
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore

Astrīda Leščinska

Remigrācijas jautājumi 
un aktualitātes



Kāda veida atbalstu sniedz remigrācijas koordinators

• Komunikācija ar 
potenciālajiem remigrantiem

• Vajadzību apzināšana

• Personalizētu piedāvājumu
sagatavošana atbilstoši 
potenciālā remigranta 
interesēm



Sadarbība ar EURES konsultantu



Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu 
īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās 
remigrācijas koordinators”)” rezultāti Latgalē

Atgriezušās 180 ģimenes
482 cilvēki

Plāno atgriezties 86 ģimenes
252 cilvēki

Atgriezušās pašas un 
sazinājušās 88 ģimenes

245  cilvēki

LPR remigrācijas koordinators sagatavo individuālus piedāvājumus
remigrantiem par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā
sektora atbalstu.



Mērķis un rezultāti 
reģionālajiem pasākumiem 

remigrācijai

Mērķis un rezultāti 2027. gadā:
• atgriezušies 8000 remigranti;
• izveidoti 140 remigrantu uzņēmumi.
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Individuālie piedāvājumi 
2020.g.

300 reģionā/1500 kopā

Atgriezušies 2020.g.

Rīga - 120

Kurzeme, Latgale, 
Vidzeme, Zemgale - 95



Kāpēc cilvēki atgriežas?
(klientu aptauja 2019)

Skumjas pēc radiem 
un draugiem Latvijā

Patriotisms pret savu 
valsti, ilgas pēc 

Latvijas

Bērniem jāuzsāk 
bērnudārza vai 
skolas gaitas 

izglītības iestādē

Ģimenes izveide

Biznesa idejas 
īstenošana

Personīgi iemesli

1.Atgriešanās atbalsts 
– grants

2. Pašvaldību atbalsta 
instrumenti:

- atbalsts 
uzņēmējdarbības 

uzsākšanai

- garantijas;

- pirmpirkuma 
tiesības;

- infrastruktūra;

- mārketinga 
aktivitātes

1. Pieejami 
bērnudārzi, nav rindu 

bērnudārzos

2. Pašvaldību 
pakalpojumu 

nodrošināšana un 
kvalitāte – ĢDP

3. Individuāla pieeja 
bērnam-remigrantam; 

integrācija (IZM)
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M.Hazana pētījums (2016), “Atgriešanās Latvijā: 
remigrantu aptaujas rezultāti» 

Katrs 3.remigrants dzīvo 

ģimenē ar bērnu

Biežāk minētie iemesli gadījumos, 
kad remigranti atgriežas:
• 50,3% "Pietrūka ģimenes un 

draugu" 
• 40% "Ilgas  pēc Latvijas" 
• 21% «Lai bērni dzīvo un mācās 

Latvijā»



Uzņēmējdarbība -
cilvēkresursu faktors
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1. MAZĀ BIZNESA “Iedvesmas 
brokastis” PREIĻOS –

REMIGRANTU PIEREDZE

25. novembrī Preiļu novada uzņēmējdarbības
centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģionu rīkoja «Mazā biznesa iedvesmas
brokastis». Preiļu novada Uzņēmējdarbības
centrā pulcējās interesenti, lai uzklausītu
pieaicinātos speciālistus un mazā biznesa
pārstāvjus.

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

04.11.2020 Preiļos kafejnīcā Lavaž
Raimonds Šņepsts -
boksa klubs “Boxclub 13Th Round”

Lilita Kivlenece - Skaistumkopšanas 
un Veselības salons "SKAISTUMA 
STUDIJA"
Aija Parlagreko "Himalayan Intern
ational"



GADA UZŅĒMĪGĀKAIS REMIGRANTS 2019 

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.

Pieteikumus var iesniegt līdz
21.10.2020.



REMIGRANTU ZAIKOVSKU ĢIMENE 
KOPĀ AR LATVIJAS VALSTS PREZIDENTU 

E. LEVITU UN VIŅA KUNDZI IEDEDZ 
RĪGAS PILS SVĒTKU EGLĪTI

2019. Gada 10. decembrī Imants
Zaikovskis no Balvu novada un viņa
trīs atvases bija aicināti piedalīties
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita
un viņa dzīvesbiedres Andras Levites
rīkotajā svinīgajā Ziemassvētku
pasākumā. Kopā ar dižģimenēm no
visas Latvijas novadiem tik iedegta
Rīgas pils svētku egle.



REMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAS 
AKTIVITĀTES

Sadarbība ar dažādām
institūcijām: VARAM,
NVA, EURES, LIAA,
NBS, ĀM, pašvaldības,
DU, u.c.



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.





Atgriešanās vēstneši 

#ESATGRIEŽOSLATVIJĀ

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.



REMIGRĀCIJAS KOORDINATORU 
SNIEGTO PAKALPOJUMU IZVĒRTĒJUMS 

PAR 2019. GADU
Aptauju veica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija sadarbībā ar reģionālajiem remigrācijas
koordinatoriem

• Aptauja veikta no 2020. gada 5. februāra līdz 

13. februārim

• Aptauja tika izsūtīta tiem cilvēkiem, kuriem 2019. 
gadā ir gatavoti piedāvājumi un kuri ir atgriezušies 
2019. gadā

• Saņemtas 239 atbildes



KĀDI, JŪSUPRĀT, IR CITI FAKTORI,
KAS VEICINA REMIGRĀCIJU?

32%

15%24%

23%

6%
Dzīvesvietas iespējas

PII un citu izglītības iestāžu
pieejamība

Darba iespējas

Uzņēmējdarbības atbalsts

Materiālais/finansiāls atbalsts



LATGALES DATI
Respondentu skaits - 76 

• Mājokļu, izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības 
atbalsts;

• darba kvotas, nodarbinātība, darba piedāvājumi, 
pieejami kursi (pārkvalifikācija);

• darba atalgojums Latvijā;

• pašvaldības iesaiste darba atrašanā - vismaz darba 
garantija uz pāriem mēnešiem pēc atgriešanas u.c.
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nodokļu sistēma, pārskaitījumu veikšana, pensiju aplikšana ar nodokli

VID

maternitātes un bērna kopšanas pabalsti, slimībaslapas

VSAA

atbalsta veidi nodarbinātības jomā

NVA, EURES

latviešu valodas apguve bērniem un pieaugušajiem

IZM, LVA

projektu iespējas, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārcelšana
uz LV

LIAA, LAD

IEKŠĒJIE 
VEBINĀRI
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Mājokļa kredīts/ pašvaldību dzīvojamais fonds, zemes
pirkšana

atbalsts remigrantu dzīvesbiedriem 3. valstu pilsoņiem, 
repatriantiem

PMLP

veselības pakalpojumu pieejamība remigrantiem un viņu
dzīvesbiedriem, reģistrēšanās pie ģimenes ārsta,
pakalpojumu saņemšana

NVD

diplomu un liecību pielīdzināšana

Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"

Esošā situācija un vajadzības: 
• nav kontaktpunkta 

remigrācijas jomā,
• nepieciešams informatīvais 

atbalsts no valsts iestāžu 
speciālistiem, jo laika 
gaitā mainās; 

Apmācību mērķis: 
• paplašināt koordinatoru 

kapacitāti, 
• veicināt sadarbību ar 

valsts iestādēm;
Apmācību dalībnieki:
• remigrācijas koordinatori,
• remigrācijas projekta 

asistenti
• VARAM pārstāvji.





Latgales plānošanas reģiona mājas lapā ir
izveidota sadaļa REMIGRĀCIJA



Astrīda Leščinska

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

tālr. 65423801

PALDIES PAR UZMANĪBU!




