
Kamēr vieni izvēlas savu turpmāko dzīvi 
saistīt ar ārzemēm un tur iedzīvojas, citi laika 
gaitā tomēr izlemj atgriezties dzimtajā pusē.

ILZE MEŠČERSKA ar bērniem 
pie vīra, kurš tobrīd jau kādu 
laiku strādāja Zviedrijā, pārvā-
cās 2014. gadā. Ilgie periodi, 
ģimenei esot šķirtai, vienā 
brīdī nogurdinājuši. Tobrīd 
vecākajam dēlam bijuši 9 gadi, 
meitai 5; 2018. gadā piedzimis 
jaunākais dēls.

Pirmajā gadā Ilze izgājusi zviedru valodas 
kursus, un šobrīd viņa pat studē universitātē, lai 
kļūtu par pirmsskolas skolotāju — līdz diploma 
saņemšanai atlicis nepilns gads. Dzīvei Zviedrijā 
esot savas priekšrocības — bērniem skola esot 
pilnīgi bez maksas, līdz pat datoriem, pildspalvām, 
grāmatām un brīvpusdienām. “Arī universitātē 
izmaksas mēnesī ir apmēram 100 eiro par grāma-
tām — nekas vairāk nav jāpērk vai jāmaksā. Algas 

ir lielākas nekā Latvijā, tajā pašā laikā elektrība, 
benzīns, zobārsts, frizieris, auto serviss un pakal-
pojumi maksā vairāk. Domāju, ka pa šiem gadiem 
arī Latvijā daudz kas ir uzlabojies, bet daudz vēl 
jāizdara, lai cilvēki varētu nevis izdzīvot, bet gan 
normāli baudīt ikdienu un nedomāt, vai pietiks 
naudas līdz algai,” vērtē Ilze Meščerska. Svešumā 
visvairāk pietrūkstot ģimenes, tuvinieku, tomēr 
saziņu atvieglo video sazvani, Meščersku ģimene 
regulāri arī brauc ciemos. Savās mājās Zviedrijā 
ģimene turpinot savstarpēji runāt latviski, skatīties 
latviešu televīziju un ēst kartupeļus ar kotletēm 
kā jau latvieši, Ilze nosmej. “Draugi un paziņas 
te ir, bet tomēr jau kaut kā līdz galam nejūties 
savējais — kā Latvijā,” viņa atzīst.

ANNA AMEĻKOVA pirms 15 gadiem attiecību dēļ 
pārcēlās uz Vāciju, bet nu jau trešo gadu ir atpakaļ 
Madonā, kur savulaik strādājusi par skolotāju, 
izaudzinājusi divas meitas.

“Sākums Vācijā bija ļoti grūts, vajadzēja kādus 
piecus gadus, lai iejustos. Cītīgi mācījos, viņiem 

ir tāda “Tautas skola”, kur 
visu ko piedāvā apgūt, tai 
skaitā arī valodas. Grūti arī 
tāpēc, ka man jau Latvijā 
viss patika, nebraucu tādēļ, 
ka muktu no kaut kā šeit vai 
meklētu ko labāku. Skaisti 
un jauki, protams, arī Vācijā, 

un tā bija nenovērtējama pieredze. Dzīvoju pie 
pašas Reinas, tā ka sanāca iepazīt arī Franciju,” 
Anna pastāsta.

Ar laiku sākusi nodarboties ar savu sirdslietu — 
dejām, ko “Tautas skolā” pasniegusi arī vāciešiem. 
Tomēr, sasniedzot pensijas vecumu, arvien vairāk 
vilcis uz dzimteni, mājām. “Gribējās savu kultūru, 
valodu, ģimeni, mazbērniņus, draugus. Kontakts 
ar vāciešiem palicis, un nekad nesaki ”nekad”, bet 
šobrīd es gribu būt tikai Latvijā. Tveru šeit visu, ko 
varu un cik vien gadi atļauj, dejoju aizvien, vingroju, 
priecājos par mazbērniem, kuri ciemojas, tagad 
pat katru dienu dodamies uz Smeceres silu. Vācija 
ir brīnišķīga, bet Latvija ir ideāla,” Anna novērtē.
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“Gribējās, lai bērns uzaug latviskā vidē”
Reemigrācija ļoti bieži ir saistīta 
ar ģimenes apsvērumiem; tā arī 
Daira Briede pēc astoņiem Nīder-
landē aizvadītiem gadiem kopā ar 
draugu Induli izlēmusi atgriezties 
Kalsnavas pagastā, plānojot ģime-
nes pieaugumu.

