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TUV PLĀNĀ Reemigrācija

	 	Pēdējos	gados	par	reemigrāciju	tiek	runāts	daudz	un		plaši.	
Oktobrī	vien	notikušas	vairākas	diskusijas,	domnīcas	un	kon-
ferences,	 kurās	 spriests,	 kā	 šo	 procesu	 veicināt,	 ar	 ko	 aiz-
braukušos	 tautiešus	piesaistīt	un,	galvenais,	noturēt	Latvijā.	
Statistika	 joprojām	 ir	 negatīva.	 Iemesli	 aizbraukt	 un	 tomēr	
atgriezties	–	katram	savi.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par pielikuma «Tuvplānā» saturu atbild  
projekta īstenotāja – SIA «Izdevniecība Auseklis».

Pielikuma redaktore Regīna Tamane

Sagatavoja Ieva OZOLA

	 	Kādreizējā	limbažniece	Linda KUSIŅA 
kopā	ar	vīru	un	meitām	Melāniju	un	Sāru	uz	
dzīvi	 Lielbritānijas	 pilsētā	 Northemptonā	
pārcēlās	2013.	gada	janvārī.	Tobrīd	tas	šķita	
labākais	 risinājums,	 turklāt	 tur	 jau	 dzīvoja	
vīra	vecāki.	Linda	uzskata,	ka	pēc	aizbrauk-
šanas	 visas	 sliktās	 lietas	mainījās	 uz	 labu,	
tomēr	 tas	 ir	 arī	 atkarīgs	 no	 paša	 cilvēka.	 
– Ja man ir konkrēts mērķis, tad eju un da-
ru, nečīkstu, ka viss ir slikti. Tāpēc arī viss 
izdevās bez lielas piespiešanās vai pārdzīvo-
jumiem, –	stāsta	sarunbiedre.	Vecākā	meita	
uzreiz	sāka	iet	skolā.	Arī	pašiem	diezgan	ātri	
izdevās	atrast	darbu,	tomēr	nav	jau	gluži	tā,	
ka	Anglija	ir	tā	zelta	bedre,	kur	visiem	viss	
ir.	Ja	grib	dzīvot	labāk,	arī	tur	ir	jāstrādā.	Tā-
pat	kā	šeit.	
	 	Laika	gaitā	gan	pāris	izšķīrās.	Kamēr	Lin-
da	centās	pielāgoties	jaunajai	dzīvei,	meitas	
apmēram	 gadu	 dzīvoja	 pie	 viņas	mammas	
Latvijā.	Būdama	Lielbritānijā,	 viņa	 iepazi-
nās	ar	tagadējo	vīru	Māri,	un	nu	jau	ģimenē	
aug	arī	trešā	meitiņa	Milēna.
	 	Sarunas	 par	 atgriešanos	 sākās	 Latvijas	
simtgadē,	 kad	 novembrī	 paciemoties	 pie	
viņas	bija	atbraukusi	Lindas	māsīca.	Pēcāk	
abi	 ar	 vīru	 sprieduši,	 ka	 varbūt	 tiešām	 jā-
dodas	 mājās.	 Abiem	 tas	 šķita	 pašsaprota-

