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Prezentācijas plāns 

•Kurās profesijās, nozarēs Latvijā šobrīd ir daudz vakanču? 

•Remigrācija un imigrācija jaunajās ES dalībvalstīs 

•Remigranti Latvijas darba tirgū 

• Kas traucē remigrantiem adaptēties dzīvei Latvijā un 

integrēties Latvijas darba tirgū? 
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Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām, 2016.g. vid. 

 
 Skaits

Brīvo 
darbvietu 
īpatsvars, %

Visas profesijas 14445 1.6
3. Speciālisti 2979 1.8
5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 2531 1.7
2. Vecākie speciālisti 2489 1.5
9. Vienkāršās profesijas 1949 1.8
7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki 1709 1.9
8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri 1286 1.7
1.  Ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji 585 0.6
4. Kalpotāji 511 1.1
6. Kvalificēti lauksaimniecības darbinieki 124 2.0
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Brīvās darbvietas pa darbības veidiem, vidēji 2016.gadā 

Skaits
Brīvo darbvietu 
īpatsvars, %

PAVISAM 14435 1.6
(O) Valsts pārvalde un aizsardzība 2603 4.0
(C) Apstrādes rūpniecība 2126 1.9
(47) Mazumtirdzniecība (bez auto) 1260 1.4
(Q) Veselība un sociālā aprūpe 1336 2.0
(F) Būvniecība 947 1.7
(49) Sauszemes transports un cauruļvadu transports 761 1.8
(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 744 2.2
(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 613 1.6
(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 577 1.9
(K)Finanšu un apdrošināšanas darbības 372 2.0
(80) Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana 347 2.9
(63) Informācijas pakalpojumi 247 3.5
(62) Datorprogrammēšana, konsultēšana un tml. 230 1.7
(02) Mežsaimniecība un mežizstrāde 166 1.7
(78) Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar person 97 2.1
(26) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana 94 4.8
(75) Veterinārie pakalpojumi 66 12.5
(51) Gaisa transports 65 4.1
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Remigrācija un ārzemnieku imigrācija jaunajās ES dalībvalstīs, 

2011.-2015.g. (% no iedzīvotāju skaita 2011.g.sākumā) 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

RO SI LT PL LV HU CZ HR BG SK 

Ārzemnieku imigrācija 

Remigrācija 



Biznesa, vadības un  
ekonomikas fakultāte 

Faculty of Business,  
Management and Economics 

Biznesa, vadības un  
ekonomikas fakultāte 

Faculty of Business,  
Management and Economics 

Remigrantu nodarbinātības un pašnodarbinātības līmenis (2016.g.)  
salīdzinājumā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā 18-64 gadi 
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Remigranti strādā visur 
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Remigrantu un visu strādājošo sadalījums pa nozarēm, 2016.g. 

8 

Piezīmes. Šis skaitlis atspoguļo tādu strādājošo vidējo skaitu gadā, kuriem mikrouzņēmumos ir pozitīvi ienākumi. Tas aptver nozares ar vairāk nekā 1000 mikrouzņēmumos strādājošo. 
Avots: Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta dati, CSB dati un darbinieku skaita aprēķini. 
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Būvniecība 
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strādājošo īpatsvars, % 

remigranti  visi strādājošie 
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Darba ņēmēju mēneša vidējā neto darba samaksa                               
(par 1 slodzi) pa darbības veidiem, EUR 

Piezīmes. Izslēgtas personas, kurām attiecīgajos gados ienākumi bija nulle. 
Avots: aprēķina pamatā ir Valsts ieņēmumu dienesta dati. 
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Darba atbilstība kvalifikācijai  pirms un pēc  
atgriešanās Latvijā 
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Jūsuprāt, vai Jūs esat neaizvietojams vai grūti  
aizvietojams darbinieks savā pašreizējā darba vietā? 
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Kādas prasmes/spējas padara Jūs  
par grūti aizvietojamu darbinieku? 
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Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (par 1 slodzi)  
izglītības līmeņa un aizvietojamības griezumā 
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Grūtības, ar kurām saskārās remigranti Latvijā 