Atceroties to, kā savulaik iz-
lēmusi doties uz ārzemēm, Daira 
nosmej: — Iepazinos ar tagadējo 
draugu, braucu pie viņa ciemos uz 
pāris nedēļām, bet paliku uz asto-
ņiem gadiem.

Tolaik viņa nesen bija beigusi 
skolu, neesot bijis konkrētu plānu 
nākotnei. Induli iepazinusi viņa 
atvaļinājuma laikā — viņš tobrīd 
Nīderlandē strādāja jau pāris gadu.

— Tā jau nebūtu braukusi, bet 
sirds pavēlēja. (Smejas.) Tas bija 
2010. gadā, tāds pīķa laiks, kad 
daudzi devās prom. Tai pašā dienā 
mana draudzene brauca uz Angliju, 
es — uz Nīderlandi. Dabūju arī pati 
tur darbiņu pie lielo melleņu lasī-
šanas, ar laiku — fabrikā pie bērnu 
rotaļlietu pakošanas. Pēdējos gadus 
strādāju šampinjonos, — pastāsta 
Daira Briede.

Viņa atzīst — visvairāk svešumā 
piesaistījusi iespēja vairāk nopelnīt, 
pat ja mazāk kvalificētā darbavietā. 
Uzsākt dzīvi un darbu Nīderlandē, 

ja ir zināma angļu valoda un pie kā 
palikt, bijis viegli.

Un tomēr vietējo attieksme pret 
iebraucējiem atšķīrusies. Daudziem 
bijušas pretenzijas pret poļiem, un 
latvieši kaut kādā mērā mesti pār to 
pašu kārti, līdz ar to draudzēšanās 
diži nevedusies, vietējie bijuši attu-
rīgi. Latviešu, ar ko komunicēt, gan 

netrūcis.
— Nodzīvojām tur līdz 2018. ga-

dam, bet tad atbraucu atpakaļ. Labi 
bija tur dzīvot, bet vilka uz mājām. 
Bija plāns par ģimenes pieaugumu, 
kas tur, iespējams, bērnu naudas un 
algas ziņā būtu pat bijis vieglāk, bet 
ļoti gribējās mājās. Gribējās arī, lai 
bērns uzaug latviskā vidē; protams, 

arī ģimene, vecvecāki ir šeit. Kas vēl 
ļoti būtiski — Nīderlandē, bērnam 
piedzimstot, pēc trim mēnešiem 
mammai ir jāatgriežas darbā, nevis 
kā Latvijā ar bērnu var pavadīt 1,5 
gadus mājās. Triju mēnešu vecumā 
būtu bijis jālaiž bērnudārzā, vai jā-
meklē aukle, ko man sirds noteikti 
neatļautu, vai vienkārši tad tikai 
viens no vecākiem var strādāt, — 
vienu no argumentiem atgriezties 
dzimtenē atklāj Daira.

Lēmumu atgriezties viņi “it kā” 
nenožēlojot. Indulis gan reizi pa 
reizei izsakoties, ka varbūt jābrauc 
atpakaļ, bet Daira esot ar visām 
četrām “pret”.

— Ja nav bērna, tad — varbūt. 
Lai gan man pazīstama piedzemdēja 
bērniņu tur, mazie jau, protams, 
ātrāk pie visa pierod, bet mums 
pašiem tā mentalitāte tomēr ir cita. 
Protams, ir sava garoza šeit Latvijā, 
dzīves dārdzības līmeņa paaugstinā-
šanās. Bet tur jau arī tas pats, dzīve 
bija diezgan dārga. Tā ka varam tik 
ļoti pat nesūdzēties. Labi, algas 

mums ir mazākas, bet Nīderlandē 
pavisam mazs dzīvoklītis — 800 eiro 
tikai par īri, plus vēl visi komunālie 
maksājumi, — nu salasās, — sieviete 
spriež.