Tendence: mūsu valstspiederīgie brauc mājās
	 	Rīgas	 plānošanas	
reģionā	 (RPR),	 kurā	
ietilpst	 arī	mūspuses	
novadi,	 reemigrāci-
jas	 koordinatore	 ir	
Daina ŠULCA.	 Vi-
ņa	 piemin	 vispārējo	
tendenci,	 ka	 Latvi-
jas	 valstspiederīgie	
atgriežas	 mājās.	 Šī	
gada	 laikā	 (no	 jan-
vāra	 līdz	 septembrim)	 RPR	 reemigrācijas	
koordinatore	strādājusi	ar	gandrīz	600	poten-
ciālajiem	 reemigrantiem.	 Šogad	RPR	nova-
dos	 atgriezušies	 170	 reemigranti	 jeb	 vidēji	
apmēram	20	cilvēku	mēnesī.	Visvairāk	Rīgā,	
kur	 ir	 lielākas	darba	 iespējas,	 taču,	no	otras	
puses,	arī	lielākas	dzīvokļu	īres	cenas	un	citas	
izmaksas.	 Vairākiem	 reemigrantiem	 nova-
dos	 ir	 īpašumi,	 un	viņi	 vēlas	 sākt	 uzņēmēj	- 
dar	bību.
	 	Kopš	2018.	gada	mūspusē	 cilvēki	vislie-
lāko	 interesi	 izrādījuši	par	Limbažu	novadu	
(33).	 Par	 Salacgrīvas	 novadu	 interesējušies	
deviņi,	 bet	Krimuldas	 novadu	 –	 septiņi	 po-
tenciālie	 reemigranti.	 Koordinatore	 gan	 uz-
sver,	ka	šie	skaitļi	vēsta	par	gadījumiem,	kad	
cilvēki	vērsušies	pie	viņas	pēc	konsultācijas	

vai	 padoma,	 nevis	 par	 faktisko	 reemigran-
tu	 skaitu	katrā	novadā.	Šādus	datus	 apkopo	
Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvalde.	Viņa	
īpaši	izceļ	Alojas	novadu,	kur	īstenotas	vairā-
kas	reemigrācijas	projekta	aktivitātes.	
	 	Pēdējo	 mēnešu	 laikā	 reemigrāciju	 ietek-
mējušas	arī	politiskās	norises,	 jo	 īpaši	Liel-
britānijas	 izstāšanās	 no	 Eiropas	 Savienības	
jeb	 tā	dēvētais	breksits,	 tāpat	arī	Baltkrievi-
jas	prezidenta	vēlēšanu	process,	ar	ko	daudzi	
nav	apmierināti.	– Neziņa par nākotni veicina 
atgriešanos Latvijā. Mājas un savējie visap-
kārt rada drošības sajūtu, –	secina	D.	Šulca.	
Savukārt	Covid-19	pandēmijas	ietekmē	daži	
reemigranti	atceļ,	bet	citi	paātrina	atgriešanos	
Latvijā.	Viņasprāt,	pandēmijas	sekas	reemig-
rācijas	procesos	varēs	vērtēt	pēc	kāda	laika.	
Šobrīd	reemigranti	viņai	nesaka,	ka	pārceļas	
uz	 Latviju	 Covid-19	 dēļ.	 Viņi	 apgalvo,	 ka	
grib	dzīvot	Latvijā	un	vēlas,	lai	bērni	uzaug	
un	dzīvo	šeit.	
	 	D.	Šulca	 pauž	 viedokli,	 ka	 neatkarīgi	 no	
tā,	uz	kuru	novadu	plāno	pārcelties,	reemig-
rantus	nosacīti	var	iedalīt	divās	lielās	grupās:	
pozitīvie,	cerīgie,	Latviju	mīlošie	un	kritiskie	
un	neapmierinātie,	kuri	īsti	vēl	nezina,	vai	vi-
ņiem	šeit	būs	labāk.	Viņas	pienākums	ir	strā-
dāt	ar	visiem.

	 	Tieši	 kā	 reemigrācijas	 koordinators	 var	
palīdzēt?	 Īpašais	 atbalsts	 ir	 reģionālo	 koor-
dinatoru	 kontakti	 valsts	 pārvaldes	 iestādēs	
un	 reģiona	 pašvaldībās,	 lai	 pēc	 iespējas	 āt-
rāk,	 vieglāk	 un	 kompetentāk	 rastu	 atbildes	
uz	 reemigrantiem	 aktuāliem	 jautājumiem.	
Viņa	 uzsver,	 ka	 reemigrācijas	 koordinatoru	
projekts	nav	paredzēts	individuāla	finansiāla	
atbalsta	 sniegšanai.	 D.	 Šulca	 saprot	 naudas	
nozīmi	cilvēku	dzīvē,	bet	bez	tās	ir	arī	citas	
vērtības.	Viņa	uzskata,	ka	atgriežas	 tie,	kuri	
prot	rast	iespēju	pelnīt	un	dzīvot	Latvijā.	Sa-
vukārt	koordinatoru	uzdevums	ir	nodrošināt	
reemigrantiem	personīgu	un	konsultatīvu	at-
balstu	–	ko	darīt,	kurp	iet,	ko	nokārtot.
	 	Reemigranti	 visvairāk	 vaicā	 par	 skolu,	
bērnudārzu,	 latviešu	 valodu,	 darbu	 un	 mā-
jokli.	Tēmas	atkārtojas,	bet	katrs	gadījums	ir	
individuāls	un	situācijas	dažādas.	Bieži	vien,	

