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DOMNĪCA
ES ATGRIEŽOS LATGALĒ

VAIRA VĪĶE - FREIBERGA
Latvijas Republikas eksprezidente
Spēka runa

ARTŪRS TOMS PLEŠS
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Remigrācija Latvijā

CEĻŠ MĀJUP

ATKLĀŠANA

I DAĻA: INTEGRĒŠANĀS LATVIJĀ

ASTRĪDA LEŠČINSKA
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

“Mēs esam mazi, bet patiesi!” Informācija par remigrācijas
aktivitātēm Latgales plānošanas reģionā

KRISTĪNE LIPKOVA
Multimāksliniece / Atgriešanās vēstnesis Latgalē

2021.gada vasaras sākumā pieņēma profesionālu
izaicinājumu un atgriezās Latgalē, uzsākot darbu Līvānu
stikla un amatniecības centrā

SERGEJS MAKSIMOVS
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un
Balvu novada domes priekšsēdētājs

Vērtības ir cilvēku un tautas dzīves ceļazīmes
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Pasākums tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma
normu īstenošana (atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālais remigrācijas koordinators”) ietvaros.
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ANITA OZOLIŅA
Kotoffski un Superkids / Atgriešanās vēstnesis Latgalē 
Atgriezusies no Īrijas, piepildīja sapni par savu
uzņēmējdarbību, izveidojot vienīgo kaķu kafejnīcu Latvijā
un bērnu attīstības centru Daugavpilī

CEĻŠ MĀJUP I DAĻA: INTEGRĒŠANĀS LATVIJĀ

LITA MAĻINA
Prūdi / Ūdens inventāra nomas pakalpojumi
Ar ģimeni atgriezās no Islandes, uzsākot sniegt ūdens
inventāra nomas pakalpojumus un piedāvājot
naktsmītnes Preiļu novadā, Feimaņu ezera krastā

INESE UN VALDAS MARTINKUS
Pampūkas / Preiļu pludmales kafejnīcas īpašnieki
Atgriežoties pēc darba gaitām Īrijā, meklēja jaunas iespējas
uzņēmuma attīstīšanai un atvēra visu iemīļotu terasi-
kafejnīcu Preiļu pludmalē

JEĻENA GOLOVNEVA
Lamur flowers īpašniece / lielformāta ziedu dekori
Pēc darba gaitām Anglijā atgriezās Balvos, pamazām
uzsākot savu biznesu - iespaidīgu lielformāta dekoru
izgatavošanu

VLADISLAVS ČIŽIKS
RigaBBQ / Gaļas kūpināšana pēc amerikāņu tehnoloģijas 
Mājražotājs, kurš nesen atgriezās no ārzemēm un,
pielietojot inovatīvu kūpināšanas metodi, attīsta Latgalē
populāru gaļas izstrādājumu ražošanu

ELĪNA ZELČA
archiveld alchemy / Atgriešanās vēstnesis Latgalē
Māksliniece un handpoke tetovēšanas meistare - 2021.
gada sākumā atgriezās no Vācijas uz dzimto Baltinavu
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IVARS BĒRS
Uzņēmējs / “Biznesa Bišu” valdes priekšsēdētāja vietnieks
Latviešu uzņēmēju kluba «Biznesa Bites» līdzdibinātājs,
apvienojis Vācijā dzīvojošos latviešu uzņēmējus inovatīvā
biznesa apvienībā

BALOŽU ĢIMENE
Sociālais medijs "Laiva"
Interaktīvas platformas - Sociālais medijs "Laiva" -
izveidotāji Anglijā: saglabā un uztur latviskumu starp
latviešiem pasaulē, informē par notiekošo diasporas dzīvē

LATVIJA ĀRPUS
LATVIJAS

II DAĻA:  VEIDOT LATVIJU ĀRZEMĒS

JŪLIJA BROKERE
Psiholoģe / sertificēta vecāku atbalsta grupu vadītāja
Pasākuma laikā sniegs eksperta viedokli par remigrācijas
procesa aktuālajām tēmām:

EKSPERTA
VIEDOKLIS

INGRĪDA TĀRAUDA
Dzejniece / diasporas latviešu valodas un kultūras skolas
"Kāpnītes" vadītāja, "Latgalīšu kukne" izveidotāja

Radoši darbojas Īrijā, uzturot saikni starp diasporu un
Latviju

izpratnes veicināšana par gaidāmajām pārmaiņām,
atgriežoties dzimtenē: iespējamo risku izvērtēšana;

psiholoģiskie satricinājumi, ko rada vides maiņa, to
pārvarēšana. Sagatavošanās pārmaiņām/lēmumu
pieņemšana;

kā atbalstīt bērnu, pārceļoties uz Latviju: emocionālā,
sociālā, psiholoģiskā un “garīgā” dimensija. 
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ASTRĪDA LEŠČINSKA 
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

VĒRTĪBAS III DAĻA:  DISKUSIJA

VACUOKU SĀTA
Mūzika / teksts: J.Ostrovskis
Jura Ostrovska dziesma, kas aktualizē jautājumu par
latgaliešiem, kuri aizbraukuši labākas dzīves meklējumos
uz ārvalstīm, taču viņu ģimene un it īpaši vecāki ir tie, kuri
ļoti gaida bērnus atgriežamies mājās...

NOSLĒGUMS

JURIS OSTROVSKIS
Latgaliešu mūziķis, dziesmu autors, pasākumu
organizators un interešu izglītības skolotājs 

Radošums un daiļrade ārvalstīs - pieredzes stāsts

JŪLIJA BROKERE
Psiholoģe / sertificēta vecāku atbalsta 
grupu vadītāja

Diskusija par vērtību nozīmi cilvēku un 
tautas dzīvē: Vai vērtību mijiedarbība veido indivīda
rīcību?

ATSAGRĪZT VACUOKU SĀTĀ
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