
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore

Astrīda Leščinska

LATGALES PIEREDZE DARBĀ 
AR REMIGRANTU PIESAISTI 

UN UZRUNĀŠANU



Kā notiek saziņa ar
remigrantiem?

1) sociālajos tīklos

2) pa e-pastu

3) pa tālruni

4) caur radiem un paziņām

5) klātienē



Kāda veida atbalstu sniedz remigrācijas koordinators

• Komunikācija ar potenciālajiem 
remigrantiem

• Vajadzību apzināšana

• Personalizētu piedāvājumu
sagatavošana atbilstoši 
potenciālā remigranta interesēm



Apzināto ģimeņu
skaits

Sagatavoti

2077
1776

Atgriezušās

165 ĢIMENES 
(438) CILVĒKI

Plāno atgriezties

83

individuālie
piedāvājumi

Ģimenes (225) CILVĒKI 21

SASNIEGTIE REZULTĀTI (KOPŠ 2018.GADA -LĪDZ 30.06.2020)



Remigrācijas aktivitātes 

pašvaldībās

Īstenotas remigrācijas aktivitātes 21 Latgales

pašvaldībā:

- Informācijas sniegšana par remigrācijas iespējām

uz Latgali;

- Informatīvo materiālu izdale par VARAM

remigrācijas projektu, atgriešanās grantu;

- Video «Ar ko ir īpašs mans novads?» filmēšana

un ievietošana sociālajos tīklos;

- Bezmaksas cukurvate bērniem.



Veiktās
aktivitātes LPR

pašvaldībās





4 Latgales pašvaldības īstenoja
remigrācijas aktivitātes: (Daugavpils 
pilsētas dome, Preiļu novada dome, 
Riebiņu novada dome, Balvu
novada pašvaldība)



SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM
GRANTU KONKURSOS

14. novembrī Daugavpils pilsētas domē tika 
pasniegti pateicības raksti grantu konkursa 
“IMPULSS” ieguvējiem , to vidū arī 
remigrantiem.

Sveicam Beauty Mafia-Exclusive Hair un 
gaidām bārberšopa atklāšanu Daugavpilī jau 
drīzumā✂️

Paldies Daugavpils domei par atbalstu 
remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai!

https://www.facebook.com/Exclusivehair.ISL/?__tn__=K-R&eid=ARB173g5XZZCXqFu-eyxINcPcOsErY0VUmv1o0ABm2z-HcVG39BOSz7fK8XoBP3LmkkuD1e5yYDZJnG_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAauqGIx1Xp58LKzw1XRv7FaaTnr7_xLmuyaOpYn7rNzXPg4K3-O3KNn0O_4HiMqEsi19-Ji4D46Iuq-tHnzpcRt9pmCfjKBQ9hceAXxepMJ0v-vJuKQtIP3bPul3xDP_DxlCsY8KBlvPNcNxIO1z5vbnEIQ81Q0XNyRXKuXwnJdUYYICowqFevg4LB4MlsfRtTcGqEkl97y3VivvaslI66vmpFLi4nDWElWhStsDtWo9qtVnHJXvg6jLevpoFmeCLCOW3LthQYrCSziROJoiE-WOWSvQ3JClsj_RDxJt-sb7dHJShkCbFE-eH7Vs8qrloy_3BVP5HAyvvRdJnUOp9PJYKONSqQr2e-X-KJJmpz_pCM5D0Hg3fT9gsSrVKxu_SG9IaQwF40BXmFzrS-jhZZsiNcFrMWdk4_15JpAl5S


INICIATĪVA
"Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019"

nominācija "Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē"

Godinot labākos Latgales uzņēmumus,
Latgales plānošanas reģiona
uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.
gada organizē konkursu ’’Latgales
reģiona uzņēmēju gada balva’’.
Svinīgā 18. novembra pasākumā
Latgales vēstniecībā “Gors” tika
godināts ’’Latgales reģiona uzņēmēju
gada balva 2019″ uzvarētājs
nominācijā ”Gada uzņēmīgākais
remigrants Latgalē – SIA “IGGI” - Igors
Nikitins. Balvu pasniedza LPR
administrācijas vadītāja Iveta Maļina-
Tabūne



INICIATĪVA
Mazā biznesa "Iedvesmas brokastis"
Rīko: Preiļu novada uzņēmējdarbības
centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu

Piedalās: uzņēmēji remigranti – Igors Nikitins
(“Fresh Terase”), Agnese Čakša (keramiķe),
Baiba Volonte (zīmola “LilCrochetLove”
īpašniece).