dzīvojot	 ārzemēs,	 cilvēki	 ir	 aizmirsuši,	 kā	
pieteikt	bērnu	skolā,	ka	nepieciešama	iegūtās	
izglītības	pielīdzināšana	Latvijas	sistēmai,	kā	
pārcelt	bezdarbnieka	pabalstu	utt.	Turklāt	ie-
dzīvotāji	pārceļas	ne	tikai	no	Eiropas	Savie-
nības	valstīm,	piemēram,	Vācijas,	Lielbritā-
nijas	vai	Īrijas,	kas	ir	salīdzinoši	vieglāk	izda-
rāms.	Nākas	palīdzēt	risināt	arī	sarežģītākus	
jautājumus,	piemēram,	par	mantu	pārvešana	
no	 Jaunzēlandes,	privātā	biznesa	pārcelšana	
no	Ķīnas	un	Namībijas,	Čīlē	iegūta	fiziotera-
peita	diploma	atzīšanu	Latvijā	u.tml.
	 	Ikdienā	koordinatore	atbild	vidēji	uz	30–
50	e-pasta	vēstulēm.	Cilvēki	saņem	atbildes,	
bet	rodas	arvien	jauni	jautājumi.	Sarakste	ar	
vienu	reemigrantu	nereti	 izvēršanas	pat	 līdz	
10	e-pastu	garumā. – Tas viss ir saprotams, 
jo pārcelšanās, arī atpakaļ uz mājām, ir no-
pietns solis, – atzīst	D.	Šulca.

Kas ir PAPS?
PAPS ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas 
reģionu īstenotais projekts Reģionālais remigrācijas koordinators. Saīsinājums aizgūts no 
pilotprojekta moto – Palīdzam atgriezties pašu sētā. Šogad projekta īstenošanai piešķirtais 
valsts finansējums ir 643 529 eiro. 30% no tiem paredzēti reģionālo koordinatoru darbī-
bas nodrošināšanai. Kopš 2018. gada Latvijā darbojas pieci šādi reemigrācijas jautājumu 
speciālisti. Vairāk par projektu – www.paps.lv. 

	 	Vērtīgu	 pieredzi	 turpmākajai	 dzīvei	 un	
darbam	 var	 gūt,	 esot	 prom	 no	 Latvijas	 arī	
salīdzinoši	 neilgu	 laiku.	 Limbažnieks	 Nils 
PUTNIŅŠ informācijas	 tehnoloģiju	 (IT)	
nozarē	 strādā	 jau	kopš	17	gadu	vecuma	un	
daudz	ko	 apguvis	 pašmācības	 ceļā.	 Pēc	 vi-
dusskolas	ieturējis	vairāku	gadu	darba pauzi,	
2015.	gadā	puisis	devās	uz	Dāniju,	lai	tomēr	
iegūtu	 arī	 augstāko	 izglītību.	 Viņš	 teic,	 ka	
iespējas	 tikt	 budžeta	 grupā	 bija	 arī	Latvijā,	
bet	ne	garantēti.	Savukārt	Dānijā	bezmaksas	
augstākā	izglītība	pieejama	visiem.	