Viņa atsākusi strādāt nesen, In-
dulis strādājot Madonā celtniecības 
jomā. Daira atzīst: — No algas atka-
rīga dzīves dārdzība, bet, piemēram, 
bērnu nauda Latvijā ir smieklīga —  
ko par 25 eiro vari atļauties? Ho-
landē reizi trīs mēnešos izmaksāja 
300 eiro, un tas vēl bija tajā laikā. 
Latvijā viss it kā apmierina, bet, 
ja jāaizdomājas, ko vari vai nevari 
atļauties, protams, tas tā bēdīgāk. 
Viss jau vienmēr grozās ap naudu. 
Ir jāpiedomā, kur un kā tērēsi, bet 
nav tik traki. Ja abi strādā, tad var 
saplānot. Ļoti liels pluss ir tas, ka 
Madonas novadā par bērnudārzu 
nav jāmaksā vispār ne kapeikas; tas 
tiešām ir wow. Mamma Rīgā dzīvo, 
par to brīnījās un neticēja.

Reemigrācijas koordinatori pa-
līdz aizbraukušajiem atgriezties 
mājās, bet pašvaldībām — atgūt 
savus iedzīvotājus. Kopš pagājušā 
gada novembra Vidzemes plāno-
šanas reģionā šo darbu veic INGA 
MADŽULE, kura pati 20 gadu dzī-
vojusi un strādājusi ārzemēs, bet 
nu jau 9. gadu atkal dzīvo Latvijā, 
dzimtajā Cēsu pusē.

Kādēļ nepieciešams remigrācijas 
koordinators? Inga min piemēru — 
nupat viņa sazinājusies ar sievieti, 
kuras vīrs ir vācietis, ģimenē ir 
divi bērni, visi plāno pārcelties uz 
Latviju, bet jau vairāk nekā 20 gadu 
sieviete te nav dzīvojusi. “Ar ko lai 
sāk?” viņai jautāts. Koordinators 
to arī palīdz sākt šķetināt — vai ir 
dzīvesvieta Latvijā, vai tā jāmeklē? 
Kurā novadā, pagastā ģimene plāno 
atgriezties? Kādā mācību iestādē 
ies bērni? Vai nepieciešams meklēt 
darbu, vai varbūt ir iespējams strādāt 
attālināti savā esošajā darbavietā? 
Varbūt vīrs, lai ātrāk iejustos Latvijā, 
jau var sākt apgūt latviešu valodas 

Atgriešanās Latvijā iepriekš jāizplāno

kursus tiešsaistē?
— Uzreiz emociju iespaidā 

nevajadzētu skriet — vismaz gadu 
iepriekš jāsāk sakārtot šos dažādos 
jautājumus. Visu nepieciešamo 
informāciju viņiem pa plauktiņiem 

Lielākā peļņa – gandarījuma izjūta

šumā. Mežsaimniecība bija mans 
virziens, strādājot ārzemēs. Būv-
niecību pazīst Lauris, man labāk 
padodas sarēķināt kādus ciparus.

Strādāju Madonā bankā, bija 
reorganizācija, kas pirms kādiem 
desmit gadiem aizveda uz Jēkabpi-
li. Dzīve tā iegriezās, ka varēju šim 
uzņēmumam vairāk pieslēgties un 
darboties; pēdējos gadus aizvien 
esmu te. Esam ar inerci uz Mado-
nu atgriezties, nu jau sperti pama-
tīgi soļi tam. Ar sievu dejojam arī 
Mētrienas deju kolektīvā, katru 
piektdienu braukājam uz mēģinā-

Plašā Mitenieku ģimene: Lauris (no kreisās), Helēna Zinta un Alekss, no labās — Aivis, Gunita un bērni Mikus,  
Edžus un Alise.                                               AGRA VECKALNIŅA foto

Brāļi LAURIS un AIVIS MITENIE-
KI savulaik strādājuši ārzemēs, 
bet kopš 2017. gada abu nodi-
binātais uzņēmums “MittHus”,  
kurā ražo koka karkasa pane-
ļu mājas, dod darbu arī citiem 
Mētrienas pagasta vīriem, kuri 
atgriežas dzimtajā pusē.

