieks ir pratis saglabāt 
bērnu sevī, uzrakstot bērniem un jauniešiem sa-
protamā valodā stāstu par mūsdienās aktuālām 
tēmām  — integrāciju un migrāciju. Sabiedrības 
dažādā attieksme integrācijas jautājumos tiek uz-
skatāmi parādīta, stāstot par grāmatas tēlu atšķirī-
go viedokli — Kurta sievas draudzīgo un viesmīlīgo 
reakciju pret bēgļiem un paša Kurta noraidošo un 
sākumā piesardzīgo attieksmi pret iebraucējiem, 
ostas saimnieka Gunnara neitralitāti, kamēr ostas 
strādnieks Kore un Kurta dēlēns Buds imigrantu 
vidū abi atrod savu mūža mīlestību! Starp citu, 
Ērlenns Lū darbu sākumā rakstīja kā lugu (kas ne-
daudz atviegloja dramatizēšanas procesu), un tikai 
pēc tam tā tika pārvērsta stāsta formātā.

Kā uzskata paši audzēkņi, režijai ir pieiets ori-
ģināli un līdz šim teātrim neraksturīgi. Izrāde ir 
veidota kā spēle, dzimšanas dienas atrakcija. Vi-
sas dekorācijas un rekvizīti, sadzīvē nepieciešamie 
priekšmeti ir veidoti no dažādiem kartona mate-
riāliem. Tērpi lielākoties ir absolūti ikdienišķi, tikai 
ar dažām spilgtām, tēlam atbilstošām detaļām un 
niansēm. Pirmos rekvizītus mēģināšanas proce-
sam audzēkņi veidoja paši, un arī tērpi bija no viņu 
pašu garderobes. Visiem šis projekts bija jauna un 
neatsverama pieredze. Specifiskā žanra dēļ izrāde 
prasīja daudz enerģijas, pūļu un pašiniciatīvas. Tās 
žanrs — ikdienišķa komēdija ar farsa elementiem. 
Mēģinājumiem atvēlētais laiks bija samērā īss tik 
nopietnam projektam  — darbs pie izrādes tapša-
nas bija ļoti saspringts. Bet kopumā iestudēšanas 
process bija interesants un aizraujošs ar ļoti pozitī-
vu, aizvien esošu rezultātu!

T E ĀT R I S  K Ā  I N T E G R Ā C I J A S  P L AT F O R M A

LAURA PAEGLE,
teātra “Zīļuks” režisore
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Pateicoties vienkāršajai valodai un notikumu 
gaitai, izrāde ir saistoša gandrīz jebkura vecuma 
skatītājiem, bet galvenā mērķauditorija tomēr ir 
bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Pēc 
teātra audzēkņu teiktā, parasti publikas atsaucība 
ir liela un iestudējums spēj noturēt tās uzmanību 
visu izrādes laiku. Skatītāji dzīvo līdzi notikumiem 
uz skatuves — smejas, šausminās līdz ar varoņiem 
un ar aizrautību vēro katru viņu soli, beigās vien-
mēr dzirdami skaļi aplausi. Ir bijušas reizes, kad sko-
lotāji pēc izrādes lūdz aktieriem autogrāfus. Iestu-
dējumam bijušas daudzas pozitīvas atsauksmes 
no publikas — gan vienkārši uzslavas pēc izrādēm, 
gan apbrīnas paušana interneta vidē.

Šis projekts mums ir ļoti daudz iemācījis un pa-
līdzējis gan katram individuāli, gan kā kolektīvam: 
tā saliedēja bērnus un jauniešus teātrī, iemācīja 
ātri reaģēt vajadzīgajās situācijās, būt operatīviem 
un pielāgoties jebkādiem apstākļiem, kā arī nepie-
ciešamības gadījumā rast kvalitatīvas alternatīvas. 
Izrādes ir spēlētas arī teātrim ļoti neatbilstošās 
vietās un telpās.

Teātris ir labs veids, kā runāt par integrācijas 
un migrācijas jautājumiem. Reizē interesantā un 
nepiespiestā valodā un veidā var likt skatītājiem 
aizdomāties par aktuālo integrācijas tēmu. Ie-
studējums rosināja pārdomas arī pašos teātra 
audzēkņos, lika viņiem pārdomāt, kā viņi rīkotos 
līdzīgā situācijā, cik iecietīgi un saprotoši spētu 
būt. Vai palīdzētu adaptēties jaunajā vidē un izglī-
tot nepieciešamajās lietās? Šiem jautājumiem nav 
viennozīmīgas un konkrētas atbildes...

