
Reemigrācijas
atbalsta pasākumu

plāns



Emigrācija un tās ietekme uz darba tirgu
ilgtermiņā:

• iedzīvotāju skaits kopš 2000.g. samazinājies par 307
tūkst. jeb 13% (t.sk.188 tūkst. uz migrācijas, 118 tūkst. - uz
iedzīvotāju skaita samazināšanās rēķina);

• Galvenie emigrācijas iemesli:
- zemais atalgojums;
- ES veco dalībvalstu darba tirgus atvēršana jaunajām

dalībvalstīm;
- straujais bezdarba kāpums.

• līdz 2020.g. tausaimniecība pieaugs vidēji par 4-5%
gadā, savukārt, pieaugot labklājības līmenim – nākamajā
desmitgadē – par 3-4% gadā;

• pie šāda tautsaimniecības attīstības scenārija tiek prognozēts,
ka ilgtermiņā – līdz 2030.gadam varētu veidoties 120
tūkstoši brīvu darba vietu, kuru aizpildīšanai būs
nepieciešams papildu darbaspēks;

• mērķis - panākt, lai šīs brīvās darbavietas tiktu aizpildītas ar
emigrējušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, nevis
imigrantiem no citām valstīm.
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Emigrējušo atgriešanos veicinošie faktori:

• Galvenie reemigrācijas iemesli:
- iespēja atrast darbu;
- atalgojuma lielums;

• jāveicina darba vietu pieaugums ne tikai Rīgā, bet arī
Latvijas reģionos;

• vidējam atalgojuma Latvijā būtu jābūt vismaz imigrācijas
valsts minimālās alga līmenī (koriģētai ar cenu līmeni un
nodokļu slogu uz mazajām algām);

Piemēram, Īrijā minimālā alga 2011.gadā bija 1462 eiro, bet
Latvijā vidējā  alga bija 660 eiro.

• būtiska loma ir arī sociālajai aizsardzībai, sadzīvei, ar bērnu
izglītošanu saistītiem apstākļiem u.c.
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Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns:

• nepiedāvās risinājumus visām gadiem
ielaistām problēmām Latvijas ekonomikā,
sabiedrībā un valstī kopumā; bet

• sniegs prakstisku palīdzību
emigrējušiem iedzīvotājiem, viņu
ģimenēm, kuri vēlas atgriezties,
redz tam iespējas un ir gatavi to
darīt.

Lai turpmāk samazinātu ekonomisku faktoru motivētu Latvijas iedzīvotāju
emigrāciju, svarīga ir Latvijas ekonomiskās un sociālās situācijas
uzlabošanās. Tas ir noteikts valsts attīstības plānošanas dokumentos -
Latvijas Ilgtspējas attīstības stratēģija 2030, NAP 2014.-2020.g. u.c.
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Reemigrācijas atbalsta pasākumu virzieni (1)

1. Darba tirgus informācijas pieejamība:
• divvirzienu komunikācijas mehānisms (vieno Latvijas darba

devējus ar ārvalstīs dzīvojošajiem speciālistiem.

2. Programma augsti kvalificēta darbaspēka
piesaistei Latvijas uzņēmumos inovāciju
un jaunu tehnoloģiju ieviešanai:
• valsts un ES finansējums komersantiem augsti kvalificētu

speciālistu piesaistei;
• LIAA un klasteru palīdzība atbalsta sniegšanā komersantiem

kontaktu veidošanā un atbilstošu speciālistu meklēšanā;
• atbalsts jauno doktorantu un zinātnisko darbinieku

piesaistei, saglabājot akadēmisko karjeru.
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Reemigrācijas atbalsta pasākumu virzieni (2)

3. Personu loka paplašināšana, kuriem
iespējams pretendēt uz repatriantu
statusu:
• Latvijas valstspiederīgajiem, kas izceļojuši no Latvijas pēc

1990.g. 4.maija un izceļošanas brīdi bija sasnieguši
pilngadību;

• ārpus Latvijas dzīvojuši vismaz 10 gadus (jābūt reģistrētam
mītnes valstī).

4. Sadarbība ar diasporu:
• ārvalstīs dzīvojošo latviešu organizāciju tīklu plašāka

izmantošana;
• informēšana par Latvijas tautsaimniecības un darba tirgus

attīstību, prognozēm, veiksmes stāstiem.
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Reemigrācijas atbalsta pasākumu virzieni (3)

5. Latviešu valodas apmācības:
• latviešu valodas apmācību iespējas pēc ierašanās visiem

Latvijas valsts piederīgā ģimenes locekļiem;
• NVA apmācības kuponu/vaučeru programma;
• specializētie latviešu valodas kursi darba vajadzībām.

6. Atbalsts skolēniem, kas
atgriežas/iekļaujas Latvijas izglītības
sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem:
• atvieglots un paatrināts bērnu uzņemšanas process;
• integrēšanās Latvijas izglītības sistēmā.

7. Vienas pieturas aģentūras noteikšana:
• pārstāvniecības visos Latvijas reģionos (NVA, PMLP vai

kādas citas institūcijas funkciju paplašināšana);
• informācijas un konsultāciju sniegšana jautājumos, kas

saistīti ar uzturēšanos Latvijā.
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Sabiedriskā apspriešana

31.oktobris -
19.novembris
portālā
www.musuvalsts.lv

• Balsošana “par” vai
“pret” priekšlikumiem,

• Savu ideju
piedāvāšana, ļaujot
tās vērtēt citiem.
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Paldies!

Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājas lapa: www.em.gov.lv 9


