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Andris Tertats 

Viena no daudzajām tautībām, kas jau vairāku gadsimtu garumā dzīvo mums līdzās mūsu mājās – Latvijā, ir čigāni. 

Nostāsti par tiem lasāmi latviešu literatūras klasikā, arī viens no latviskās sadzīves tradīciju – ķekatu – masku 

tēliem ir čigāns. Pēdējos gados arī Jēkabpilī realizēti vairāki integrācijas projekti, kuru mērķis palīdzēt romu 

(Diskriminācijas centra oficiāli ieviestais nosaukums 2006. gada 19. maijā, Jelgavā) tautai iekļauties mūsdienu 

sabiedrībā. Tomēr čigāniem joprojām nav labas izglītības, kas, savukārt, izraisa nespēju konkurēt darba tirgū un 

milzīgo bezdarbu – oficiāls darbs ir tikai apmēram vienam procentam šīs tautības pārstāvju, līdz ar to daudzi dzīvo 

tikai šodienai, nekaļot plānus nākotnei. Laiku pa laikam sabiedrības uzmanība Latvijā pievēršas čigāniem, 

vienlaikus paužot attieksmi pret tiem, kas parasti ir diezgan noraidoša. Tāpēc būtu interesanti ielūkoties 

redzējumā, kāds ir čigāniem – par sevi un savu tautu, tās dzīvesveidu, problēmām un iespējamiem to 

risinājumiem. Šādu redzējumu sarunā ar laikraksta „Ceturtdiena" pielikumu „Latvija – mūsu mājas" pauž čigānu 

tautības psihologs, Daugavpils universitātes maģistrants Andris Tertats. Lasītājiem piedāvājam iepazīties ar viņa 

pētījumu „Izaicinājums Latvijas čigāniem". 

  

„Esmu dzimis čigāns, čigānu ģimenē, bet agri bērnībā tiku šķirts no vecākiem. Izaugu Liepājas rajonā, Vaiņodes internātskolā, kur 

tiku audzināts ar latvisku domāšanu. Taču sevi uzskatu par čigānu," uzsver Andris Tertats. 

Viņš atzīst, ka katrā čigānā redz sevi un čigānu tautu. „Pētot savu tautu, es pētu sevi," piebilst psihologs. „Man čigāni ļoti patīk. Es 

cienu viņus, esmu iemīlējis savu tautu. Zinu, ka esmu pirmais un vienīgais čigāns, kas ieguvis augstskolā psihologa kvalifikāciju." 

Pēta tradīcijas un jauno 

Viņš norāda, ka, vērojot čigānu dzīvi, nākas domāt, ka „kaut kas nav kārtībā". Tāpēc, 

veicot pētījumu, Andris Tertats akcentu lika gan uz skaidri redzamām sfērām, „kas sen vairs nav jaunums, bet parasta un 

ikdienišķa lieta", gan uz jaunām tendencēm, kas novērojamas Latvijas čigānu jeb romu dzīvē, ģimenes filozofijā un etniskā 

minoritātē. Andris Tertats secina, ka romu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, interese par šodienu, nākotnes skatījums un daudzas 

citas lietas, piemēram, elementārā pašcieņa, atbildības un pienākuma izjūta pret sevi, ģimeni, savu tautu nereti ir „tīrā 

izrādīšanās". 

Viņš novērojis, ka romu biežākie jautājumi ir: „Kad būs? Kas būs? Cik daudz būs? Man pienākas! Mums jādod, jo esmu..." Pēc 

viņa domām ir ļoti daudz jautājumu bez atbildēm, bet daudzi nemeklē šīs atbildes, jo neinteresējas par tām, iespējams, tāpēc, ka 

neprot interesēties, nezina, kur interesēties, nesaprot, kāpēc jāinteresējas vai, iespējams, ka process par smagu, par ilgu, par 

sarežģītu. 