2014. gada pavasarī projekta “SSSR” 3. pos-
ma ietvaros teātris “Zīļuks” veidoja nedēļu garu 
radošo darbnīcu “Kopā 5 + 5”, kurā piedalījās pieci 
latviešu un pieci mazākumtautību bērni no Rīgas 
skolām vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Nedēļu gara-
jā radošajā darbnīcā bērni apguva teātra prasmes, 
apmeklēja folkloras nodarbības pie folkloristes Il-
gas Reiznieces, mācījās cits citu saprast un kopī-
gi strādāja pie jauna iestudējuma “Vardulēns un 
svešais”, pēc nīderlandiešu rakstnieka M. Felhau-
sa grāmatas motīviem. Darbnīca bija vērsta uz sa-
darbības veicināšanu un integrācijas iespējamību 
jau bērnu vecumā.

Darba galvenā doma ir par svešā pieņemšanu 
un iepazīšanu. Bērni paši veidoja izrādes dekorā-
cijas un tērpus. Teātra iestudējuma mūziku vei-
doja mazākumtautību mūzikas skolas audzēknis. 
Darbs tika prezentēts vecākiem un citiem intere-
sentiem, kā arī uzfilmēts videoformātā un ir ska-
tāms internetā.

Rakstot šo aprakstu, jau aktīvi gatavojamies 
radošajai darbnīcai, kas no 13. līdz 19. jūnijam no-
tiks ārpus Rīgas. Teātra radošajā darbnīcā bērniem 
un jauniešiem “Divas valodas — viens stāsts” pie-
dalīsies 15 latviešu un 15 cittautiešu bērni un jau-
nieši no Rīgas teātra interešu izglītības iestādēm. 
Nedēļu garā nometnē bērni veidos sadarbības, 
draudzības un kopēju interešu darbnīcu, kas būs 
balstīta uz trīs dižgariem: Raini, Aspaziju un Puš-
kinu. Pie darbnīcas scenārija un programmas izvei-
des strādā bērnu un jauniešu teātra profesionāle 
Laura Paegle (teātra “Zīļuks” ilggadējā režisore) 
un Anfija Romānova (Rīgas 88.  vsk. “Teātris  88” 
režisore). Nometnes laikā taps iestudējums. Vai 
šis “dižgaru trijstūris” mums var mācīt kopīgas 
vērtības? Kā divas valodas var satikties? Vai di-
vas dažādu nacionalitāšu kopienas var kopīgiem 
spēkiem, veikt vienu uzdevumu — iestudēt izrādi, 
iepazīties, saprasties un sadraudzēsies? Vasaras 
radošā darbnīca mudinās cittautiešu bērnus ikdie-
nā izmantot latviešu valodu (nometnes valoda būs 
latviešu). Latviešu bērni tiks motivēti ieraudzīt, 
ka bērni un jaunieši, kas nāk no mazākumtautību 
skolām, ir tieši tādi paši kā viņi. Radošās darbnīcas 
teātra iestudējuma prezentācija notiks radošās 
darbnīcas noslēgumā, un tas tiks izrādīts Rīgas 
Skolēnu pilī. Izrāde būs pieejama visiem interesen-
tiem un būs uzskatāms notikums Raiņa un Aspazi-
jas gada kultūrorientācijas bagātināšanā.

Teātris ir kā integrācijas platforma. Mēs varam 
neuzkrītoši, nepiespiesti, rotaļīgi un atbildīgi ru-
nāt par to, ka citādais ir mums blakus. Ļaut ska-
tītājam sastapties ar jautājumiem un situācijām, 
par kurām iepriekš nav domāts. Uzdot jautāju-
mus, bet atbildes uz jautājumiem ļaut un rosināt 
skatītājam atrast pašam. Un, ja tas viss jau notiek 
agrā vecumā, tad varam cerēt, ka dzīvosim aizvien 
iecietīgākā sabiedrībā.

K R Ā S O J A M Ā  G R Ā M ATA  
„ B U R T I  N Ā K ”

Krāsojamā grāmata pirmsskolas vecuma bērniem, kuras radīšanā 
līdzdarbojušies bērni no Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Jelgavas 
Ukraiņu kultūras centra “Džerelo” un Rīgas Armēņu draudzes.

Lielākai daļai no bērniem, kas piedalījās grāmatiņas radīšanā, latviešu 
valoda nav dzimtā valoda, tādēļ visiem bija ļoti aizraujoši veidot tieši 
latviešu valodas alfabētu.