•Grūtības darba tirgū un darba vidē 
•Mentālās un psiholoģiskās sociālās adaptācijas grūtības 
(kultūršoks)  
•Materiālās grūtības 
•Zema institucionālās vides kvalitāte valsts un pašvaldību 
iestādēs 
• Nepieciešamās informācijas nepieejamība un atbalsta 
trūkums  
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Kā Jūs vērtējat savu pieredzi saskarsmē ar dažādām  
institūcijām  pēc atgriešanās Latvijā? 
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Kas palīdzētu atgriezties Latvijā? 
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Atbildīga kontaktpersona pašvaldībās par remigrāciju 
Sabiedriskā organizācija pieredzes apmaiņai nesen remigrējušajiem 

Informācija par skolām un iespējām bērnam iekļauties izglītības sistēmā 
Sociālais atbalsts ģimenes locekļiem, kuri nav Latvijas valstspiederīgie 

Pašvaldības atbalsts zemes iegādē uzņēmējdarbības uzsākšanai 
Palīgs bērniem skolā, kas palīdz pirmajā laikā iekļauties izglītības sistēmā 

Pieejamas bērnu pirmsskolas izglītības iespējas 
Informācija pašvaldību mājaslapā par remigrāciju 

Cita atbilde 
Pašvaldības atbalsts zemes iegādē mājas celtniecībai 

Pašvaldības izstrādā pakalpojumu grozu katram remigrantam 
Informācija par valsts un pašvaldību atbalstu ģimenēm ar bērniem 

Atbalsta persona lai risinātu ar atgriešanos Latvijā saistītus jautājumus 
Informācija par ārvalstu un Latvijas soc. apdroš. pakalpojumu salāgošanu 
Pašvaldības atbalsts dzīvojamās telpas meklēšanā un/vai nodrošināšanā  

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības, personiskā biznesa uzsākšanai 
Informācija par nodarbinātības iespējām 

Nodarbinātības iespējas ar atbilstošu atalgojumu 
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Kur remigranti redz sevi nākotnē? 
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Ko darīt? 
1/Varbūt vismaz to, kas Lietuvā ir jau izdarīts: 
•Jau divus gadus darbojas virtuālā vienas pieturas aģentūra remigrantiem - Migrācijas 
informācijas centrs (MIC) 
•MIC darbinieki sniedz arī individuālās konsultācijas 
• Izveidota arī virtuālā platforma, kas savieno emigrantus ar viņu izcelsmes pilsētām vai 
pašvaldībām 
•Darbojas valsts programma "Globālā Lietuva 2011-2019" ar starpresoru rīcības plānu 
kurš katru gadu tiek aktualizēts 
•Vidēji gadā tiek atbalstīti 100 diasporas lietuviešu kopienu projekti visai plašā spektrā  
•Darbojas privāto uzņēmumu un banku atbalstīta programma Backto.lt, kurās 
mērķauditorija ir Lietuvas izcelsmes studenti ārzemēs 
2/ Nepieciešams specializētais darba meklēšanās portāls  
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Paldies par uzmanību! 

Datu par remigrantiem avots: 
 
Mihails Hazans. "Atgriešanās Latvijā: remigrantu aptaujas rezultāti". Pētījuma ziņojums.  
Rīga: LU Diasporas un migrācijas pētījumu centrs, 58 lpp.  
http://www.diaspora.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/petijumi/Atgriesanas_Latvija_-
_petijuma_zinojums.pdf 
 
Aptauja tapusi, LU Diasporas un migrācijas centram sadarbojoties ar 
 LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti 
 
Pētījumu atbalstīja:  Ārlietu ministrija, DELFI, draugiem.lv, CVOnline 
 

http://www.diaspora.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/petijumi/Atgriesanas_Latvija_-_petijuma_zinojums.pdf
http://www.diaspora.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/petijumi/Atgriesanas_Latvija_-_petijuma_zinojums.pdf
http://www.diaspora.lu.lv/
http://www.fsi.lu.lv/
http://www.bvef.lu.lv/
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