Andra Tertata mērķis ir darīt zināmus Latvijas sabiedrībai čigānu etniskās minoritātes psiholoģiskos novērojumus un 

secinājumus. Iezīmēt beigu posmu un jauna skatījuma sākumu. Publicitātes nolūks ir arī veicināt romus (čigānus) uz atklātību 

pret sevi, liekot skatīties uz lietām kritiski, objektīvi un patiesi. 

„Esmu pret jebkura veida „tējas saldinātājiem", kuri attaisno, žēlo un turpina citēt kā no grāmatas, ka „čigāns ir atraktīvs, 

klaidonīgs, melnīgsnējs, ar daudz dažādiem talantiem", izliekoties, ka čigānam „nevar būt nekādu darīšanu, jo viņš taču neko 

nedara!" Viedokļu ir daudz, bet ģimenes kā ir neēdušas, tā arī paliek neēdušas. Tāpēc jau maks biezāks nekļūs, ja viņus dievinās," 

uzskata Andris Tertats. 
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Aicina rūpēties par sevi 

Čigānu psihologs vairākkārt ir uzstājies publiski dažādās Latvijas pilsētās, arī Jēkabpilī, un 

aicinājis savus tautiešus saprast, ja pats par sevi nerūpēsies, kurš tad to darīs? Fakti liecina, ka čigāni neizprot un nezina par 

viņiem piemītošiem psiholoģiskiem, sociāliem un etniskiem simptomiem, kuru izpausmi varam novērot elementārās dzīves 

situācijās. Šos simptomus sabiedrībā redzam kā nepietiekamus vai, otra galējība – pārāk daudz. Speciālā valodā šādus indivīdus 

sauc arī par riska personu vai riska grupu. 

„Es vairāk sliecos domāt par jau saslimušu etnisko minoritāti. Pētījumā „Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā" 

analizētas 925 cilvēku sniegtās atbildes, arī Jēkabpils čigānu kopienā," piebilst Andris Tertats. 

Viņš secina, ka valsts vairāk domā par Latvijas čigāniem nekā viņi paši par sevi. Lielākā daļa cer visu dzīvei nepieciešamo saņemt 

no valsts vai pašvaldības. 

„Tāpēc aicinu uz publiskām diskusijām romus, lai tie beidz sūdzēties par grūto dzīvi. Ir jāsaprot, ka problēma pati no sevis 

neizzudīs, ka tās pamata cēlonis ir mūsu galvās (dvēselē un miesā) vai stipri novecotās etniskās minoritātes uzskatu sistēmā. 

Situāciju es gribētu salīdzināt ar karaļvalsti, kad likumus izdomā, nosaka un seko tās ievērošanai – karalis ar padotajiem. Līdzīgi 

arī čigānu līderis, ģimenes galva noteic, kā man dzīvot tālāk!," teic Andris Tertats. 

Ir vajadzīga cita „terapija" 

Viņš atzīst, ka ir skumji apzināties Latvijas čigānu situāciju valstī. 

„Uzskatu, ka sen ir vajadzīga „cita terapija", lai izkļūtu no šī liekulīgā, ārēji it kā bezspēcīgā, pašu indivīdu un etniski nosacītā, 

manuprāt, mākslīgi uzbūvētā un uzturētā loka. Mana pētījuma mērķis ir darīt zināmus Latvijas sabiedrībai čigānu etniskās 

minoritātes psiholoģiskos novērojumus un secinājumus. Iezīmēt „beigu posmu" un „jauna skatījuma" sākumu," uzsver Andris 

Tertats. 

Viņš izpētījis faktus, kas liecina, ka svarīga pazīme, kas sastopama Latvijas čigānu sabiedrībā ir etnonihilistiskā parādība – izteikts 

negatīvisms un attieksme pret saviem tautiešiem, citām tautām un valsti kopumā. Andris Tertats piebilst, ka ir novērojis savos 

tautiešos līdzīgas negatīvas rakstura iezīmes, aptaujājot romus Venspilī, Tukumā, Jēkabpilī un Daugavpilī. 