Radošās darbnīcas skolotāji: Viktorija Rjaščenko, Hasmikai Bagoyana
Grāmatas mākslinieks: Rauls Liepiņš
Fotogrāfs: Ēriks Božis

3500 grāmatas izplatītas Latvijas bērnudārzos.
Pieejama lejupielādei vietnē http://issuu.com (meklēt pēc nosaukuma) 
un Latviešu valodas aģentūras vietnē maciunmacies.valoda.lv.
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K U L I N Ā R I J A S  G R Ā M ATA  B Ē R N I E M 
„ D A Ž Ā D U  G A R Š U  K U L I N Ā R I J A S  P U L C I Ņ Š ”

15 dažādu nacionalitāšu bērni un viņu vecāki iepazīstina ar 
savu tautu ēdieniem.

“Ēdienu pasaule ir tik daudzveidīga, tāpat kā tautas ziemeļos, dienvidos, aus-
trumos un rietumos, kas šos ēdienus radījušas. Ikkatru no tiem nogaršojot, 
rodas sajūta, ka esi iepazinis arī šo dažādo tautu cilvēkus, kļuvis tiem tuvāks.”

(Līga Puriņa-Purīte)

Receptes publicētas latviešu, angļu un krievu valodā.

Mākslinieks: Rauls Liepiņš, datorsalikuma veidotājs: Kaspars Podskočijs
Fotogrāfe: Aija Bley, vāka fotogrāfijas autore: Līga Puriņa-Purīte
Tulkotājas: Inese Lapa, Elīna Bizņa

3000 eksemplāri izdalīti dalībniekiem, skolām un bibliotēkām.

Lejupielādei PDF formātā pieejama interneta vietnē
http://issuu.com (meklēt pēc nosaukuma).

Klausāmgrāmata ar 3 slāvu, 3 Āzijas un 3 Kaukāza pasakām.

„Baltkrieviem, krieviem, ukraiņiem, balkāriem, azerbaidžāņiem, abhāziem, 
indiešiem, tibetiešiem un ķīniešiem - visām šim tautām, kas dzīvo no Lat-
vijas tuvu un tālu, ir ko mums pastāstīt. Varbūt tieši pasakās Tu sadzirdēsi 
sev noderīgu gudrību, jo katra Pasaka kaut ko pasaka!”

Pasakas akcentē visām tautām līdzīgos ētikas principus un vērš klausītāju 
uzmanību uz līdzīgo, nevis atšķirīgo.

Izlasi ierunājuši profesionāli aktieri Guna Zariņa, Andris Kalnozols un Ed-
gars Samītis, mūzikas autors: Goran Gora, runas pedagoģe: Aina Matīsa, 
māksliniece: Ieva Liepiņa.

2500 CD izplatīti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, bērnu-
dārzos un bibliotēkās.

PA S A K U  C D  
„ D E V I Ņ U  TA U T U  PA S A K A S ”
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KO M I K S S  
“ L AT V I J A  S O L I  
PA  S O L I M ”

Komikss — vizuāls palīgs par Latvijas sadzīvi 
ieceļotājiem.

Ar komiksa palīdzību ieceļotājiem tiek skaidrotas 
Latvijas sadzīves tradīcijas. Galvenā mērķa grupa 
ir gados jauni cilvēki, kuri pārceļas uz Latviju dar-
ba, studiju, karjeras, ģimenes apvienošanas dēļ.
Komikss pieejams latviešu, angļu un krievu  
valodā.

Radošais direktors: Cēzars Torress, mākslinieku 
komanda: Mikus Duncis un Ēriks Olivs.

750  eksemplāri angļu un 750  eksemplāri krievu 
valodā izplatīti bibliotēkās, PMLP, VSAA, cittautiešu 
biedrībās, Rīgas Domē u. c.

Pieejams interneta vietnēs  
http://issuu.com/lmc.lcca/docs/ 
latvia_step_by_step_engx (angļu val.)
http://issuu.com/lmc.lcca/docs/ 
latvia_step_by_step_rus (krievu val.).

Projekta ietvaros tapa četri izdevumi  — grā-
matiņas “Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” un 
“Burti nāk!”, pasaku audio disks “Deviņu tautu 
pasakas” un komikss “Latvija soli pa solim” (angļu 
un krievu valodā).

