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Aptauju dati

«Atgriešanās Latvijā» (2016), LU DMPC
3088 respondenti – remigranti (atgriezās 2005.vai vēlāk) un transnacionāļi.

www.diaspora.lu.lv

«Latvijas emigrantu kopienas» (2014), LU FSI
14 068 respondenti – ārvalstīs dzīvojošie latvieši un Latvijas valstspiederīgie no 118 valstīm.

www.migracija.lv

Web aptaujas, dati statistiski svērti.

http://www.diaspora.lu.lv/
http://www.migracija.lv/


Kas veicina atgriešanos?

Jānodala:

• Atgriešanās NOSACĪJUMI (kas attur)

• Atgriešanās IEMESLI (kas pievelk)

• VEIKSMĪGAS atgriešanās nosacījumi (kas notur)
◦ Ap 40% ārpus Latvijas dzīvojošo no Latvijas aizbraukuši vairākkārt.

• Aizbraukšanas RISKA FAKTORI (kas dzen atkal prom)



Nosacījumi: kas kavē atriezties?

Piezīme: %  emigrantu, kas šo faktoru uzskata par svarīgu vai ļoti svarīgu ; «Latvijas emigrantu kopienas» dati

• Latvijā nevaru atrast man pieņemamu darbu (79%)
• Latvijā man nav pietiekams sociālais atbalsts (pabalsti, pensija utml.) (77%)
• Latvijā man nav profesionālās izaugsmes un/vai uzņēmējdarbības iespēju (66%)
• Esmu vīlies Latvijas valstī (63%)
• Neesmu drošs, ka bērni saņems nepieciešamo atbalstu, iekļaujoties Latvijas skolu 

sistēmā (52%)

Primārais – ekonomiskās iespējas, drošība un pārliecība par rītdienu



Ko nozīmē «apmierinošs atalgojums»?

Kādai būtu jābūt neto darba samaksai mēnesī, lai varētu 
ieinteresēt darbs Latvijā?

◦ Alga līdz 500EUR ieinteresētu reti kuru ārpus Latvijas 
dzīvojošo;

◦ 700 EUR būtu pieņemama 20%;

◦ 1000 EUR turpretī varētu ieinteresēt aptuveni pusi (54%) 
aizbraukušo 

◦ Alga 1500 EUR piesaistītu 75% aizbraukušo.

Piezīme: pēc 2000.g.aizbraukušie; «Latvijas emigrantu kopienas» dati



Atgriešanās iemesli: kāpēc atgriežas?
• Pietrūka ģimenes un draugu (50%)

• Ilgas pēc Latvijas (39%) 

• Citi ģimenes vai personīgie apstākļi (23%)

• Gribu, lai bērni dzīvo/ mācās Latvijā (21%)

• Neapmierināja daži dzīves aspekti ārzemēs (17%)

• Mīļotais cilvēks dzīvo vai atgriezās Latvijā (17%)

• Pazīstama, saprotama valodas vide (15%)

• Veselības pasliktināšanās (9%)

• Neapmierināja darbs ārzemēs (8%)

• Plānoju uzsākt biznesu Latvijā (7%)

• Pievilcīgs darba piedāvājums Latvijā (6%)

Gandrīz vienmēr neekonomiska rakstura
«Atgriešanās Latvijā» dati



Atgriezties vai nē?



Veiksmīga atgriešanās: kas palīdzētu?
• Nodarbinātības iespējas ar atbilstošu atalgojumu  (64%)

• Informācija par nodarbinātības iespējām (33%)

• Atbalsts programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai(29%)

• Pašvaldības atbalsts dzīvojamās telpas meklēšanā vai nodrošināšanā (28%)

• Informācija par ārvalstu un Latvijas sociālās apdrošināšanas pakalpojumu salāgošanu (24%)

• Atbalsta persona, lai risinātu ar atgriešanos saistītus jautājumus (21%)

• Informācija par valsts un pašvaldību atbalstu ģimenēm ar bērniem (19%)

• Pašvaldības izstrādāts pakalpojumu grozs katram remigrantam (19%)

• Pašvaldības atbalsts zemes iegādē mājas celtniecībai (19%)

• Informācija pašvaldību mājas lapā par remigrāciju (16%)

• Pieejamas bērnu pirmsskolas izglītības iespējas (15%)

• Palīgs bērniem skolā, kas palīdz pirmajā laika iekļauties izglītības sistēmā (14%)

• Pašvaldības atbalsts zemes iegādē uzņēmējdarbības uzsākšanai (14%)
«Atgriešanās Latvijā» dati



Biežākās grūtības, ar kurām saskārās jeb
kas palielina aizbraukšanas risku?

P.S. Izslēgti tie 15%, kam bija ļoti viegli adaptēties; «Atgriešanās Latvijā» dati

• Grūtības atrast darbu (40%)

• Grūtības pierast pie atšķirības darba kultūras (31%)

• Neskaidrības ar nodokļiem (30%)

• Grūtības iekļauties sabiedrībā ar citu mentalitāti (26%)

• Neskaidrības ar veselības aprūpes sistēmu (24%)

• Grūtības atrast dzīvesvietu (17%)

• Grūtības dzīvesbiedram atrast darbu (14%)

• Valodas grūtības (13%)

• Grūtības ar pabalstu/pensiju aprēķinu/ saskaņošanu (12%)

Nepieciešams atbalsts komplekss, ne tikai darbs



Ārvalstu un Latvijas salīdzinājums 
emigrantu skatījumā

Skalā no 1 līdz 7 Skalā no 1 līdz 10

«Latvijas emigrantu kopienas» dati



Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns

Vāja informētība (59% pēc 2000. izbraukušo nebija dzirdējuši par Reemigrācijas 
atbalsta plānu, tikai 10% zināja, ko tas ietver)

Pārprasts mērķis (atgriešanās veicināšana nevis atbalsts)

Reizēm uztverts ar neuzticību, ka valdības deklaratīvs solis balsu iegūšanai

Tomēr pasākumi vērtēti pozitīvi!

Liela nozīme arī nākotnē būs efektīvai diasporas politikai

«Latvijas emigrantu kopienas» dati



Lai veicinātu atgriešanos, svarīgi…

◦ Uzlabot institūciju darba kvalitāti, veido pārliecību par valsts pozitīvu virzību

◦ Risināt konkrētu jomu problēmas

◦ Palīdzēt Latvijā iekļauties remigranta ģimenei un bērniem

◦ Palīdzēt darba atrašanā Latvijā

◦ Mazināt administratīvās barjeras (piem., diplomu atzīšana)

◦ Palīdzēt ar mājokļa nodrošinājumu

◦ Rūpēties par informācijas nodrošinājumu

◦ Rūpēties par identitātes, valodas un piederības sajūtas saglabāšanu diasporā

◦ Noturēt Latvijā tos, kuri atgriezušies!



Secinājumi

Lielākie izaicinājumi, atgriežoties Latvijā, saistīti ar nodarbinātību.

Darba tirgus pievilcības remigrantiem kontekstā svarīgi domāt ne vien par algu līmeni, bet arī 
par citiem saistītajiem jautājumiem – darba vidi un kultūru, nodokļiem un sociālajām garantijām 
– kā arī sniegt cita veida kompleksu atbalstu remigrantiem, iekļaujoties sabiedrībā Latvijā.



Paldies!

Komentāriem, ierosinājumiem:

Latvijas universitātes LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs
◦ inta.mierina@lu.lv



Remigrācija



Re-emigrācija
Akadēmiskajā literatūrā lieto, 
apzīmējot atkārtotu aizbraukšanu



Plašāk…

www.migracija.lv