Aivis Zviedrijā un Norvēģijā 
strādājis vasarās, lai nopelnītu stu-
dijām, savukārt Lauris pēc skolas 
pabeigšanas gadu pastrādājis Ma-
donā, tad devies uz Zviedriju, līdzi 
aicinot arī vairākus draugus.

Lauris Mitenieks: — Tobrīd 
tieši bija krīzes gadi, 2008.—2009. 
gads, vieglāk darbu bija atrast, 
aizbraucot uz Zviedriju. Tā nu 
pārcēlos tur, pa kādam momen-
tam biju arī Latvijā, bet pavisam 
atpakaļ esmu kādu ceturto gadu. 
Es jau biju pieradis pie Zviedrijas, 
jutos tikpat brīvi kā Latvijā. Varbūt 
tur vairāk bija darba cēliens. Bet 
doma visu laiku bija, ka vajag vei-
dot kaut ko šeit, lai var atgriezties 
atpakaļ. Lielākā daļa puišu, kas 
pie mums strādā, atgriezušies no 
ārzemēm; ar pusi no šiem puišiem 
kopā arī esmu licis tās mājas Zvied-
rijā. Esot Zviedrijā, gadījās iespē-
ja šeit nopirkt ēku. Sākumā bija 
ēka un tikai tad ideja, ko te darīt. 
Zviedrijas pieredze noteikti tam 
pamatā, jo likām kopā koka kar-
kasa mājas. Tāpēc radās doma —  
ja var likt kopā, kāpēc nevarētu arī 
ražot tos paneļus?

Aivis Mitenieks: — Ārzemēs 
daudz pastrādāju augstskolas lai-
kā, lai varētu pa vasaras sezonu 
nopelnīt mācībām. Es vienmēr 
dzīvoju ar sajūtu — divi mēneši 
un pietiek. Gribas jau atpakaļ mā-
jās. Lai arī šķietami vide un viss 
ir kārtībā, tomēr ir lietas, kurās 
piepildījumu sev nejūti, esot sve-

jumiem; piektdienās mums vien-
mēr ir arī uzņēmuma plānošanas 
dienas, saziņa ar klientiem.

— Kāds bija iesākums kā 
jaunajiem uzņēmējiem?

A. M.: — Puišu pieredze ārze-
mēs un tieši saistībā ar tāda veida 
būvniecību kā reiz noderēja. Pie 
pirmajiem projektiem tā iztēle un 
spēja bija ļoti svarīga; tagad jau 
mēs varam paņemt darbinieku no 
malas, kurš vienkārši grib strādāt, 
mācīties un ātri apgūt.

Ēka bija pamesta, pie tās bija 
daudz, ko darīt. Tad bija iespēja 
iestartēt pašvaldības grantu kon-
kursā, kur saņēmām atbalstu. Arī 
četri inkubācijas gadi biznesa 
inkubatorā ļāva lielākiem soļiem 
iet uz priekšu, ieskrieties. Tā ir 
tikai ilūzija, ka aizbrauksi uz ār-
zemēm un sapelnīsi naudu; ne 
vienmēr tie iekrājumi izveidoju-
šies tik būtiski, lai mierīgi varētu 
ko uzsākt.

— Nereti Latvijā pārmet par 
nodokļu politiku, attieksmi 
pret uzņēmējiem.

A. M.: — Skaidrs, ka nodokļi 
ir diezgan liela sloga daļa. No vie-
nas puses — ir tā uzraugošā ies-
tāde, bet no otras — pašvaldības, 
inkubatora atbalsts. Tas mums 
palīdzēja attīstīties, bet, paskaitot 
kopēji iegūto atbalstu, šai laikā 
nodokļos mēs noteikti nomaksā-
jām vairāk. Ja valstij ir iespēja tu-
rēt šādas aktivitātes, man šķiet — 
ļoti veiksmīgi. Beigās tāpat valsts 
un reģions ir tikai ieguvēji. Ja tas 
ir veids, kā arī mēs kā uzņēmēji 
varam palīdzēt attīstīties valstij — 
nu labi. (Pasmaida.)

uz -200 2021. gadā. Demogrāfijas skep-
tiķi teiks — nav vairs, kam izbraukt. No 
otras puses, algas pieaug arī Latvijā, 
darba iespējas palielinās, ekonomiskā 
izaugsme norit, arī reģionos iespējas 
kļūst arvien lielākas. Neraugoties uz 
atšķirībām ar citām valstīm, protams, 
pastāv, arī Latvijā ir notikušas būtiskas 
izmaiņas.