Piedalās: Million star hotel idejas autore un īpašniece Santa 
Komane dalījās ar savu ceļu līdzi idejas radīšanai un realizācijai
🎯 gūto pieredzi uzņēmējdarbības jomā ASV un Kanādā, 
veiksmīgi realizē dzimtajā Viļakas novads.



Remigrantu Zaikovsku ģimene no 
Balviem ar Latvijas Valsts
prezidentu Egilu Levitu un viņa
dzīvesbiedri Andru Leviti iededz
Rīgas pils svētku egli kopā ar
ģimenēm no dažādiem Latvijas
novadiem un pilsētām

Zaikovsku ģimene tiek godināta Valsts prezidenta pilī



Sadarbība ar EURES konsultantu



Sadarbība ar ZEMESSARDZES 36. KAUJAS ATBALSTA BATALJONU

• Latgalē ir profesionālais dienests

• Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemessargi ir patriotiski, 

profesionāli un gatavi aizsargāt Latviju.

• Labas sociālās garantijas



Sadarbība ar nevalstisko organizāciju
“Patvērums „Drošā māja””

• Reemigrācijas procesā ir svarīgs atbalsts
arī trešo valstu pilsoņiem, jo interesi par
atgriešanos Latvijā izrāda ģimenes, kuras
viens no locekļiem ir trešo valstu pilsonis.

• Lai sniegtu atbalstu šādos gadījumos,
reemigrācijas koordinatore sadarbojas ar
Informācijas centra iebraucējiem (ICI)
Daugavpils biroja vadītāju Ilzi Čāmāni.



Podkāstu “Es atgriežos Latgalē” izveide 

Podkāstu sērija par VARAM īstenotā projekta “Reģionālais

remigrācijas koordinators” mērķiem, uzdevumiem, sasniegtajiem

rezultātiem un citām ar remigrāciju saistītajām aktualitātēm.



Labās prakses video stāstu «Es atgriežos Latgalē» sērijas 



“ĒNU DIENA 2020”

Latgales plānošanas reģionā (LPR) ēnotājiem bija iespēja iepazīties ar profesiju –
remigrācijas koordinators. Šo iespēju izmantoja 2 jaunietes – Irēna Tumanovska
no Daugavpils 10. vidusskola un Milāna Ševernoviča no Daugavpils Vienības 
pamatskolas. Dienas gaitā meitenes iepazinās ar koordinatores Astrīdas Leščinskas darba 
specifiku un ikdienu, Latgales plānošanas reģiona kolēģiem un administrācijas vadītāju 
Ivetu Maļinu-Tabūni!

https://www.facebook.com/Daugavpils-10-vidusskola-608278542604894/?__tn__=K-R&eid=ARC1dEeX5kXpsmxfdTwtIGEoz3Jt0Wto3-QaHfU0IsmYM2xnLUYgJQVaZ4fBco3Z4RDtZkv4kHgjV_lz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAR5eFFlbCYPZOHEdlEbQd557BPez5_J8kib_YRRVMfH-G2KXCvdWo8NmJcwx4tHg0ffFl2C6pEE9IsyUOYDGdca0hUICD-uxjrNzSxFu0bbMhiXNFlJLdOlRl5_BwjBOI1MZCX3pEkhm-ct8pXVf8NUNZOqPqgVMxkHqUH0Dr38r7rGiJxXicE8qjlcjO7LO1AkBCEfTYy86HodVLxnpUwuRZfTVt9iUQKd2fQtg5X0ZhpnzppTdm8LYIOkEN2x_TABUe8NgvDbCgPDAJeNOytEQLL_SJm2tPqQSjGHMg3cFr54NLTQ-vkBkiG6BHnjFSJLD-HWVlELeDltAZAR4s
https://www.facebook.com/Daugavpils.Vienibas.pamatskola


Astrīda Leščinska

e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv

tālr. 65423801, +371 20349136

Paldies par uzmanību!



Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatora asistente

Zaiga Lāce

LATGALES PIEREDZE 
DARBĀ AR REMIGRANTU 

PIESAISTI UN 
UZRUNĀŠANU



Publicitāte



Latgales plānošanas reģiona mājas lapā ir
izveidota sadaļa REMIGRĀCIJA



- Sociālajos tīklos facebook tika izveidota lapa
“Es atgriežos Lataglē”, kur tiek ievietoti dažādi
materiāli, kas ir aktuāli gan vietējiem
latgaliešiem, gan arī tiem, kas ir emigrējuši uz
ārvalstīm.