Ģimene jau 
atgriezusies 
Latvijā, un ir 
tapis kopīgs 
foto – vidējā 

meita Sāra (no 
kreisās), Linda 

ar pastarīti 
Milēnu, vīrs 

Māris un vecākā 
meita Melānija

Labklājību 
neviens uz 
paplātes 
nepienesīs

mi,	 tomēr	 pat	 pašu	 ģimenē	 kāds	 uz	 lēmu-
mu	atgriezties	 raudzījās	 skeptiski.	Bija	 arī	
tādi,	kuriem	ģimenes	atgriešanās	asociējās	
ar	neveiksmēm	ārzemēs.	– Latvijā sabied-
rība kopumā nav tik atvērta un gatava uz-
reiz akceptēt labo, šeit ir vairāk pesimisma 
un piesardzības attiecībā uz visām lietām. 
Cilvēki nevar pieņemt, ka var tā vienkārši 
izdomāt un braukt. Savukārt mēs sapra- 
tām – ja neatbrauksim tagad, visticamāk, to 
neizdarīsim nekad. Meitām būs skola, drau-
gi, puiši un viss pārējais. Tad jau viņas at-
pakaļ vairs nedabūt, – pārdomās	dalās	triju	
meitu	mamma.
	 	Gatavošanās	 braucienam	mājup	 noritēja	
diezgan	intensīvi	–	meklējot	dzīvesvietu	un	
skolu,	lai	viss	būtu	vienkāršāk	un	tuvāk.	Ja	
kāds	atbrauc	un	tikai	tad	sāk	domāt,	ko	darīt,	

varētu	būt	grūtāk.	Linda	zināja	par	 iespēju	
vērsties	pēc	padoma	pie	reemigrācijas	koor-
dinatora.	To	arī	izdarīja	un	saņēma	ļoti	laip-
nas	atbildes.	Tomēr	tagad	viņa	secina,	ka	vi-
su	saņemto	informāciju	būtu	varējusi	atrast	
arī	pati.	– Neesam tik ilgi bijuši projām, lai 
nezinātu, kurās mājaslapās atrast dzīvokļu 
vai darba sludinājumus vai kā pieteikt bēr-
nus skolā, –	viņa	vērtē	saņemtās	informāci-
jas	lietderību.	
	 	Latvijā	 ģimene	 atgriezās	 pagājušā	 gada	
maijā,	 un	 nevienu	 brīdi	 to	 nav	 nožēlojuši.	 
– Mūsu gadījumā dzīves līmenis nav ne bū-
tiski krities, ne ļoti paaugstinājies – kā dzī-
vojām tur, tā arī šeit, – saka	Linda.	Ir	daudzas	
lietas,	 kas	kompensējas	–	kaut	kas	 tur	bija	
dārgāks,	bet	šeit	ir	lētāks.	Un	otrādi.	Ņemot	
vērā	šībrīža	situāciju,	ģimene	ir	priecīga,	ka	