Trīs no projekta ietvaros sagatavotajiem izde-
vumiem — kulinārijas grāmata, krāsojamā grāmata 
un pasaku CD — tapuši bērnu auditorijai, un divos 
pirmajos gadījumos bērni tika iesaistīti arī izdevu-
mu tapšanā. Bērnu līdzdarbošanās process pats 
par sevi ir vērtīga pieredze, un rezultāts nav tikai 
publicētais izdevums. Pirmais sasniegums panākts 
tad, ja darbošanās procesā izdevies bērnus iein-
teresēt, ļaut viņiem apgūt ko jaunu un gūt prieku. 
Nākamais posms ir izdevumu dzīve pēc nonākša-
nas sabiedrībā. Pirmajā posmā klātesot redzējām 
veiksmīgu iznākumu, bet otrais daudz mazāk ir 
mūsu rokās. Izdevumi tiek izplatīti skolās, bērnu-
dārzos un citās iestādēs, bet, kā un cik daudz tie 
tiek izmantoti, tas paliek saņēmēju ziņā. Prieks bija 
dzirdēt pozitīvas atsauksmes, ka materiāli ļoti pati-
kuši un noderējuši mācību darbā.

“Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” ir pavār-
grāmatiņa ar 15  dažādu tautu ēdieniem. Tie ir 
armēņu dolma, azerbaidžāņu djušbara, baltkrievu 
draņiki, brazīliešu vista, ebreju cholnt, ēģiptiešu 
falafels, gruzīnu šašliks, ķīniešu pelmeņi, komi 
zivs, krievu Urālu pankūkas, latviešu sklandrauši, 
libāņu kafta bilsunije, romu mas ti mārekļa, tatāru 
plovs, ukraiņu vareņiki. Receptes ir latviešu, angļu 
un krievu valodā. Šo grāmatiņu no citām pavār-
grāmatām atšķir tas, ka tajā aplūkotos ēdienus 
gatavoja Latvijā dzīvojošie attiecīgās tautības 
bērni ar saviem vecākiem. Cik ļoti bērni bija aiz-
rāvušies ar svarīgo uzdevumu, tas redzams foto-
grāfijās, kas papildina receptes.

Salīdzinot autoru un lasītāju ieguvumu, manu-
prāt, var teikt, ka iesaistītie bērni no projekta no-
teikti guva visvairāk — ne tikai iemācījās pagata-
vot kādu ēdienu, bet arī guva apziņu, ka viņu mājās 

pazīstamais ēdiens ir kas īpašs, citiem nezināms 
un interesants. Lasītāja ieguvums, ja viņš ne tikai 
izlasa, bet arī praktiski izmanto grāmatiņu un paga-
tavo kādu ēdienu, ir eksotiskas garšas baudījums. 
Vai ar to pietiek, lai pieņemtu citu kultūru? Citādā 
iepazīšana, protams, ir solis pretim pieņemšanai. 
Zināšanas pilnīgi noteikti mazina bailes, palīdz iz-
prast un pieņemt, bet šķiet, ka iepazīšana ar grā-
matu starpniecību tomēr ir ļoti attālināta iepazī-
šana. Varbūt šādas darbnīcas vajadzēja rīkot kopā 
latviešu un cittautu bērniem? Tad darbošanās 
procesā arī bērni iepazītu cits citu. Parasti bērnu 
vidē ziņkārība uzvar un viņi labprāt apgūst svešā-
do. Tomēr, apdomājot dažādās iespējas, jāatzīst, 
ka bija jāizdara izvēle starp satikšanos darbnīcā vai 
satikšanos grāmatā. Grāmatas auditorija ir daudz 
lielāka, tāpēc šķita svarīgi strādāt, lai izveidotu 
šādu paliekošu publikāciju. 

Inga Žolude, rakstā “Dārgā integrācijas utopija” 
(Satori, 2014.  gada 31.  jūlijā) apskatot kulinārijas 
grāmatu un pasaku CD, ierosinājusi, ka receptes 
varētu papildināt bērnu stāsti par to, ko viņu perso-
nīgajā pieredzē nozīmē konkrētais dzimtās kultūras 
ēdiens. Tas ir vērā ņemams ieteikums, jo ļautu ne 
tikai pašiem bērniem padomāt par ēdienu kā savas 
kultūras sastāvdaļu un tā nozīmi, bet arī lasītājam 
vairāk uzzināt par konkrētiem cilvēkiem, iepazīties 
ar personiskiem stāstiem, kas slēpjas aiz svešādiem 
ēdienu nosaukumiem. Tad mūsu grāmata “Dažādu 
garšu kulinārijas pulciņš” vēl vairāk atšķirtos no ci-
tām eksotisku kultūru pavārgrāmatām.