- Lapai ir sekotāji: no Latvijas, kā arī
Lielbritānijas, Vācijas, Īrijas, Lietuvas,
Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas un
Turcijas.

Lapa “Es atgriežos Latgalē”



Sekotāju skaits soc. tīklā Facebook ir audzis par 
1247, kopskaits 2019. gadā ir 1647 sekotāju.

Publicētas 59 ziņas
LPR mājas lapā
sadaļā “Remigrācija”.

Publicētas 320 ziņas
soc. medijā
Facebook.

Izsludināti 4 konkursi soc medijā Facebook.



DALĪBA
• LU pētījumā par remigrācijas iezīmēm Latvijā, LU Akadēmiskajā centrā

• LIAA organizētajā pasākumā ar galvenajiem sadarbības partneriem

• Valsts pētījuma programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “DemoMig” noslēdzošā pasākuma

“Izaicinājumi un risinājumi: ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā”

• Remigrantu Svetlanas Siņavskas un Igora Lipska barberšopa “IMan Barbershop” atklāšanā

• Facebook diasporas platformas “KOPĀ” aktivitātēs - intervijās, onloine interaktīvajās spēlēs utt. 

• sadarbības partneru NVA un EURES seminārā darba devējiem “Aktualitātes nodarbinātības jautājumos” Balvu muižā

• dalība Starpsektorālās Dialoga platformas tematiskajā tikšanās platformā ZOOM

• Baltā galdauta svētkos kopā ar grupu “Baritoni” online

• dalība diskusiju ciklos “Pasaules latgaliešu tikšanās online”

• kustības “Latvija strādā” un LIAA rīkotajās Tiešsaistes karjeras dienās

• JCI Latvia online diskusijā “Par instrumentiem, kurus izmantot komunikācijai šajā attālinātā darba periodā”

• Diasporas konsultatīvās padomes darba grupā par atbalstu remigrācijai online

• Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) sadarbībā ar Baltkrievu kultūras centru rīkotajā “Atvērto durvju diena”

Sekotāju skaits
2330
Facebook



Sadarbība ar masu medijiem

Latvijas radio Latgales studija

Latvijas radio (Rīgā)

Portāls grani.lv

Radio Baltkom 

Avīze “Seičas”

“Vietējā  Latgales avīze”

Portāls “ Leta” 

Latvijas radio Latgales studija

Avīze “Latgales laiks”

Radio “EF- EI”

Ziemeļlatgales laikraksts 

“Vaduguns” 

“Latgales laiks”

Latvijas radio

Portāls “Diena”

www.lvportals.lv

Laikraksts “Million”

Latvijas radio 4 “Doma

laukums”

LTV 7 

LNT

TV3

TV ARTE (Vācija)



Video: Es atgriežos Latgalē! 



INICIATĪVA
Kas ir atgriešanās vēstnesis?
Uzņēmīgs remigrants, kurš pēc prombūtnes ir atgriezies Latvijā, valsts
patriots, sabiedriskās domas veidotājs, labo lietu darītājs savā
dzimtajā novadā. Šie remigranti popularizē savu dzimto vietu, 
veiksmīgi aizpilda brīvās nišas uzņēmējdarbībā un rada jaunas
darbavietas. Viņi ir kā piemērs citiem – tiem, kas, plāno savu
atgriešanos Latvijā.

Kādu atbalstu viņš sniedz?
Remigranti un potenciālie remigranti var sazināties ar vēstnešiem, 
lai: uzzinātu viņu pieredzi, atgriežoties un integrējoties Latvijā vai
konkrētā novadā; izzinātu uzņēmējdarbības vidi novadā un kā to 
uzsākt; veidotu sadarbību un pozitīvu komunikāciju ar remgrantiem –
attālināti un klātienē; gūtu iedvesmu un atbalstu atgriezties;uzdotu
citus aktuālus jautājumus atgriešanās vēstnešu kompetences ietvaros.

atgriešanās vēstnešu tīkls #ESATGRIEŽOSLATVIJĀ





INICIATĪVA
online vebināru cikls "Es atgriežos Latvijā"
Online vebināri / apmācības koordinatoriem kapacitātes celšanai/ remigrācijas sekmēšana

Apmācību mērķis: paplašināt koordinatoru kapacitāti, veicināt sadarbību ar valsts iestādēm, informēt diasporu un 
remigrantus par aktualitātēm