ir	Latvijā.	Lielbritānijā	Covid-19	ietekmi	un	
sekas	var	 just	daudz	smagāk.	Kaut	vai	 tas,	
ka	 lielā	 iedzīvotāju	 skaita	 dēļ	 jāstāv	 garās	
rindās	 pēc	 pārtikas.	 Sarunbiedre	 novērtē,	
ka	šeit	var	mierīgi	aizbraukt	uz	laukiem	pēc	
svaiga	gaisa.	Tur	ģimenei	vispār	nebūtu,	kur	
aizbraukt.	Viņi	 būtu	 iesprostoti	 lielpilsētas	
mājā.	Agrāk	 nebija	 iespējams	 sanākt	 kopā	
katros	Ziemassvētkos,	jubilejās,	jo	nevarēja	
tā	vienkārši	pateikt:	– Hop! Braucam!	Jārē-
ķinās,	ka	ģimenē	tomēr	ir	pieci	cilvēki.	Viss	
laikus	 jāplāno.	Protams,	Anglijā	 ir	palikuši	
draugi,	 varbūt	 pietrūkst	 kāda	 iecienītāka	
veikala,	kāda	nav	šeit.
	 	Pārcelšanās	 bija	 liels	 notikums	 arī	 bēr-
niem.	Vidējai	meitai	Sārai	doma	par	to	pati-
ka	uzreiz.	– Viņai patīk jaunas lietas un viss 
šķiet forši, – meitu	 raksturo	 mamma.	Me-
lānija,	vecākā	no	trim	māsām,	sākumā	bija	
noskaņota	dumpinieciski,	jo	ir	taču	skola	un	
draugi.	Tomēr	nu	jau	ar	situāciju	ir	aprasts.	
Ja	šobrīd	ģimenei	jautātu,	visi	kā	viens	teik-
tu,	ka	par	atpakaļbraukšanu	pat	nedomā.
	 	Atgriežoties	 mājās,	 ģimene	 apmetās	 uz	
dzīvi	 galvaspilsētā.	 Vīram	 Mārim	 darba	
meklējumi	nebija	ilgi.	Viņš	sāka	strādāt	ceļu	
būves	uzņēmumā	jau	pirmajā	nedēļā.	Linda	
vēl	kādu	laiku	mājās	auklēja	mazo	Milēnu,	
kurai	 tobrīd	 bija	 tikai	 astoņi	 mēneši.	 Pērn	
septembrī	Linda	atrada	darbu	 lidostā	Rīga. 
Darbavieta	 šķita	 kā	 viduspunkts	 starp	Lat-
viju	un	Angliju.	Tomēr	līdz	ar	pirmo	Covid 
vilni	darbs	tika	zaudēts,	jo	notika	kolektīvā	
atlaišana.	 Ilgi	gan	bez	darba	apņēmīgā	sie-
viete	nepalika,	un	šobrīd	darbojas	reklāmas	
aģentūrā. – Vienmēr viss aiziet tā, kā tam jā-
notiek, un sakārtojas, – secina	reemigrante.
	 	Runājot	par	valsts	atbalstu,	Linda	teic,	ka	
viņa	pārstāv	nepopulāro	viedokli	–	viņai	ne-
šķiet,	ka	valstij	visos	ar	reemigrāciju	saistī-
tajos	jautājumos	būtu	kaut	kā	īpaši	jāpalīdz.	
Turklāt	vēl	 retoriski	 jautā,	kam	 tad	 tā	kaut	
ko	 iedos	 –	 konkrēti	 viņai,	 viņas	 bērniem?	
Gan	 aizbraukt,	 gan	 atgriezties	 ir	 bijusi	 vi-
ņas	ģimenes	izvēle.	Savukārt	tagad	ģimene	
apsver	iespējas	izmantot	Altum	programmas	
atbalstu	mājokļa	iegādei.	Tomēr	tas	nenozī-
mē,	ka	bez	atbalsta	par	to	nedomātu.	Linda	
uzskata	–	sabiedrības	lielas	daļas	problēma	
ir	 tā,	ka	cilvēki	paši	nav	gatavi	 iet	kaut	ko	
darīt	un	sūdzas,	ja	neviens	viņiem	nepalīdz.	
Viņasprāt,	 jābūt	 otrādi:	 – Parādi, ka dari 
kaut ko arī pats. Tad vari būt priecīgs, ka 
kāds tavus centienus novērtē, nāk pretī un 
kaut ko palīdz, nevis “dari neko” un gaidi, 
kad kāds visu paveiks tavā vietā.