Krāsojamo grāmatu “Burti nāk!” veidoja bērni 
no Rīgas Ukraiņu vidusskolas un Rīgas Armēņu 
draudzes. Latviešu alfabēta pārtapšana izkrāsoja-
mos attēlos bija brīdis, kad bērni ar interesi pievēr-
sās latviešu valodai un, spēlējoties ar burtiņiem, 
domāja. Lai izdomātu attēlus, ir jāizdomā vārdi, kas 
sākas ar kādu noteiktu burtu. Kā jau tas ar bērnu 
zīmējumiem gadās, ne visu var atšifrēt uzreiz  — 
gribas lūgt mazajiem autoriem, lai paskaidro... Var-

“ S A R E D Z Ē T !  S A D Z I R D Ē T !  S A P R A S T !  
R Ī K O T I E S ! ”  

( “ S S S R ” )  I Z D E V U M I
AGNESE LŪSE,
projekta konsultante  
mediju un komunikācijas jautājumos
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būt šur tur iemaldījies kāds zīmējums, kur attēlotā 
priekšmeta nosaukums ar konkrēto burtu sākas 
dzimtajā valodā? Šķiet, tā varētu būt vēl aizrau-
jošāka spēle ar vairākām valodām uzreiz  — ej nu 
atšifrē! Tie, kas pēc tam grāmatiņu krāsos, varbūt 
mazāk domās par valodu, bet vairāk par krāsām un 
attēliem. Te ieguvums būs ļoti atkarīgs no pieau-
gušā, kas kopā ar bērnu grāmatiņu lietos, — vai tiks 

pievērsta uzmanība vārdiem, kas slēpjas aiz bur-
tiem, vai arī tās būs tikai “bildītes”, ko iedot bērnam, 
lai pieaugušajam pašam būtu brīvs brīdis.

Grāmatiņa “Burti nāk” nesniedz nekādu pa-
pildu informāciju par bērniem un viņu pieredzi, 
apgūstot latviešu valodu. Iespējams, ka līdzīgi kā 
kulinārijas grāmatiņas gadījumā arī burtu grāma-
tiņu varētu papildināt ar bērnu stāstiem par to, 
kā viņi uztver latviešu valodu, kas tajā grūts, kas 
viegls, kas patīkams. Tad katrs zīmējums iegūtu 
arī personisku stāstu un grāmatiņas izkrāsotājs 
vismaz nedaudz iepazītu tās veidotājus. Tā būtu 
satikšanās neklātienē, lai gan bez pieaugušā palī-
dzības tā nebūtu iespējama. 

Veidojot klausāmgrāmatu “Deviņu tautu pasa-
kas”, “integrējošā sadarbība” starp latviešiem un 
cittautiešiem neīstenojās  — ieskaņot pasakas ar 
cittautu bērniem latviski būtu gandrīz neiespēja-
mi, jo tam tomēr vajadzīga pieredze un profesio-
nālisms. Tāpēc talkā ierunāt pasakas tika aicināti 
profesionāli un pazīstami aktieri  — Guna Zariņa 
un Edgars Samītis no Jaunā Rīgas teātra, Andris 
Kalnozols no apvienības UMKA.lv. Pasaku pavadī-
jumam mūziku radīja mūziķis Goran Gora. Izlasē ir 
krievu, baltkrievu, ukraiņu, balkāru, azerbaidžāņu, 
abhāzu, tibetiešu, indiešu un ķīniešu pasakas. 

Pasakas tika izvēlētas, cenšoties atrast līdzīgās 
ētikas normas, parādot to, kas mūs vieno. Tomēr 
tās ir arī gana eksotiskas, un bērniem noteikti ra-
dīsies jautājumi, ko pārrunāt ar vecākiem. Droši 
vien šo varētu saukt par pirmo saprašanās soli, jo 
nākamais — apzināties un spēt pieņemt tieši atšķi-
rīgo — varētu būt daudz grūtāks.