Apmācību dalībnieki: VARAM pārstāvji, remigrācijas koordinatori, remigrācijas projekta asistenti, remigrācijas vēstneši, 
ikviens interesents

Apmācībām piesaistītie eksperti: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,VID (nodokļu sistēma, pārskaitījumu
veikšana, pensiju aplikšana ar nodokli),VSAA (maternitātes un bērna kopšanas pabalsti, slimības lapas),NVA, EURES 
(atbalsta veidi nodarbinātības jomā),IZM, LVA (latviešu valodas apguve bērniem un pieaugušajiem, izglītības
sistēma),LIAA, LAD (projektu iespējas, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārcelšana uz LV),Mājokļa kredīts/ pašvaldību
dzīvojamais fonds, zemes pirkšana,PMLP (Atbalsts remigrantu dzīvesbiedriem 3.valstu pilsoņiem, repatriantiem),Valsts
policijaNacionālais veselības dienests (Veselības pakalpojumu pieejamība remigrantiem un viņu dzīvesbiedriem, 
reģistrēšanās pie ģimenes ārsta, pakalpojumu saņemšana),LR Izglītības ministrija,Latviešu valodas centrs (LVC),LU 
Diasporas un migrācijas pētījumu centrs,Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” (Diplomu un liecību
pielīdzināšana) u.c.,Individuāli uzrunātas personas, kas atbilst attiecīgā vebināra saturam.



INICIATĪVA
radošais konkurss bērniem
“Esi varūņs – palīc sātā”

Saņemti 63 radošie darbi no Latvijas, Latgales un diasporas

Konkursa mērķis bija veicināt bērnos izpratni par Latvijā un pasaulē
notiekošajiem drošības pasākumiem ārkārtas situācijas laikā saistībā ar
Covid 19 izplatības ierobežošanu, lietderīgi un radoši pavadot pašizolācijas
laiku ģimenē

1. vieta iegūst 368 LIKE atzīmes

Publicitāte reģionālā un nacionālā līmenī: video sižeti Latgales
reģionālajā TV un Latvijas 1.

Sadarbībā ar Ludzas pašvaldību tiek apbalvcots 1. vietas ieguvējs
ludzānietis



INICIATĪVA
Sarunu festivāls "LAMPA"

5. septembrī 15:30-16:30 21. gs. Sprīdīši: remigrācija GORS studija



KOMUNIKĀCIJA
• REGULĀRA KOMUNIKĀCIJA
• UZ VĒRTĪBĀM BALSTĪTA KOMUNIKĀCIJA (ĢIMENE, MĀJAS, LATGALE, TŪRISMS UTT.)
• "ĪSTIE" KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI (FACEBOOK, INSTAGRAM T.S. radio/ portāli/ TV)
• AKTUALITĀTE
• ZĪMOLA IZVEIDE, TĀ ATPAZĪSTAMĪBAS VEIDOŠANA - "ES ATGRIEŽOS LATGALĒ"
• PAŠVALDĪBU IESAISTE UN POZITĪVĀ TĒLA VEIDOŠANA
• FACEBOOK KONKURSI

ar auditoriju/ potenciālajiem remigrantiem 



ATTIECĪBAS
darba devējiem Latgalē/ remigrantiem

Uzsākta sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kuri piedāvā darbavietas
remigrantiem un potenciālajiem remigrantiem Latgalē (vakances tiek izvietotas
soc.tīklā “Es atgriežos Latgalē”)

Tiek uzrunāti vietējie uzņēmumi/ uzņēmēji kopīgas sadarbības veicināšanai
("Kotiņi")

Remigranti - dalāmies ar viņu panākumiem, aicinām uz saviem pasākumiem, 
apmeklējam viņu aktivitātes utt. 



REZULTĀTI

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas
koordinatore Astrīda Leščinska saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
Jura Pūces Atzinības rakstu par augstiem
rezultātiem remigrācijas jomā!

Saņemts Goda raksts
no LR Aizsardzības
ministrijas
par Zemessardzes
popularizēšanu Latgalē



AICINĀJUMS
• Sadarboties kopīga mērķa labad

• Apmeklēt 

• Atbalstīt vienam otru

• Uzrunāt



Es atriežos Latgalē

Latgales Reģions

es_atgriezos_latgale

Es atgriežos Latgalē



Latgales reģions: 

Vieta, kur atgriezties!


