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Ziņojums 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 
29.03.2019. 

Ija Groza, remigrācijas jautājumu koordinatore



Mērķis

Palīdzēt ārvalstīs 
dzīvojošajiem cilvēkiem un it 

īpaši ģimenēm, kuras vēlas 
atgriezties Latvijā, sniedzot 
šiem cilvēkiem bez maksas 
individuālas konsultācijas 

par sev aktuāliem 
jautājumiem, kas saistīti ar 
atgriešanos Latvijā konkrētā 

reģionā



Projekta uzdevumi 2018

Koordinēt 
sadarbību ar 

pilot

pašvaldībām

Noorganizēt 
grantu

konkursu 
atbalstam 

saimnieciskās 
darbības 
veikšanai

Sagatavot un  
sniegt vismaz 

200 
personalizētus
piedāvājumus



Vidzemes plānošanas reģiona prioritātes 2018

Sagatavot kvalitatīvus personalizētus 

piedāvājumus un konsultācijas

Veidot saprotošu, uz klientu orientētu 

komunikāciju



Galvenie sadarbības partneri 

 NVA, PMLP, VID, LIAA un Biznesa inkubatori, 
Ārlietu ministrija,  NVD, LAD u.c. 

 Valmieras Attīstības aģentūra

 Sociālā kustība “Latvija strādā”,  b- bas
“Yourmove”; “Ar pasaules pieredzi Latvijā”

 AS “Valmieras Stikla šķiedra”

 LNBS Rekrutēšanas centu. 

 Latviešiem UK sociālā platforma  KOPĀ    

 Reģionālie un nacionālie mediji

 Pašvaldības, to struktūrvienības un iestādes



Rezultāti 

Grantu konkurss saimnieciskās darbības 

atbalstam

 17 interesējās 

 5 pieteikumi

 3 netika vērtēti 

 2 guva atbalstu

 katrs 9000 eiro

Priekuļu novads, Liepa –

specializētais auto 

virsbūvju serviss

Alūksnes novads, 

Zaiceva – viesu nams



Rezultāti

Pilotpašvaldība

 Izveidota nekustamo īpašumu
datu bāze un interaktīva karte
"Atrodi savas mājas Smiltenes
novadā".

 Izveidota remigrantu datubāze ( 
365 cilvēki)

 Izstrādāti informatīvi materiāli
par darba, dzīves, izglītības, 
atpūtas iespējām novadā

 Aktīva komunikācija ar 12 
ģimenēm; 1 atgriezusies tiešā 
ietekmē;

 Vairāki remigranti strādā vietējos 
uzņēmumos



Rezultāti

Pilotpašvaldība

 Izveidota sadaļa mājaslapā
www.biznessgulbene.lv; 3 
jauniešu konsultēšana

 Brošūras “Laimīgā zeme” 
izveide par iespējām Gulbenes
novadā, ietverot praktisku
informāciju
(izmaksas,kapacitāte utt.)

 Personīgi uzrunāti novadnieki, 
kuri dzīvo un strādā ārpus
Latvijas – praktisks atbalsts 19 
ieinteeresētajiem; pārcēlušās 
3 ģimenes

http://www.biznessgulbene.lv/


Rezultāti - statistika

Saziņa

• 417 cilvēki

• 155 ģimenes

Piedāvājumi

• 379 cilvēki

• 137 ģimenes

Atgriezušies

• 70 cilvēki

• 36 ģimenes



Rezultāti –
interese par 
konkrētām

pašvaldībām

CilvēkiĢimenes
Valmiera 90 39

Cēsu novads 51 26
Alūksnes novads 36 13
Madonas novads 24 10
Valkas novads 21 10

Smiltenes novads 17 7
Gulbenes novads 17 7
Amatas novads 15 6
Priekuļu novads 16 5

Burtnieku novads 14 4
Vecpiebalgas novads 12 3

Rūjienas novads 11 3
Ērgļu novads 9 3

Strenču novads 9 3
Cesvaines novads 8 3
Pārgaujas novads 7 2
Kocēnu novads 7 2



Atgriezušās
ģimenes
pašvaldībās

Valmiera  10 

Cēsu novads 8 

Valkas novads 4 

Priekuļu novads 4 

Rūjienas novads 2 

Ērgļu novads 2 

Amatas novads 2 

Pārgaujas novads 2 

Apes novads 1 

Mazsalacas novads 1 

 



TOP10 – izceļojuši ( skaits)

PMLP dati uz 01.01.2019. 