Esam uz pareizā ceļa, jāturpina iet. 
Manuprāt, jebkurai valstij ir jācīnās par 
saviem cilvēkiem. Reemigrācijas pasā-
kumi ir tā aktīvā darbība, kā to paveikt, 
nevis vienkārši noskatīties, kā cilvēki 
izbrauc, un cerēt, ka patriotiskākie paši 
atgriezīsies.

Reemigrācijas pasākumus va-
rētu iedalīt divās lielās daļās — visi 
ieguldījumi reģionos rada arī priekš-
noteikumus remigrācijas procesam, 
piemēram, darbavietas, uzņēmējdar-
bība, pakalpojumu pieejamība, mobili-
tāte. Gribu atzīmēt, ka šajā plānošanas 

Tēma: 
reemigrācija — 
atgriešanās  
iespējas.

Valstij ir jācīnās par saviem iedzīvotājiem
Vides aizsar-
dz ības  un 
reģionālās 
a t t ī s t ī b a s 
ministrijas 
( V A R A M ) 
Reģionālās 
politikas de-
partamenta direktors Raivis 
Bremšmits: 

— Mēs tik tiešām dzīvojam at-
vērtā pasaulē un atvērtā darba tirgū 
Eiropā, līdz ar to valstis, uzņēmumi 
konkurē par darbaspēku. Latvijas 
migrācijas saldo jeb izbrauc—ie-
brauc attiecībā, lai arī joprojām 
ir ar negatīvu zīmi, pēdējos 5—6 
gados ir ļoti būtiskas izmaiņas. 
Proti, arvien mazāk izbrauc, un 
salīdzinoši stabila, ar nelielu pie-
augumu ir reemigrācija. Migrācijas 
saldo attiecīgi no -12 tūkstošiem 
iedzīvotāju 2016. gadā ir pakāpies 

periodā, 2021.—2027. gadam, 
VARAM pieejami vairāk nekā 700 
miljoni eiro, pašvaldībām dažādās 
investīcijās. Ceru, ka pašvaldības 
izmantos visus tos atbalsta instru-
mentus, ko piedāvājam, it īpaši 
uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā, jo 
esmu pārliecināts, ka tie palīdzētu 
ne tikai lokāli, vietēji, reģionāli, 
bet arī būtu milzīgs faktors re-
migrācijai. Un otrs ir reģionālie 
remigrācijas pasākumi, kur katrā 
plānošanas reģionā ir koordinators 
remigrācijas jautājumos. Kopumā 
koordinatori kopš 2018. gada ir 
apkalpojuši vairāk nekā 15 tūk-
stošus klientu, šī darba ietvaros 
ir atgriezušies 3500 reemigrantu. 
Pašvaldības aicinātu būt atvērtiem 
sadarbībai ar koordinatoriem, jo 
ļoti bieži tie, kuri izmanto koordi-
natora atbalstu, ir elastīgi attiecībā 
uz pašvaldību, kurā atgriezties.

Lai arī šķietami 
vide un viss ir 
kārtībā, bet tomēr 
ir lietas, kurās 
piepildījumu 
sev nejūti, esot 
svešumā.

— Kādi bijuši šie gadi uzņē-
mumam “MittHus”?

A. M.: — Pēdējie gadi būvnie-
cības jomā daudz saistījušies ar 
strauju izmaksu kāpumu un arī 
to, ka vispār būvmateriālus grūti 
dabūt. Bet kaut kā jau pamazām 
viss sakārtojas, jāspēj tikai darīt. 
Zviedrijā rūpnieciski ražotu ēku 
būvniecība ir krietni pazīstamāka, 
pēdējos gados arī Latvijā tā kļūst 
pamanāmāka. Lielākā daļa pirmo 
mūsu projektu aizgāja uz Zviedri-
ju. 2020. jeb kovida gadā tieši sa-
griezās, ka uz Zviedriju sāka palikt 
grūti sūtīt, katru reizi atgriežoties, 
bija jāizolējas. Tad sākām apzinā-
tāk piedāvāt koka karkasa paneļu 
mājas Latvijā — Pierīgā, Ādažos, 
Mārupē, arī Madonā.

