
Sarunas par nākotni. 
Kādas pārmaiņas rada jaunienācēji 
laukos?

remigrācijas tendences 
un to radītās pārmaiņas 
laukos



Mēs esam mazi, bet patiesi! 

remigrācijas 
koordinatore Latgalē

zīmola idejas autore



Kopš 2018. gada tiek īstenots VARAM 
remigrācijas projekts, katrā
plānošanas reģionā ir ieviests
remigrācijas koordinators. 
Ikvienam interesentam ir iespēja bez 
maksas saņemt reģionālā 
koordinatora konsultāciju par sev 
aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 
atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. 



• pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,

• bērnudārzu un skolu pieejamību remigrantu 

bērniem, par tālākizglītību

• uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,

• dzīvesvietu piedāvājumiem,

• citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem 

pakalpojumiem.

sniedz informāciju par:

Remigrācijas koordinators bieži vien kļūst
par karjeras vai biznesa konsultantu,
psihologu, psihoterapeitu, skolotāju un
atbalsta personu vienlaicīgi, atgriešanās
procesā palīdzot visu "salikt pa plauktiņiem"
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Latvijai ir daudz ko piedāvāt
cilvēkiem un ģimenēm, kuri plāno
atgriezties dzimtenē. Pateicoties
aktīvam darbam un efektīviem
remigrācijas sekmēšanas
pasākumiem, Latvijā jau ir
atgriezušās vairāk nekā 1000
ģimenes (tajā skaitā vairāk kā 3000
personas), savukārt 1010 ģimenes šo
soli grasās spert tuvākajā nākotnē.

301 ģimene 
[770 cilvēki]

169 ģimenes 
[391 cilvēks]

179 ģimenes 
[567 cilvēks]

292 ģimenes 
[808 cilvēki]

238 ģimenes 
[648 cilvēki]
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2021.gads 90 ģimenes [ 281 cilvēks]

38 ģimenes [ 87 cilvēki ]

64 ģimenes [ 183 cilvēki ]

100 ģimenes [ 254 cilvēki]





Pēc CSP datiem ik gadu Latvijā
atgriežas aptuveni 5000 remigrantu, 
kas ir pozitīva tendence, ņemot vērā
straujo iedzīvotāju aizplūšanu
pēdējās desmitgades laikā.

Pēdējos gados varam novērot, ka 
migrācijas saldo samazinās un 
gandrīz ir izlīdzinājies, jo samazinās
emigrācija. Pandēmija savā veidā ir
ietekmējusi tautiešu atgriešanos
Latvijā.

Starptautiskā iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija, CSP dati



Jaunienācēji laukos, - gan tie, kuri 
pārcēlušies no pilsētām, gan 
remigranti - ir tieši tie cilvēku, kuri 
saskata potenciālu esošajos lauku 
resursos, radot jaunu jaudu lauku 
apvidos, attīstot uzņēmējdarbību, 
kā arī stiprinot vietējās kopienas 
ceļā uz pārmaiņām.



Uzsākta mājražošana/
amatniecība

Sekmēta inovatīvu 
pakalpojumu vai 
produktu piedāvāšana 
lauku teritorijās 

Attīstīti tūrisma 
pakalpojumi

Veicināta apkaimes 
atpazīstamība

Revitalizētas 
teritorijas

Atjaunotas saimniecības



Juris Šadurskis, atgriezies no
ārzemēm, kopā ar Ritu
Kočmarjovu izveidojis vienu no
Latgalē un visā Latvijā
populārākajiem mini zoo!

Augšdaugavas novads

juritaminizoo

Attīstīti tūrisma pakalpojumi



Santa Šmite, smēlusies pieredzi
Amerikā, izveidoja unikālu tūrisma
pakalpojumu dzimtajā novadā

Balvu novads 

Ezerture
MillionstarhotelLatgale

Attīstīti tūrisma pakalpojumi



Jūrmalnieki Nora Poiša ar vīru 
Mārtiņu Stankeviču iegādājās 
nolaistu muižu, lai tā atkal 
uzmirdzētu ar jaunu spožumu.

Augšdaugavas novads 

lielbornesmuiza

Attīstīti tūrisma pakalpojumi



Lita un Māris Maļinas vēl nesen dzīvoja Islandē, 

un meklējot savu vietu, kur atgriezties, sapratuši, 

ka labākas «miera ostas» par dzimoto pusi 

Latgalē nekur citur nav. Feimaņu ezera krastā top 

māja un tiek attīstīti ūdens tūrisma pakalpojumi.

Līvānu novads

latgalesupo/

Attīstīti tūrisma pakalpojumi



Mierpilna un netraucēta atpūta 
lauku viensētā - rezidences 
saimnieki piedāvā atgūt spēkus 
pierobežā, Viļakā

Balvu novads 

revecozoli

Attīstīti tūrisma pakalpojumi



Attīstīti tūrisma pakalpojumi

Pēc 15 gadiem Īrijā, Aleksandrs 
atgriezās dzimtajā novadā, kur 
attīstījis unikālu plēsīgo putnu un 
eksotisko dzīvnieku parku.