	 	Jaunietis	došanos	uz	ārzemēm	uztvēra	kā	
zināmu	risku	un	iziešanu	no	savas	komforta	
zonas,	 jo,	viņaprāt,	grūtākais	 ir	pārkāpt	pā-
ri	 sev.	 Vienlaikus	 mācības	 ārzemēs	 viņam	
deva	 iespēju	 ceļot	 un	 iepazīt	 citu	 kultūru.	
Divos	 ziemeļvalsts	 galvaspilsētā	 Kopenhā-
genā	 pavadītajos	 gados	 puisis	 iepazinies	 ar	
daudziem	un	dažādiem	cilvēkiem.	Dāņi	viņa	
skatījumā	 ir	 nedaudz	 lēnīgāki,	 bet	 reizē	 arī	
nosvērtāki	nekā	latvieši.	Dāņu	valodu,	izņe-
mot	dažas	pamatfrāzes,	viņš	tomēr	nav	apgu-
vis,	jo	tur	vairums	prot	un	runā	angliski.
	 	Palikt	dzīvot	un	strādāt	Dānijā,	viņaprāt,	
varētu	motivēt	 augstāks	 ienākumu	 līmenis.	
Būdams	tur,	jaunietis	paralēli	studijām	kādu	
laiku	pat	darbojās	nekustamo	īpašumu	noza-
rē	kā	IT	speciālists.	Sāka	kā	praktikants,	bet	
pāris	nedēļu	laikā	pārliecināja	ar	sava	darba	
kvalitāti,	un	sadarbība	turpinājās.
	 	Nilam	 svešatnē	 tomēr	 pietrūka	māju	 sa-
jūtas,	 latviešu	 valodas	 un	 pat	 mentalitātes.	
Esot	 prom	 no	 Latvijas,	 to	 var	 saprast	 un	
izjust	daudz	spēcīgāk.	Nils	atzīst,	ka	profe-
sionāli	 Latvijā	 saskata	 milzīgu	 IT	 nozares	
izaugsmes	potenciālu	un	vēlas	tajā	dot	savu	
artavu.	 Šobrīd	 viņš	 darbojas	 kiberdrošības	
jomā	un,	atgriezies	mājās,	ir	secinājis,	ka	arī	
te	var	labi	pelnīt,	turklāt,	dzīvojot	Latvijā,	iz-
devumi	ir	mazāki.
	 	Ārzemēs	 gūtā	 pieredze	 ir	 devusi	 lielāku	
neatkarību	un	pārliecību	par	to,	ko	iespējams	
izdarīt	saviem	spēkiem.	Dānijā	iesāktās	mul-
timediju	dizaina	studijas	puisis	gan	nepabei-
dza,	 jo	 2.	 kursā	 saprata,	 ka	 vēlas	 darboties	
nedaudz	citā	virzienā.	Tomēr	viņš	nav	atme-
tis	domu	par	augstākās	izglītības	diploma	ie-
gūšanu	un	ir	pārliecināts,	ka	jau	drīzumā	tā	
tiks	īstenota	tepat	Latvijā.

Latvijā saista māju sajūta un IT 
nozares izaugsmes potenciāls

Nilam Dānijā pietrūka māju sajūtas un skaisto 
Latvijas saulrietu

Reemigrācijas projekts 
veicina vajadzību 
apzināšanu un atbalsta 
iespēju popularizēšanu
	 	Alojas	 novadā	 reemigrācijas	 jautājums	
tika	aktualizēts,	pateicoties	VARAM	organi-
zētajam	un	Rīgas	plānošanas	 reģiona	koor-
dinētajam	 projektam	 Reemigrācijas pakal-
pojumu sekmēšana novados. Pērnruden	 tā	
īstenošanai	novadam	tika	piešķirti	8050	eiro.
	 	Alojas	 novada	 domes	 projektu	 vadītāja	
Aiva MIŠKOVSKA	 stāsta,	 ka	 sākotnēji	
nebija	 tāda	mērķa	projektā	noteikti	panākt,	
ka	novadā	atgriežas	un	dzīvesvietu	deklarē	
konkrēts	 skaits	 ārzemēs	 dzīvojošo.	 Statis-
tiski	to	arī	ir	grūti	novērtēt,	jo	deklarējoties	
tā	 iemesls	 nav	 jānorāda.	 Drīzāk	 uzdevums	
bija	 popularizēt	 atbalsta	 iespējas	 un	 sniegt	
informāciju	tiem,	kuri	jau	ir	atgriezušies	vai	
to	vēl	plāno.	Iedzīvotāju	aptaujās	un	sarunās	
izkristalizējās	 konkrētas	 vajadzības	 –	 dau-
dziem	 trūcis	 informācijas,	 kur	meklēt	 palī-
dzību.	Turklāt	jautājums	izrādījās	aktuāls	arī	
skolām,	 kurās	 uzsāka	 mācības	 mājās	 pār-
braukušo	bērni.
	 	Ņemot	 vērā	 minēto,	 projektā	 īstenotas	
vairākas	 aktivitātes:	 izdots	 buklets	 par	 re-