Lielbritānija 76564

Īrija 20792

Vācija 20233

ASV 16315

Austrālija 5815

Kanāda 5281

Krievija 5175

Zviedrija 4671

Izraēla 4551

Norvēģija 4364



Pamattēmas, par kurām remigranti

vēlējās saņemt informāciju

Bērnudārzs; skola; 
individuāls atbalsts; 

latviešu valodas apguve; 
tālākizglītība un izglītības 

pārnese; izglītības 
dokumentu pielīdzināšana 

u.c. 

Īres vai iegādes iespējas; 
pašvaldības atbalsts, 
kreditēšanas iespējas

Darba piedāvājumi un 
iespējas; uzņēmējdarbības 

uzsākšanas jautājumi; 
grantu konkurss;

Sociālās garantijas; 
pabalsti; pensijas; 

autovadīšanas jautājumi; 
deklarēšanas jautājumi; 
muita; veselības aprūpe; 

drošība; transports; 
dokumentu kārtošana; 

aizbildniecība u.c.



Kāpēc atgriežas Latvijā

Ģimene, draugi 
Latvijā

Bērnu izglītība

Māju sajūtas

Beigtas 
mācības/sapelnīta 

nauda

Biznesa uzsākšana

Savas ģimenes 
nākotnes plāni

Personīgi iemesli 
(t.sk. ārzemēs nav 

zelta kalni)



Uzdevumi projektā 2019

Sagatavot 300 
personalizētus 
piedāvājumus

«Atgriezt» Vidzemē  

85 cilvēkus

Plānots

Grantu konkurss 
saimnieciskās darbības 
atbalstam - 4 atbalsti 

/10 000 eiro; 2018.gada 
uzraudzība

Plānots

Pilotpašvaldības – 4 

Vismaz viens reģionālais 
pasākums

Publicitāte

Vismaz 1 ārvalstu vizīte



Diasporas likums

 9. pants. Pašvaldību kompetence diasporas politikas jomā

 (1) Pašvaldība… var plānot un īstenot pašvaldības diasporas 
politiku, citstarp nodrošināt institucionālo sistēmu darbam ar 
diasporu un sniegt atbalstu valsts pārvaldes institūcijām diasporas 
politikas īstenošanā.

 (2) Pašvaldība nodrošina diasporas locekļiem un diasporas 
organizācijām iespēju iesaistīties pašvaldības politikas plānošanas 
dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.

 (3) Pašvaldība var izveidot diasporas lietu konsultatīvo komisiju vai 
paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar diasporu, kā arī sniegt 
diasporas locekļiem šajā likumā neminētu sociālo, materiālo vai cita 
veida atbalstu šā likuma mērķu īstenošanai, arī remigrācijas
veicināšanai vai atvieglošana



Diasporas likums

6.pants ceturtā daļa

 (4) Plānošanas reģioni savas kompetences ietvaros plāno un 
īsteno reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, kā arī 
izveido reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, kas:

 1) sadarbībā ar pašvaldībām veido pašvaldību speciālistu 
tīklu, kas nodrošina diasporas atbalsta pasākumus, arī 
remigrācijas veicināšanas un atvieglošanas pasākumus;

 2) sagatavo priekšlikumus valsts un pašvaldību institūciju 
nodrošināto diasporas atbalsta pasākumu pilnveidošanai 
konkrētu plānošanas reģionu teritorijā.



Prioritātes Vidzemes plānošanas reģionā 2019

Projekta uzdevumu izpilde

Sadarbības veicināšana ar reģiona 
pašvaldībām

Sabiedrības iesaiste



Dažkārt var apceļoti visu
pasauli, lai saprastu, ka 

dārgumu lāde ir aprakta pie 
mājas durvīm. (P.Koelju)

Ija Groza
ija.groza@vidzeme.lv; 

+371 29287585

mailto:ija.groza@vidzeme.lv