Augšdaugavas novads

raptorspark



Ražošana un tūrisms

Agnese Čakša, pēc atgriešanās  no ārzemēm, 
uzsāka mērķtiecīgu sava dzīves sapņa 
realizēšanu - Rudzātos keramikas darbnīcā top 
brīnumskaisti trauki, tiek plānoti arī citi 
tūrisma pakalpojumi

Preiļu novads

Malkalns2020



Ražošana un tūrisms

"Viss sākās, kad mēs ar ģimeni nolēmām 
pamest Londonu un pārcelties uz Latvijas 
laukiem tikai ar saujiņu sēklu un lielu sapni" 
saka saimniecības īpašnieki, kas attīstījuši visa 
veida kaņepju saimniecību Latgalē

Rēzeknes novads

obeliskfarm



Ražošana un tūrisms

Saimnieks Oskars kopā ar ģimeni izlēmuši
pamest Rīgu un atgriezušies savās dzimtajās
mājās, kur bijušajā Lendžu skolas ēkā izveidojis
Latgales autentisko kafijas garšu - grauzdētavu
KUUP, attīstot arī tūrisma pakalpojumus.

Rēzeknes novads

KUUPCOFFEE



Ražošana un tūrisms

Ģimenes uzņēmums, kas pierāda - arī jaunā 
paaudze, ja ir laba ideja - atgriežas dzimtas 
mājās un attīsta saimniekošanu īpašā veidā. 
Šobrīd piedāvā arī veselīga uztura 
meistarklases.

Augšdaugavas novads

Dvietessaldejums



Ražošana un tūrisms

Izbaudījusi Rīgas ērtības un pilsētas dzīvi, 
Kristīne Nicmane uz Aizkalni pārcēlās, 
atjaunojot ģimenes īpašumu un atrodot savu 
sirds nodarbošanos - keramiku. Šobrīd 
gaumīgajā keramikas darbnīcā top īstas 
"pērles" un tās iegādāties brauc gan tuvi, gan 
tāli tūristi

Preiļu novads

jasaspodi



Inovatīvi produkti/pakalpojumi

Elīna Zelča, atgriezusies no Vācijas, veido savu 
tetovēšanas studiju Upītē - vienā no Latgales 
kultūrvietām, attīstot pavisam unikālu 
produktu Latgalē - tetovēšanu handpoke stilā.

Balvu novads

@archiveldalchemy



Inovatīvi produkti/pakalpojumi

Aijai Parlagreko, vēl dzīvojot Nepālā, radās 
biznesa ideja, kuru viņa pirms četriem gadiem 
arī realizēja – izveidoja uzņēmumu “Himalayen 
International”, kas tika bāzēts Aijas dzimtajā 
Preiļu novadā, tādā veidā radot pilnīgu jaunumu 
Latvijas tirgū – suņu graužamsieru un kraukšķus

Preiļu novads

himalayanchews



Inovatīvi produkti/pakalpojumi

Agnese Irbe – uzņēmēja no Rīgas, Sēlijas pusē, 
Bebrenē pamazām veido ko ļoti pārsteidzošu un 
unikālu – serumnīcu “Dzīvie”, kur top augu un 
ziedu serumi – Dzīvie serumi un kur drīzumā būs 
gaidīts ikviens, lai ļautos serumu gatavošanai un 
dabas apskāvieniem!

Augšdaugavas novads

Dzivie



Inovatīvi produkti/pakalpojumi

SIA “Salika” - progresējošs metālsapstrādes
uzņēmums, kas jau vairākus gadus ir atpazīstams
Baltijas tirgū. Tas ievērojami attīstās un iegūst
patērētāju uzticību ar kvalitatīvu produktu
ražošanu. Pēc atgriešanās no Īrijas, to izveidojis
Kaspars Rokjāns savā dzimtajā pusē. Nu tas ir
pielīdzināms Eiropas līmeņa uzņēmumiem. 

Līvānu novads

siaSalika



Saimnieko radoši /atjauno dzimtas 
mājas

Tā ir lauku sēta Ludzas novads Mežvidu pagastā, 
kur saimnieko Renāte un Artūrs Kaupuži, - vieni 
no tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri atgriezušies 
dzimtajā pusē  un nolēmuši vecvecāku mantoto 
zemi saglabāt un uzturēt te esošos 
aizsargājamos dabas biotopus. Saimnieki ir 

ņēmuši talkā visdabiskākos zemes kopējus -
savvaļas zirgus un liellopus.

Ludzas novads

osumajas



Saimnieko radoši /atjauno dzimtas 
mājas

Indrai Kroičai Nagļi ir dzimtā vieta, arī vīrs ir no 
Rēzeknes novada, abi satikušies Rīgā, taču, kad
piedzima meita Liepa, no Rīgas pārcēlās uz laukiem. 
Soldonumu pītura „Cīlovys” ir Kroiču ģimenes ideja
par nelielu gardumu vietu savās lauku mājās, kas jau

iecienītas tuvā un tālākā apkārtnē.

Rēzeknes novads

cilovys.cap



Likumdošana
Atbalsta 

instrumenti
Infrastruktūra Laiks



ASTRĪDA LEŠČINSKA 
REMIGRĀCIJAS KOORDINATORE LATGALĒ 
astrida.lescinska@lpr.gov.lv
tālr. 65423801


