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Diaspora – ārpus Latvijas pastāvīgi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir 
saikne ar Latviju, kā arī viņu ģimenes locekļi.

Depopulācija – iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Emigrants – persona, kura izbrauc uz citu valsti (starptautiskais emigrants) vai uz citu 
Latvijas teritoriju pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.

Globalizācija – mūsdienu pasaules attīstības tendence, kas saistīta ar ekonomiskām, 
sociālām, tehnoloģiskām, politiskām u. c. izmaiņām, kā rezultātā vairums pasaules 
valstu un reģionu kļūst savstarpēji ciešāk saistīti un arī vairāk atkarīgi cits no cita.



Imigrants – persona, kura ierodas no citas valsts (starptautiskais imigrants) vai no citas 
Latvijas administratīvās teritorijas, lai apmestos uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu 
gadu.

Migrācija – ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas uz citu 
pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu. Migrāciju iedala ārējā 
(starptautiskā) migrācijā un iekšējā (Latvijas ietvaros) migrācijā.

Remigrants – persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai 
plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas 
prombūtnes;

Remigrācija – diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves 
ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.



Kopš 2018. gada tiek īstenots Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas
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. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona,
kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības
pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Latvijai un Latgalei 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
(1041), savukārt 668 šo soli grasās spert tuvākajā nākotnē.



Latvijas piecos reģionos izveidots koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais
uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši
potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas
prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Kādu informāciju koordinators var piedāvāt? Par:
• pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
• uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,
• dzīvesvietu piedāvājumiem,
• citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.
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Sabiedrības un poteniciālo remigrantu informēšana un uzrunāšana

Komunikācijas formu un veidu atrašana, pielāgošana katram klientam individuāli

Specifisku pieprasījumu un jautājumu risināšana

Individuāla risinājuma meklēšana

Remigrācijas koordinators bieži vien kļūst par karjeras vai biznesa konsultantu,
psihologu, psihoterapeitu, skolotāju un atbalsta personu vienlaicīgi :)

Potenciālā remigranta profils









Uzņēmīgs remigrants, kurš pēc prombūtnes ir atgriezies 
Latvijā, valsts patriots, sabiedriskās domas veidotājs, labo 

lietu darītājs savā dzimtajā novadā. Šie remigranti 
popularizē savu dzīves vietu, veiksmīgi aizpilda brīvās 

nišas uzņēmējdarbībā un rada jaunas darbavietas. Viņi ir 
kā piemērs citiem – tiem, kas, plāno savu atgriešanos 

Latvijā



https://lpr.gov.lv/lv/remigracija/atgriesanas-vestnesi/
KOPUMĀ MUMS JAU IR 13 ATGRIEŠANĀS VĒSTNEŠI 

LATGALĒ
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Iedvesmas brokastis Dzeņu 
mājās, Preiļu novadā 2021.gada 

15 septembrī 





Sadarbībā ar sociālo mediju "Laiva" Anglijā



Sadarbībā ar sociālo mediju "Laiva" Anglijā



Sadarbībā ar Ingrīdu Tāraudu Īrijā



Facebook lapā





D O M N Ī C A
ES ATGRIEŽOS LATGALĒ 
2021

Tiešraidē no Latgales vēstniecības Gors 29.11.2021.



Spēka runas filmēšana Rīgas prezidenta pilī
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Latgales plānošanas reģiona sasniegtie rezultāti
remigrācijas jomā apliecina, ka Latgale ir lieliska
vieta, kur dzīvot, realizēt idejas un piepildīt sapņus!

Neskatoties uz pēdējā laika izaicinājumiem, Latgale attīstās aizvien vairāk.
Latgalieši var lepoties ar to, ka šeit paliek un aizvien vairāk atgriežas
idejām bagāti tautieši, kuri attīsta savu uzņēmējdarbību. Reģionā tiek
piedāvātas aizvien jaunas darba vietas, iespējas attīstīties, saņemt atbalstu
no valsts, pašvaldības un Eiropas fondu līdzekļiem.

Nākotnes pilsētas spēle ”Pilsēta ar nākotni” ir lieliska
platforma, kur dalīties domās par atgriešanos Latvijā,
izaicinājumu pārvarēšanu, sapņu īstenošanu un jaunu ideju
attīstīšanu savā novadā.
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astrida.lescinska@lpr.gov.lv
tālr. 65423801