— Vai izvēle atgriezties Lat-
vijā sevi attaisno arī no ekono-
miskā viedokļa?

L. M.: — Gan jau nopelnīt vai-
rāk varētu Zviedrijā, bet dzimtās 
mājas ir mājas, tur vienmēr gri-
bēsi atpakaļ, kaut vai pusi mazāk 
saņemot. Ne viss tomēr ir naudā. 
Visiem ir ģimenes un mājas šeit; 
domāju, visi, kas strādā ārzemēs, 
tomēr ar laiku gribētu atgriezties.

A. M.: — Ja ne visi, tad lielā-
kā daļa noteikti; kādā brīdī jau tas 
nospēlē, ka gribi atgriezties mājās. 
Ja salīdzinām atalgojuma līmeņus, 
tie atšķiras, bet atšķiras arī dzīves 
dārdzība. Tāpat atšķiras, ka cilvē-
ki apkārt ir ar citu mentalitāti — 
vari vai nevari pielāgoties. Visbie-
žāk, visdrīzāk būsi kaut kādā ziņā 
svešs. Kaut kur jau iekšā tā sajūta 
būs.

Lielākā gandarījuma izjūta ir, 
ka spējam dot darbu cilvēkiem 
arī vietā, kur jau vairs nav skolas, 
nav daudz darba devēju. Bet mēs 
paši te esam auguši; tā ir tā lielākā 
peļņa, ka šķietami dari lietas, par 
ko ir gandarījums, un arī citiem 
cilvēkiem ir iespēja strādāt un būt 
šeit. Kad redzi māju Zviedrijā un 
saproti, ka tā tapusi Mētrienā… 
tas dod lielu gandarījumu un lep-
numu.

— Jaunā paaudze kļūst mo-
bilāka, kā jūtaties, strādājot, 
dzīvojot laukos?

A. M.: — Skaidrs, ka morālā 
līmenī bēdīgi bija apzināties, ka 
skolu aizver. Bet vai tāpēc bērni 
tagad neiet skolā? Nē, iet, vienkār-
ši brauc ar autobusu. Var piekrist 
šādam lēmumam no kaut kādas 
līdzekļu ekonomijas — ja tobrīd 
visā skolā bija palikuši tikai 20 bēr-
ni; laikā, kad mēs mācījāmies, bija 
krietni pāri 100. Sirdī grūti pie-
ņemt, bet prāts jau saprot. Nevar 
arī pārmest cilvēkiem to, ka nevari 
atrast darbu, tāpēc kaut kur brauc 
prom. Tas ir pašsaprotami. Iespē-
ja tepat uz vietas kaut ko darīt, arī 
kā kovida sekas — varbūt daudzi, 
nostiprinoties iespējai strādāt arī 
attālināti, saprot, ka laukos var 
dzīvot, var dzīvot arī mežā. Galve-
nais, lai ir internets (smejas), un 
varbūt pat tā jūties ērtāk.
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saliekam, jo informācijas ir ļoti 
daudz. Ja cilvēks pats sāk to mek-
lēt, viņš apjūk. Nereti informācija 
specifiskākos jautājumos ir aprak-
stīta “gudrā” valodā, terminos, kad 
viņiem vajag vienkārši saprotamā 
valodā izstāstīt, — novērojumos 
dalās Inga Madžule.

Viņa atklāj, ka mājokļu pieeja-
mība reģionos ir problēma numur 
viens, ja dzīvesvieta nav jau iegādā-
ta vai mantota. Īres tirgus daudz-
viet ir neliels, līdz ar to cenas —  
augstas.

— Ģimenīte no Īrijas atgriezās, 
nebija iekrājuši naudu un par to 
padomājuši, mēnesi intensīvi mek-
lēja dzīvesvietu, nebija arī pareizi 
sakārtojuši dokumentus — iepriekš 
bija dzīvojuši Rīgas pašvaldībā, tagad 
pārcēlās uz Cēsu novadu; pašvaldība 
nevarēja piešķirt dzīvokli, jo viņi 
nebija šeit iepriekš deklarējušies. Ja 
pašiem jāatrod, kur īrēt, ar maziem 
bērniem daudzi privātie arī negrib 
izīrēt, ir grūti. Tādēļ šādas nianses 
iepriekš tiešām rūpīgi jāapdomā, — 
ieteic koordinatore.