„Minēšu raksturīgākās iezīmes: Hipotīmija – nomākti garastavokļi, apātiski – pilnīga vienaldzība pret sevi, savu apkārtni, savu 

pašreizējo stāvokli un nākotni. Disforija, kad garastāvokli pavada pastāvīgs sasprindzinajums, neapmierinātiba, īgnums, ļaunums. 

Emociju nenoturība – izteikts garastāvokļa mainīgums. Emocionālais trulums, kad cilvēks nepārdzīvo tos notikumus, pret kuriem 

nevajadzētu būt vienaldzīgiem. Trauksmainība un baiļu sajūta ir gandrīz katram no maniem sastaptajiem romu tautības cilvēkiem. 

Situācija realitātē izskatās neiepriecinoša," saka Andris Tertats. 

Viņš norāda, ka tautieši ironizē un saprot situāciju, bet tomēr to pieļauj un neko 

necenšas mainīt. Latvijas čigānu psiholoģiskās problēmas, saskaņā ar Andra Tertata pētījumu, ir demonstratīvisms, pārspīlētība, 

aizdomīgums, neuzticēšanās, nosliece uz krāpnieciskumu, nepacietība, neadekvāti augsts pašvērtējums, māņticība, vainīgā 

meklēšana, bezatbildība, stūrgalvība, ietiepība, sadzīviska nekārtība, stila bezgaumība un citas. Psihologs norāda, ka novērojama 

pilnīga izvairīšanās, bēgšana no jebkādas saskarsmes, sadarbības un pārmaiņām. „Čigāniem ir raksturīga izlikšanās par „beigtu 

zivi", es nevienu neredzu, nedzirdu, nesaprotu. Tāpat arī vērojama trešās personas izmantošana, lai brīdinātu, iebiedētu, tiek 

izmantots – varas simbols, fiziska spēka simbols, līdzeklis, lai atņemtu, izmantotu, atgūtu, piemēram, parādus, godu, cieņu. Kā 

pašizteikšanās līdzeklis kalpo bars, grupa. Domāšanas procesi ir pavājināti, virsroku ņem emocijas" secina Andris Tertats. 

Psihologs uzsvēra, ka, pētot čigānus, secinājis, ka gandrīz katrs otrais čigānu tautības cilvēks sabiedrībā jūtas kā trešās jeb 

zemākās šķiras pārstāvis. Šādas izjūtas uzspiež gan čigānu tautas uzvedība, gan sabiedrības attieksme. Andris Tertats uzskata, ka 

situāciju var mainīt, taču vispirms jāizpēta problēmas un jādefinē rīcība, ko darīt, lai celtos čigānu pašapziņa un sabiedrība viņus 

pieņemtu kā līdzvērtīgus pilsoņus. Viņš uzskata, ka čigānam vajadzīga kompleksa, sistēmveida un efektīva palīdzība. Psihologa 

skatījumā, būtu jāizstrādā operatīva, īstermiņa, vienkāršota un praktiski orientējoša palīdzība. Viņš ir pārliecināts, ka savāktie, 
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zināmie dati, skaitļi, cilvēkpotenciāls un nākotnes vīzija vedina domāt, ka situāciju var mainīt, piesaistot pozitīvo pārmaiņu 

procesiem čigānu jaunatni. Andris Tertats ir pārliecināts, ka aktīvākie un tālredzīgākie sadarbosies un iesaistīsies Latvijas čigānu 

sociālā un psiholoģiskā centra izveidē, kas vistiešākā veidā nodarbosies ar romu rehabilitāciju. Tādā veidā tiks veicināta čigānu 

tautas „atveseļošana". Centra izveide nodrošinās arī zinātniski praktisko pieeju, tā pamatā veidosies bagātīgs faktu materiāls, lai 

nodarbotos ar pētniecību un izstrādātu turpmākās praktiskās rekomendācijas čigānu etnopsiholoģijā. 

Izvēlas pelnošas profesijas 

Andris Tertats pētījumā noskaidroja, kādas profesijas visbiežāk izvēlētos vai 

neizvēlētos čigānu tautības cilvēki. 