Komikss “Latvija soli pa solim” no minētajiem 

ir vienīgais pieaugušo veidotais un pieaugušo au-
ditorijai paredzētais izdevums. Modernā un viegli 
uztveramā komiksa formā tas pastāsta dažas 
pamatlietas, ar ko nākas saskarties iebraucējam 
Latvijā. Tiek skaidrotas sadzīviskas situācijas, 
piemēram, ka sabiedriskajā transportā var būt 
kontrolieri un tie nav policisti, bet, īrējot dzīvokli, 
jāzina, ka Latvijā pirmais stāvs ir patiešām pirmais, 
ielas līmeņa, stāvs. Papildus paskaidrojumiem la-
sītājs tiek iepazīstināts ar dažiem latviešu valo-
das vārdiem un frāzēm, kas nepieciešami, pērkot 
pārtiku, apmeklējot frizieri vai iegriežoties aptie-
kā. Ierosme šai gadījumā nāca no pašas mērķau-
ditorijas — idejas autors meksikānis Cesars Torres 
zināja, ka citviet pasaulē šādi informatīvi komiksi 
ļoti atvieglo iebraucēja orientēšanos jaunā vietā, 
un ierosināja tādu izveidot arī Latvijā. Šis varētu 
būt viens no veiksmīgākajiem piemēriem, kad ie-
braucēji paši pastāsta, kas viņiem vajadzīgs un kā 
viņiem palīdzēt iedzīvoties. Tikai pats iebraucējs 
vislabāk zina, kas viņam Latvijā licies nesapro-
tams un pārsteidzis un ko derētu izskaidrot arī 
citiem, kaut vai, piemēram, tādu it kā nenozīmīgu 
lietu, ko latviešiem nozīmē citur pasaulē katego-
riski nepieņemamais ugunskrusts. Komikss ir pie-
ejams LLMC vietnē.

Kopumā, atskatoties uz šo izdevumu tapšanu, 
lielākās pārdomas raisa izšķiršanās, kas svarīgāks — 
process vai produkts? Jā, tādā radošā grāmatiņas 
veidošanas darbnīcā vienā reizē var piedalīties tikai 
kādi desmit bērni (kopumā gan notika vairākas no-
darbības, un grāmatiņas “Burti nāk!” veidošanā bija 
iesaistīti ap 50 bērnu un kulinārijas grāmatas tapša-
nā — ap 60 bērnu), un tāda darbnīca ir gana sarež-

ģīts organizatorisks pasākums, kas ilgst tikai dienu, 
savukārt grāmatiņu var izdot vairāku tūkstošu me-
tienā un glabāt desmitiem gadu. Un tomēr, satikša-
nās, personīgas iepazīšanās un labas emocijas ir tik 
spēcīgs stimuls visiem iesaistītajiem, ka negribas to 
novērtēt zemāk nekā taustāmo produktu. Gribas 
cerēt, ka esam noturējuši līdzsvaru starp abām šīm 
projekta daļām.

Pielikums 
1. stāsts
Katcenu ģimene – Lukass, Sindija un viņu dēls Alekss – pārvācas uz Latviju, kur Lukass ir atradis jaunu 
darbu.
Iejusties jaunajā vidē viņiem palīdzēs Lukasa kolēģis Daniels, kurš ir precējies ar latvieti un jau labi 
integrējies Latvijas sabiedrībā.
Atvainojiet. Brauciet ar autobusu. Tiekamies galapunktā. 19:35
Alekss: Hei! Braucam ar autobusu!
[uzraksts uz biļešu automāta] etalons 
Lukass: Lūk, mūsu jaunās mājas…

2. stāsts
Katceni beidzot satiek Danielu, kurš tos aizved līdz jaunajam dzīvoklim.
Lukass: Klau, autobusā notika kaut kas jocīgs…
Daniels: Tie bija kontrolieri, nevis policisti. Bet viņi var izsaukt policistus, ja ir nepatikšanas.
L.: Viņi teica: “Biļetes, lūdzu!”
Alekss: Lūdzu! 
D.: Re, tu tikko iemācījies pirmo vārdu latviski!

3. stāsts
Daniels: Kā jums patīk jaunais dzīvoklis?
Lukass: Tas ir ļoti jauks, kaut arī vecs. Te izskatās jauki. Arī apkārtne. Un labs sabiedriskais transports.
D.: Tieši tā! Šis ir ļoti labs rajons, tuvu centram un kluss. To pat sauc par “kluso centru”.
D.: Pilsētas vēsturiskais centrs ir vecā Rīga, Vecrīga, tai apkārt ir centrs un mazliet tālāk klusais centrs. 
Upes otrā pusē atrodas Pārdaugava, un ap to atrodas ciemi: Purvciems, Mežciems, ar padomju laika 
apbūvi.
Sindija: Tātad rajonos ir atšķirīga arhitektūra?
D.: Jā, vecās mājas no 30. un 40. gadiem sauc par pirmskara, tad nāca padomju laika celtnes: Staļina, 
Hruščova laika…
D.: Jaunos dzīvokļus sauc par jaunajiem. Art nouveau gan ir kaut kas cits, te to sauc par jūgendstilu.
D.: Tātad ja tu meklē dzīvokli īrei vai pirkšanai, paskaties internetā, kurā rajonā tas atrodas, un kādas 
ēkas tur ir.
D.: Starp citu, Latvijā pie istabu skaita norāda visas istabas, guļamistabu un viesistabu. Tātad divistabu 
dzīvoklī būs viena guļamistaba un vēl viena istaba. Ņem vērā, ka pirmais stāvs patiešām ir pirmais stāvs 
un atrodas ielas līmenī.