emigrantu	 iespējām	Alojas	 novadā,	 bijušas	
publikācijas	 laikrakstos,	 uzņemta	 īsfilma	
Dzīve ārzemēs,	kas	papildināta	ar	intervijām.	
Bijušas	divas	aktivitāšu	dienas	reemigrantu	
ģimenēm,	 kā	 arī	 lekcijas	 (viena	 no	 divām	
plānotajām)	pedagogiem	un	sociālajiem	dar-
biniekiem	par	darbu	ar	reemigrantu	bērniem.	
Ārkārtas	 situācijas	 dēļ	 izpalika	 viesošanās	
pie	diasporas	pārstāvjiem.
	 	Kādus	reemigrantus	Alojas	novads	gaida	
atgriežamies?	A.	Miškovska	uzskata,	ka	jeb-
kurš	cilvēks,	kurš	atgriežas	uz	dzīvi	novadā,	
ir	vērtība.	Protams,	pašvaldībai	ir	prieks	par	
tiem,	kuri	rada	kādu	pievienoto	vērtību,	pie-
mēram,	uzņēmējiem,	jaunām	ģimenēm,	kas	
šeit	iekārto	mājas,	dzīvokļus.	Novads	arī	ik	
gadu	dod	atbalstu	uzņēmējdarbības	uzsākša-
nai,	kam	var	pieteikties	ikviens	novadā	dzī-
vojošais.	Zīmīgi,	ka	tomēr	pēdējos	gados	šo	
atbalstu	saņēmuši	tieši	no	ārzemēm	atbrau-
kušie,	 piemēram,	 Ilze	Ozola,	 kurai	 izdevās	
īstenot	 savu	 ieceri	 par	 purva	 kurpēm.	Viss	
atkarīgs	no	idejas.

Pandēmija liek pieņemt lēmumu 
ātrāk
	 	Liepupes	pagasta	 iedzīvotājai	Lienei 
MALIKAI	pēc	12	Īrijā	aizvadītiem	ga-
diem	1.	septembrī	veiksmīgi	izdevās	at-
griezties	vecāku	mājās.
	 	Pirms	doties	svešumā,	jauniete	jau	bi-
ja	ieguvusi	bakalaura	grādu	ekonomikā,	
maģistra	 grādu	 personālvadībā	 un	 strā-
dāja	par	sekretāri.	Skolā	viņa	mācījās	vā-
cu	valodu,	bet,	lai	spētu	brīvi	sarunāties	
ar	uzņēmuma	ārvalstu	klientiem,	pama-
tīgāk	bija	jāapgūst	angļu	valoda.	Ar	tādu	
domu	arī	2008.	gadā	devusies	uz	Dubli-
nu.	Tur	apmeklēja	valodas	kursus	–	gan	
valsts	 apmaksātus,	 gan	 privātstundas,	
paralēli	strādājot.	Pēc	gada,	kad	it	kā	bija	
jābrauc	mājās,	ģimene	ieteica	pagaidām	
to	nedarīt,	jo	ekonomikas	krīzes	dēļ	dau-
dzi	Latvijā	tobrīd	zaudēja	darbu.
	 	Liene	 pirmos	 gadus	 strādāja	 par	 ap-
kopēju.	Tas	cilvēkam	ar	maģistra	grādu	
ir	 diezgan	grūti,	 bet	 darba	devēju	 cieņ-
pilnā	 attieksme	 iemācīja	 novērtēt	 jeb-
kura	darba	nozīmi.	Nokārtojusi	valodas	
eksāmenu,	 viņa	 mērķēja	 augstāk.	 Pati	
smej	 –	 ja	 būtu	 zinājusi,	 ka	 risks	 tik	 āt-
ri	 attaisnosies,	 nebūtu	 tik	 ilgi	 gaidījusi,	
bet	 mēģinātu	 tikt	 pie	 labāka	 darba	 vēl	
agrāk.	 Laikam	 latvieši	 ir	 perfekcionis-
ti...	Lienes	mērķis	 bija	 darboties	 perso-
nālvadības	 jomā,	 jo	patīk	uzklausīt	cilvēkus	
un	viņiem	palīdzēt,	bet	lielākais	gandarījums	
ir	savest	kopā	darba	devējus	un	darbiniekus.	
Pamazām	tas	sasniegts.
	 	Sākoties	 kovidkrīzei,	 dzīve	 Īrijas	 galvas-
pilsētā,	kur	allaž	valda	rosība,	cilvēki	mīl	fut-
bolu,	pulcējas	krogos	un	bāros,	it	kā	apstājās.	
Daudzas	iestādes	pārgāja	uz	attālinātu	darbu.	
Tā	darīja	arī	Īrijas	uzņēmums,	kas	veic	grā-
matvežu,	 analītiķu	 un	 tamlīdzīgu	 profesiju	
pārstāvju	atlasi	un	kurā	strādā	Liene.	Darba	
devējs,	zinot,	cik	ļoti	viņai	patīk	mājās,	pie-
dāvāja	strādāt	no	dzimtenes.	
	 	Lienei,	 kura	 šobrīd	 dzīvo	 Liepājā,	 svarī-
gas	 ir	 latviskās	 un	 ģimeniskās	 vērtības.	Vi-
ņa	 ir	 dziedājusi	 divos	 Īrijas	 latviešu	 koros,	
braukusi	 uz	 visiem	 Dziesmu	 svētkiem	 un	