„Respondentu atbildēs noskaidrojās, ka gribētu strādāt profesijās, kurās var vairāk un ātrāk nopelnīt. Arī amatos, kuri nodrošinās 

vai kompensēs „šeit un tagad" brīdī sasāpējušās problēmas. Savukārt noteikti negribētu tos amatus, kas dara kaunu citu acīs, 

skaidro Andris Tertats. 

Viņš secinājis, ka čigāniem ļoti populāra atsauce, kas novērota respondentiem Sabilē, Ventspilī, Tukumā, Jelgavā un Jēkabpilī, kas 

drīzāk ir aizbildināšanās, ir runāšana par Padomju laikiem, kad situācija čigāniem bija labāka. Latvija ir Eiropas valsts. Ir 

mainījušies laiki un politiski – ekonomiskā situācija, zinātne, izglītības sistēma, sociālie nosacījumi un psiholoģijas atziņas. 

„Lai arī patlaban dzīvojam ekonomiski grūtos laikos, mani tomēr pārsteidz atbildes un domāšana, ja runa ir par dažādiem 

palīdzības veidiem. 90 procentos gadījumu romu uzskatos valda priekšstats „dod maisu ar kartupeļiem", „saņemt kārtējo naudas 

palīdzību", „bērniem atlaides", „ mums pienākas atlaide" utt. Cik ilgi tas var turpināties? Interesentākais ir tas, ka pārsvarā, daudzi 

no čigānu tautības pārstāvjiem ir „pliki un nabagi", bet sociālos apstākļus un situāciju nemaz nedomā mainīt, sakot: „Es par 100 

latiem nemaz netaisos neko darīt. Strādāšu tad, kad atradīšu darbu par 300 latiem un vairāk. Diemžēl daudzi labāk sēdēs mājās 

un dzīvos no vecmāmiņas pensijas, nekā ļausies izmaiņām," atzīst Andris Tertats. 

Viņš piebilst, ka vecāki bieži noplāta rokas, sakot, „tagad ar darbiem ir diezgan grūti." Ne visi ir tik apķērīgi un atraktīvi, ar sākuma 

kapitālu, lai „taisītu čigānu štelli". 

„Lielākā daļa (mani novērojumi) manas tautas pārstāvju grimst nabadzībā. Vai mēs, Latvijas čigāni, varam mūsdienās izdzīvot no 

humānās palīdzības, zīlēšanas, pārdodot preci uz ielas, iztiekot no bērnu pabalstiem, lasot mežā ogas vai sēnes, kaut kā iztikt ar 

vecmāmiņas vai invalīda pensiju vai sociālā dienesta piešķirto vienreizējo pabalstu vai strādājot maz atalgotu darbu utt.? Primārās 

un sekundārās vajadzības visiem ir vienādas. Saprotams, ka nevaram. Tā ir nabadzība. Tas nozīmē norobežot sevi no normālām 

sociālām vajadzībām," saka Andris Tertats. 

Viņš uzsver, ka minētās problēmas nav tikai indivīda līmenī, bet ģimenes un 

etniskās minoritātes līmenī. 

„Ir biedrības, bet to lietišķā iedarbība uz tautu etniskā līmenī ir ļoti niecīga. Efektu nav. Ir jāmaina etniskās minoritātes iekšējā 

politika, mans izaicinājums ir pozitīvi ietekmēt Latvijas čigānu tautu. Mums ir jāiemācās rupēties par sevi! Latvijas romiem ir jābūt 

savstarpēji solidāriem un izpalīdzīgiem, kā tas bija agrāk. Patlaban Latvijas čigāni grimst dziļā etniskā depresijā," norāda Andris 

Tertats. 

Viņš stāsta, ka par tautas izdzīvošanu cīnās romu (čigānu) līderi – Venstpilī, Jelgavā, Tukumā, Jēkabpilī (Laila Leiskina), 

Daugavpilī un citviet. 

Kur palikusi pieredze? 