4. stāsts
Katceniem mājās beidzot būs internets. Katceni iekārtojas jaunajā dzīvoklī, kas lēnām tiek apdzīvots. Nu 
viņiem beidzot ir internets, bet tas arī kļūst par viņu pirmo pārbaudījumu Latvijā.
Meistars Jānis: Labrīt, meistars Jānis!
Lukass: Sveiki, te Lukass Katcens.
MJ: A, Katcen kungs, kāda ir problēma?
L: Problēma? Ā, problēma, televizors nestrādā.
MJ: Televizors nestrādā?
L: Televizors nestrādā, televizors kaput.
L: Atvainojiet, ko, lūdzu?
MJ: Labi, labi, televizors nestrādā, sakiet, lūdzu, vai ir attēls un 
skaņa? Attēls un skaņa ir?
L: Es laikam atradu problēmu. Paldies!
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3 semināri ar tiešās mērķa grupas piedalīšanos. 

Semināri notika Rīgā, Dubultmuižā 2015. gada 28.02-02.03;  
13.03.-15.03.; 27.03.-29.03.
Semināri tika veidoti sadarbībā ar NVO eksperti Inesi Voiku, un tajā pie-
dalījās cilvēki, kas Latvijā iebraukuši no Ukrainas, Moldovas, Kazahstānas, 
Krievijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Marokas, Panamas, Brazīlijas, Tunisijas, 
Kanādas, ASV. Katrā seminārā piedalījās arī divi cilvēki no Latvijas, lai no-
drošinātu uzņemošās sabiedrības pārstāvniecību. Semināru mērķis bija 
veidot sarunu platformu, uzklausīt Latvijas jaunpienācēju cilvēku stāstus 
un saprast viņu vajadzības.

Noslēguma seminārā 2015. gada 10. aprīlī ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, 
tika prezentēti dalībnieku stāsti un secinājumi.

Noslēguma semināra videoieraksts skatāms interneta vietnē 
https://vimeo.com/lcca/radamkopa1
https://vimeo.com/lcca/radamkopa2

S E M I N Ā R I 

Šī projekta daļa sākās ar trim semināriem mazās 
grupās, lai nodrošinātu sadarbību dažādu etnisko 
grupu pārstāvju vidū. Noslēgumā dalībnieki tikās 
plašākā seminārā, kur savu integrācijas pieredzi ap-
sprieda ar Latvijas valsts institūciju pārstāvjiem un 
citiem interesentiem.

Ar šo projekta daļu mēs vēlējāmies radīt vidi, kurā 
cilvēki varētu tikties un dalīties ar savu pieredzi, sa-
dzirdēt un saprast cits citu. Mēs uzskatām, ka šāds 
dialogs var radīt alternatīvu atsvešinātai un sadrum-
stalotai sabiedrībai, ka mēs varam lauzt aizspriedu-
mus un likt pamatus ilgtspējīgai valsts attīstībai.

Semināri deva iespēju cilvēkiem Latvijā apmainī-
ties ar viedokļiem, atklāt savas un tuvākās sabiedrības 
vajadzības stabilas un mierpilnas dzīves veidošanai. 
Semināra dalībnieki izmantoja starptautiskās kustības 
“Pārmaiņu iniciatīvas” izstrādāto semināru pieeju.

“Pārmaiņu iniciatīvas” ir starptautiska kustība, kas 
aicina cilvēkus visā pasaulē uzņemties atbildību par 
konfliktu risināšanu un izbeigšanu, veidot grupas, 
kurās valda piedošana un draudzība pāri tautību, reli-
ģijas un sociālām atšķirībām. Kustība darbojas vairāk 
nekā 50 pasaules valstīs. Latvijā šī bija pirmā reize, 
kad tika izmantota šīs organizācijas metodoloģija.