Darbspējīgā vecumā reemigran-
tiem svarīgi ir arī nodarbinātības 
jautājumi. Attālinātā darba izplatība 
daudziem ļāviusi izlemt par labu 
tam, lai atgrieztos uz dzīvi Latvijā, 
turpinot strādāt ārzemju uzņēmu-
mā. Citi svešumā guvuši darba pie-
redzi kā nodarbinātie un ir gatavi uz 
Latviju to atnest kā biznesa ideju jau 
savā uzņēmējdarbībā.

— Ja grib kļūt pašnodarbinā-
tais, plāno atvērt lauku tūrismu, 
arī tad viss jau laikus jāsakārto 
oficiāli. Jaunajiem uzņēmējiem 
Latvijā ir izaugsmes iespējas un 
pieejams atbalsts, biznesa inkuba-
toros, LIAA, notiek PINK apmācību 
programmas par to, kā uzsākt biz-
nesu, saprast, vai biznesa ideja būs 
dzīvotspējīga, — atbalsta iespējas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai min 
Inga Madžule.

Katrā pašvaldībā koordinatori 
mēģina sadarboties ar kādu, kurš 
labāk pārzina vietējo situāciju un 
var pieslēgties dažādu jautājumu 
risināšanai jau konkrētajā teritorijā. 
Madonas novadā ar Ingu Madžuli sa-

darbojas pašvaldības domes priekš-
sēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora; 
bijuši konkrēti piemēri ar palīdzību 
meklēt darbavietu, dzīvesvietu un 
tamlīdzīgi.

Inga Madžule novērojusi, ka 
par atgriešanos dzimtenē latvieši 
visbiežāk aizdomājas, kad bērniem 
jāsāk iet bērnudārzā vai skolā, kā 
arī pienākot pensijas vecumam. 
Tomēr gadījumu esot daudz un 
dažādi. Tāpat notikumi pasaulē, kā, 
piemēram “Covid-19” pandēmija, 
karš Ukrainā un dzīves dārdzības 
līmeņa paaugstināšanās, brīžiem var-
būt sabremzējusi kāda jau uzsākto 
remigrācijas procesu.

— Protams, ir, kas konsultēšanās 
procesa laikā tomēr pārdomā un 
Latvijā neatgriežas, varbūt to ietek-
mē šie ārējie faktori. Tomēr tie, kuri 
ļoti grib, atradīs variantu, — spriež 
remigrācijas koordinatore.

Tiem, kas apsver iespēju atgriez-
ties Latvijā, viņa ieteic sekot līdzi ak-
tualitātēm facebook lapā “Vidzeme 
aicina”, nva.gov.lv mājaslapas sadaļā 
“EURES” un paps.lv.

Atvērumā izmantoti  
AGRA VECKALNIŅA foto

Daira ar draugu Induli lēmumu atgriezties Latvijā galvenokārt pieņēma, 
gaidot meitiņu Anniju.                                 Foto no personiskā arhīva

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pielikuma "Dzīve tuvplānā" saturu
atbild SIA "Laikraksts STARS".
#SIF_MAF2022

— Darbs, dzīvesvieta un mācību 
iestāde bērniem — tās ir trīs tādas 
pamata lietas, kuras iepriekš 
svarīgi apdomāt, — teic Inga 
Madžule.

Remigrācija 
vai 
reemigrācija?
Skrivanek.lv: “Pagaidām 
valodā abu šo vārdu 
nozīmes oficiāli 
netiek šķirtas, tāpēc 
juceklis arvien vēl 
turpinās. Tomēr, 
kā norāda Latviešu 
valodas aģentūra, 
terminologi iesaka 
nemainīt valodā jau 
stabili nostiprinājušos 
un vārdnīcās fiksētu 
terminu/vārdu un tā 
nozīmi. Tātad pareizi 
ir sacīt, ka ģimene 
reemigrē uz Latviju.”
Attiecīgi pie šāda termina 
lietojuma pieturējās arī 
laikraksts “Stars”.