„Vienā no diskusijām nonācu pie secinājuma, ka, balstoties uz Latvijas čigānu problēmām, ir moderni taisīt biznesu, ka 

likumdošana savā veidā ir izveidota tik labvēlīga kā putnu ligzdiņa – ērta, silta, nodrošināta. Loģiski attīstās ideja: Kapēc man 

neprasīt to, kas man pienākas? Ja man pienākas, tad man nepietiek. Ja man nepietiek (fizioloģiskās un drošības vajadzības, pēc 

Maslova), man vajag vēl. Līdz sociālām vajadzībām (attiecības, draudzība, cieņa) bieži nenonāk vai arī tās izpaužas etniski slēgti, 

šauri specializēti, virspusēji par kādiem jautājumiem. Kādā intervijā ar gados vecāku kundzi, čigānieti, no viņas sacītā skaidri 

nopratu, ka palīdzības institūcija ir vajadzīga ārkārtējā gadījumā", tad, kad reāli draud izlikt no dzīvokļa. Jautājums: kur paliek 

dzīves pieredze? Kādam nolūkam tā kalpo? Vai tiešām ir jāsecina, ka modernā laikmetā romu pamatintereses ir tikai ēšana, 

drēbes, mājvieta, izklaide? Ieklausoties sacītajā, bieži var secināt par domāšanas veidu! Neesmu novērojis nekādu cenšanos 

attīrīties no grēkiem un atbrīvoties no vēsturiski dziļi iesakņojušiem uzskatiem, manā gadījumā par labākām un skaidrākām 

savstarpējām attiecībām, vienošanos un aktivitātēm starp saviem tautiešiem, interesi par kultūras mantojuma pētīšanu un čigānu 

valodas izkopšanu (valodniecība), tieši otrādi, tā tiek padarīta par agresīvu līdzekli pret sevi pašu. Čigānu jaunatnei piemīt 

autoagresija. Čigānu mentalitātei – paškaitnieciska uzvedība. Piemīt īpašība praksē izmantot asus, vulgārus izteicienus, 

pazemojošus vārdus pret saviem ģimenes locekļiem un vistuvākiem radiniekiem, kas, iespējams, aizgūti no dažādu sociālo formālo 

un neformālo grupu žargoniem," saka Andris Tertats. 
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Viņš norāda, ka viņa pētījums ir izaicinājums čigāniem mainīties. 

„Mainīties tiem, kuri ir ērti iekārtojušies „ligzdiņā" un turpina katru gadu 

muļķot un pazemot romu tautu, līderus un valsti, iejūtīgus un sirsnīgus cilvēkus no Latvijas sabiedrības, norādot mums čigānu 

tautas kultūras saglabātājiem, ka darām tukšu un veltīgu laika tērēšanu, pie sevis klusībā dzenot sarkastisku joku, dzemdējot 

bērnus kā „čigānu biznesu", bez apstājas prasīt, prasīt, prasīt... Ir jāizbeidz, pazemojot pārējos čigānu tautas cilvēkus, stiprināt un 

barot jau esošos negatīvos faktus, nevēloties izkļūt no pesimisma, apātijas, depresīvā stāvokļa, kas novērojams gandrīz katrā 

Latvijas romu cilvēkā," teic Andris Tertats. 

Viņš atzinīgi novērtē, ka Latvijā ir vairāki nopietni pētījumi, kuri liek nopietni reaģēt un padziļināti noskaidrot atsevišķus 

jautājumus. Piemēram, interesentiem par čigāniem ir informācija par izglītību čigāniem (Izglītības iniciatīvu centra projekti, 

„Kvalitatīva izglītīva čigānu bērniem" 2003 – 2004; „Čigānu bērns skolā: esi gaidīts!" 2004 – 2005), kuros piedalījās dalībnieki no 

Valmieras, Jēkabpils, Preiļu, Jelgavas u.c. pilsētām. Iznākušas dažādas grāmatas: bērniem „ĀBECE", „Angļu – latviešu – čigānu 

vārdnīca" u.c. materiāli. 

Daugavpils universitātes maģistrantu, čigānu tautības psihologu Andri Tertatu 

uz interviju aicināja Sandra Mikanovska 
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