Semināros nelielā lokā cilvēki iedziļinājās jautāju-
mā, ko pēc būtības nozīmē miera veidošana sevī un 
pasaulē. Semināros uzsvaru likām uz mācīšanos no 
pieredzes, nevis no teorijas. Būtisks elements bija 
dalībnieku dzīvesstāstu stāstīšana — svarīgi notiku-
mi un pieredze katra dalībnieka dzīvē. Tieši atklātie 
stāsti deva lielu iedvesmu semināra dalībniekiem, tā-
pēc to kā metodi nolēmām izmantot arī noslēguma 
semināra veidošanā.

Pirmie trīs “miera apļi” Latvijā notika 2015. gada 
martā projekta ietvaros. Kopā 36 Latvijā dzīvojošie 
(gan sievietes, gan vīrieši) no Brazīlijas, Panamas, 
Kanādas, ASV, Marokas, Baltkrievijas, Krievijas, Uk-
rainas, Kazahstānas, Turcijas un Latvijas tikās “miera 
apļos”. Vairāki dalībnieki ieradušies Latvijā mīlestības 
vadīti un izveidojuši ģimeni. Citi atbraukuši, atrodot 
labas mācību un darba vietas. Vēl kāds ieradies Lat-

vijā, mēģinot izrauties no konflikta savā valstī vai 
tādējādi izrādot neapmierinātību ar valdošo politisko 
iekārtu.

Katrā seminārā piedalījās divi cilvēki no Latvijas, lai 
nodrošinātu uzņemošās sabiedrības pārstāvniecību.

Noslēguma seminārā ar nosaukumu “Radām 
kopā” aicinājām cilvēkus piedalīties, uzsverot, ka pē-
dējos 20 gados Latvija ir kļuvusi par mājas vietu pil-
soņiem no daudzām valstīm. Mēs jautājām: “Ko mēs 
zinām par šo cilvēku dzīvi pirms un pēc to ierašanās 
Latvijā? Ko mēs zinām par to, ar ko viņiem kā sveši-
niekiem jāsaskaras Latvijā katru dienu?”

Semināra programmā nebija lekciju un pētnie-
cisku ziņojumu, mēs radījām telpu, kurā personiskā 
pieredze katram kļūst par sākumpunktu kopīgas 
Latvijas nākotnes veidošanai. Seminārā izskanēja 
integrācijas stāsti no 10 cilvēkiem — pieciem Latvi-
jas pārstāvjiem un pieciem iebraucējiem no Brazīlijas, 
Ukrainas un Krievijas.

Konferences dalībnieki bija trešo valstu pilso-
ņi, kas pašlaik dzīvo Latvijā, kā arī Latvijas pilsoņi, 
kuriem rūp mūsu sabiedrības nākotne, un valsts 
institūciju pārstāvji, kuri strādā ar integrācijas jautā-
jumiem Latvijā.

Otrajā semināra daļā dalībnieki atbildēja uz jau-
tājumiem — kādai ir jābūt Latvijas sabiedrībai, kurā 
es gribētu dzīvot, kāda ir mana pieredze saistībā ar 
Latvijas sabiedrības attieksmi pret jauniebraucējiem, 
kādi ir svarīgākie jautājumi, kuriem būtu jāpievēršas 
Latvijas sabiedrībai integrācijas jomā.

Dalībnieki nolēma turpināt dialogu savā starpā, 
kā arī doties uz Saeimas Saliedētības komisiju un 
izklāstīt savas pārdomas deputātiem.

Izvērtējot jaunās metodes izmantošanu Latvijā, 
var secināt, ka pilnībā attaisnojās nelielo semināru 
izmantošana mērķa grupas uzticības veicināšanai, 
lai panāktu atklātu, bet cieņpilnu dalīšanos ar patie-
sajām domām par integrāciju Latvijā ar plašāku audi-
toriju. Integrācijas jomas eksperti, kas apmeklēja nos-
lēguma semināru, izteica atzinību par netradicionālu 
metožu lietošanu darbā ar trešo valstu pilsoņiem.

V I R Z Ī B Ā  U Z  C I E Š Ā K U  S A D A R B Ī B U  A R  D A Ž Ā D U 
E T N I S KO  B I E D R Ī B U  PĀ R S TĀV J I E M   —  

KO P Ī G A S  I NTE G R ĀC I J A S  P O L I T I K A S  VE I D O Š A N A 
INESE VOIKA,

NVO eksperte
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