
REEMIGRĀCIJAS 
ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS

VIENAS PIETURAS 
AĢENTŪRA,
lai emigrējušie iedzīvotāji 
vienuviet varētu iegūt 
nepieciešamo informāciju par 
viņus interesējošiem 
jautājumiem, kas saistīti ar pārcelšanos

PUBLISKAJĀ SEKTORĀ NEIZVIRZĪT 
NEPAMATOTAS PRASĪBAS 
ATTIECĪBĀ UZ SVEŠVALODU 
ZINĀŠANĀM (piem., krievu val.) 
vai arī nodrošināt atbilstošas valodu apmācības

PAPLAŠINĀT 
TO PERSONU LOKU, 
KURAS VAR PRETENDĒT UZ 
REPATRIANTA STATUSU, 
nodrošinot iespēju uz šo statusu pretendēt 
arī cilvēkiem, kas aizbraukuši pēc 
1990.gada 4.maija un bijuši ārvalstīs ilgāk 
nekā 10 gadus

DARBA TIRGUS 
INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA
par nepieciešamajiem speciālistiem /
vakancēm un atalgojumu Latvijā

LATVIEŠU VALODAS
APMĀCĪBAS
pēc ierašanās Latvijā visiem 
Latvijas valstspiederīgā 
ģimenes locekļiem, 
lai atbraucēju ģimenes
varētu veiksmīgāk 
integrēties sabiedrībā

CIEŠĀKAS SAIKNES VEIDOŠANA 
AR EMIGRĒJUŠAJIEM 
IEDZĪVOTĀJIEM, 
aktīvāk informējot par 
aktualitātēm Latvijā, īpaši par 
darba un uzņēmējdarbības iespējām

ATBALSTS 
SKOLĒNIEM,
lai viņi varētu ātrāk un veiksmīgāk 
iekļauties Latvijas izglītības sistēmā

INFO DARBS

AUGSTI KVALIFICĒTA 
DARBASPĒKA 
PIESAISTE
valsts un ES finansējuma piešķiršana
uzņēmējiem augstas kvalifikācijas 
speciālistu un zinātnieku piesaistei, 
tai skaitā arī uz ārvalstīm izbraukušo piesaistei

praktiska palīdzība un atbalsts tiem 
emigrējušajiem iedzīvotājiem un viņu 
ģimenēm, kas vēlas un redz iespējas 
atgriezties Latvijā, lai šeit strādātu, 
dibinātu uzņēmumu vai attīstītu biznesa 
saiknes ar Latviju

LIELBRITĀNIJĀ 
~100 tūkst.

ĪRIJĀ
25-30 tūkst.

VĀCIJĀ
>20 tūkst.

LIELĀKĀS LATVIEŠU KOPIENAS IR:

LATVIJA PASAULĒ UN PASAULE LATVIJĀ

Daži no tiem, kas aizbraukuši un atgriezās

MĒRĶIS

NAP2020 FINANSĒJUMS REEMIGRĀCIJAS VEICINĀŠANAI 
(plānotais, milj. LVL)

Komunikācijas un 
mijiedarbības 
veicināšana

Kultūras un 
izglītības 
pieejamība

Citi reemigrācijas 
veicināšanas 
pasākumi

Vēstniecības 
atbalsts diasporai 
un reemigrācijai

Diasporas* 
pilsoniskā 
līdzdalība

Reemigrācijas** politikai ir ļoti 

nozīmīga loma Latvijas tautas 

pastāvēšanā un stabilā attīstībā, tādēļ 

Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 

2014.–2020.gadam (NAP2020) ir 

izvirzīts mērķis veicināt Latvijas 

iedzīvotāju palikšanu un Latvijas 

valstspiederīgo atgriešanos Latvijā

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITA BŪTISKĀKĀS IZMAIŅAS 
20.-21.gs.

2,5 milj.

Iedzīvotāju skaita 
zaudējums
700 tūkst.

Iedzīvotāju skaita 
zaudējums
500 tūkst. Otrā pasaules kara laikā

170 - 200 tūkst. 
emigrējuši

Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra. 

Izstrādāja © Valsts kanceleja 2013 / 

Dati: Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, vēsturnieks Dr. hist. Kārlis Kangeris, Muižnieks, N. „Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā” (2011).

1,6 milj.
2 milj.

1914. 1920. 1940.

1,8 milj.

1943. 1989. 2012.

2,7 milj.

2 milj.

ASV
pēdējā tautas skaitīšanā 

ASV 96 tūkst. iedzīvotāju 
sevi saista ar Latviju, 
starp kuriem apmēram 

15 tūkst. ir Latvijas Republikas pilsoņi

KANĀDĀ
~26 tūkst.

ZVIEDRIJĀ
10 tūkst.

AUSTRĀLIJĀ
~25 tūkst.

KRIEVIJĀ
~20 tūkst.

BRAZĪLIJĀ
līdz 20 tūkst.

Finansējums 
citām programmām, 
kuras varēs izmantot reemigrējušie

varētu veidoties 

120 tūkstoši 

J A U N U
darba vietu, 

MŪSU MĒRĶIS
ir panākt, lai brīvās darbavietas tiktu aizpildītas ar emigrējušajiem  
Latvijas valstspiederīgajiem, nevis imigrantiem no citām valstīm
(Ekonomikas ministrijas izstrādātais ekonomikas izaugsmes mērķa scenārijs) 

Tiek prognozēts,  ka i lgtermiņā -  l īdz  2030.  gadam

kuru aizpildīšanai būs nepieciešams  PAPILDU DARBASPĒKS

Atsauce: Muižnieks, N. „Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā” (2011) 

* DIASPORA – tautas, etniskas vai reliģiskas grupas daļa, kas atrodas ārpus zemes, kurā tā cēlusies

**REEMIGRĀCIJA - bijušo emigrantu (izbraucēju)  un to pēcnācēju atgriešanās dzimtenē

JĀNIS RAINIS

Dzejnieks, dramaturgs, 
tulkotājs, teātra darbinieks, 

žurnālists un politiķis, 
kuram ir nenovērtējams 

ieguldījums latviešu 
literatūrā

Ilgus gadus dzīvojis Šveicē

VAIRA 
VĪĶE-FREIBERGA

Valsts prezidente 
(1999-2007), zinātniece, 

profesore
Ilgus gadus dzīvojusi 

trimdā, Kanādā

KRIŠJĀNIS BARONS

Latvju dainu tēvs, latviešu 
folklorists, rakstnieks, 

publicists, aktīvs 
jaunlatviešu darbinieks

Studējis Krievijā 

JĀNIS ČAKSTE

Pirmais 
Latvijas Valsts prezidents, 

advokāts
Studējis Krievijā

REINIS TRAIDĀS
Operators, 

montāžas un krāsu
korekcijas speciālists. 

Vairākus gadus 
studēja Austrālijā.

AGNESE KLEINA

Modes blogere, 
žurnāla „Deko”

galvenā redaktore. 
Gadu mācījās Japānā.

ALVIS HERMANIS

Jaunā Rīgas teātra
galvenais režisors, 
stažējies Francijā


