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Interese (1)

• Izaicinājums:

– Jo ilgāk uzturas emigrācijā un 
«iedzīvojas», jo mazāka saikne Latviju

– Negatīvā i pieredze ar Latvijā – aizbrauca, 
jo bija trūkumi

– Jo ilgāk uzturas emigrācijā, jo vairāk 
liecina, ka neredz iespējas Latvijā (ja tādas 
būtu atgrieztos)
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Interese (2)
• Mērķis – radīt interesei noteiktās 

mērķa grupās

– Pilotprojektā grupās,  kurām ir motīvs 
(nepieciešamība) atgriezties!

• Mērķa grupas pilotprojektā:

– Ģimenes ar bērniem 

– Regulāri uztur kontaktus ar Latviju 
(apmeklē, pērk pakalpojumus)

• Mērķa grupa ilgtermiņā:

– Jaunieši, kas ieguvuši izglītību ārvalstīs 
un sākuši tur karjeru (izšķiroši, kur 
veidos ģimeni)

Katrs 3.reemigrants dzīvo 
ģimenē ar bērnu

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

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

mācās Latvijā»

M.Hazans, “Atgriešanās Latvijā: reemigrantu 
aptaujas rezultāti» 
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Piedāvājums
• Apzināt mērķa grupas dalībniekus 

– Tiešā kontaktā tos uzrunāt un noskaidrot to 
vajadzības

– Sagatavot piedāvājumu par  iespējām Latvijā

– Regulāri (atkāroti) izrādīt interesi par emigranta 
plāniem

• «Ceļa karte» - individuāls piedāvājums 
reemigrantam:

– Pakalpojumiem  it īpaši par ģimenēm ar bērniem, t.sk.  
bērnudārzu un skolu pieejamību pašvaldībās un atbalstu 
tam

– Dzīves vietu – pieejamā privātā un pašvaldības 
dzīvojamā fonda datu bāze, ko var piedāvāt reemigrantu 
ģimenēm  (atbilstoši to specifikai)

– Uzņēmējdarbības iespējām (sadarbībā jau ar esošajām 
institūcijām – koordinēts piedāvājums)

– «Atgriešanās grants» - ģimenēm, kas plāno veidot 
uzņēmumus

Kas palīdzētu atgriezties:
• 28,5% atbalsta programma 

uzņēmējdarbības un 
personiskā biznesa 
uzsākšanai 

• 27,6% pašvaldības atbalstu 
dzīvojamās telpas 
meklēšanā 

• 19,4% informācija par valsts 
un pašvaldību atbalstu 
ģimenēm ar bērniem

• 15,5%  pieejamas bērnu 
pirmsskolas izglītības 
iestādes 

M.Hazans, “Atgriešanās Latvijā: reemigrantu 
aptaujas rezultāti» 
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Pārcelšanās

Pārcelšanās apkalpošana:

• Nodrošina informatīvo un 
komunikācijas atbalstu 
pakalpojumu saņemšanai un 
pārcelšanās procesam

– It īpaši pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem

• Uzņēmējdarbībai +darba iespējas
– Esošās programmas atbalsts projektu 

pieteikumu sagatavošanā 

– «Atgriešanās grants» 

20%  reemigrantu plāno 
tuvāko 6 mēnešu laikā izveidot 
savu uzņēmumu, no tiem: 

• 46% ir jau pašnodarbinātie 
• 20,3 % darba meklētāji,
• 17,7% darba ņēmēji
• 16,9,% studenti un skolnieki

M.Hazans, “Atgriešanās Latvijā: reemigrantu 
aptaujas rezultāti» 
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Atgriešanās grants
• Kāpēc nepieciešams «Atgriešanās grants»

– Intereses radīšanai – jābūt īpašajam piedāvājumam 

– Papildus praktisks atbalsts (bet nevar būt galvenais) – ir jēga uzsākt 
emigrantam sarunu par iespējamo atgriešanos

• Darbības pamatprincipi:

– Atbalsts ģimenēm, kas piedalās reemigrācijas programmā

– Atbalsts proporcionāli plānotajam IIN un VOSAI 

– Attiecināmās izmaksas - pamatlīdzekļu iegāde reemigranta dibinātam 
uzņēmumam

• Vienlīdzīga pieeja ar Latvijas iedzīvotājiem:

– Atbalsts proporcionāli Reemigranta papildus atnestajiem nodokļu 
ieņēmumiem

• Nodokļu stimuli ir pieejami SEZ jebkuram Latvijas iedzīvotājam

– Pilotā - atbalsts pieejams arī iekšējiem reemigrantiem – atgriešanās no Rīgas  
un Pierīgas uz reģioniem

– Reemigranti ik gadu pārskaita būtisku līdzekļu apjomu Latvijai
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Pilotprojekts 2018.gadā

• Reemigrantu aktīva uzrunāšana –
piedāvājumu sagatavošana un apkalpošana

– 5 reģionālo koordinatoru izveide

– vismaz 5 pilot-pašvaldības

• «Atgriešanās grants» -

– Atbalsts uzņēmējdarbības projektiem (vismaz 4 
projektiem līdz 9 000 katrā reģionā)



Paldies!