piedalījusies	Latvijas	vēstniecības	Īrijā	rīko-
tajos	pasākumos.	Ja	nebūtu	domas	atgriezties	
Latvijā,	tam	visam	nesaskatītu	jēgu.	No	savas	
ģimenes	viņa	ārzemēs	bija	vienīgā. – Man ir 
vairāki krustbērni. Gribu piedalīties viņu iz-
augšanā, nevis būt tante kaut kur tālumā, – 
viņa	saka.	
	 	Atgriežoties	 pašai	 visvairāk	 neskaidrību	
bija	par	administratīviem	jautājumiem	–	vai	
un	kādā	kārtībā	par	atgriešanos	ziņot	Valsts	
ieņēmumu	dienestam,	kā	atvērt	bankas	kon-
tu,	kas	nepieciešams,	lai	varētu	sākt	izmantot	
portālu	 www.latvija.lv,	 kā	 deklarēt	 dzīves-
vietu,	 reģistrēties	pie	ģimenes	ārsta	un	tam-
līdzīgi.	 Ļoti	 palīdzēja	Vidzemes	 plānošanas	
reģiona	 koordinatores	 sniegtā	 informācija.	
– Reemigrācijas koordinatoru projekts ir 

labs. Ir sajūta, ka tevi ir gatavi uzklausīt, jo 
neskaidrība rada nevajadzīgu stresu, – saka 
Liene.	
	 	Sarunbiedre	spriež,	ka	šobrīd	daudzi	pār-
vērtē	 svarīgo	 un	 izvēlas	 atgriezties	 mājās.  
– Šādā neskaidrības periodā ir tendence būt 
pie savējiem. Kad ir darbs un laba ekono-
miskā situācija, cilvēks neko nemeklē. Savu-
kārt ja viņš ir atvērts darba attiecībām, tad  
šobrīd atpakaļ mājās var dabūt labus speciā-
listus, – vērtē	Liene.	Viņasprāt,	visnoderīgā-
kais	latvietis	var	būt	Latvijā,	tāpēc	neizslēdz,	
ka	ar	laiku	varētu	sniegt	savas	profesionālās	
zināšanas	arī	vietējiem	klientiem	reģionā.	Tā-
pat	reemigrantes	plānos	ir	papildināt	zināša-
nas	uzņēmējdarbībā,	 lai,	 iespējams,	 īstenotu	
arī	kādu	radošāku	sapni.

Liene latviešu tautastērpā kādā kora pasākumā Dublinas Rakstnieku muzejā

Aizbrauc vairāk 
nekā atgriežas*

* Centrālās statistikas pārvaldes dati 
par 2018. un 2019. gadu
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