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Vidzemē piecas pašvaldības saņem atbalstu dažādiem remigrācijas
sekmēšanas pakalpojumiem
Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā konkursā “Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās” atbalstu saņems piecas reģiona pašvaldības. Četras no tām iegūs
finansējumu pilnā apjomā, bet vienai finansējums būs mazāks. Plānotās aktivitātes un to
izmaksas patlaban ir saskaņošanas procesā, taču zināms, ka kopēja pieejamā atbalsta summa,
kas tiks sadalīta starp pašvaldībām, ir EUR 40 000.
Augusta sākumā izsludinātajā konkursā pieteikumus iesniedza 5 no 26 pašvaldībām –
Valkas novads, Gulbenes novads, Cēsu novads, Smiltenes novads un Valmieras pilsētas
pašvaldība. Saskaņā ar konkursa nolikumu piešķirtais finansējums vienai pašvaldībai nedrīkst
pārsniegt EUR 10 000. Aktivitātes maksimālās summas ietvaros ieplānoja divas pašvaldības –
Smiltene un Valka, savukārt EUR 9800 atbalstu saņems Valmiera, EUR 6200 – Gulbene un EUR
4000 atbalstu iegūs Cēsis.
Ar konkursa atbalsta finansējumu četras no pašvaldībām plāno izveidot vai papildināt jau
esošo informatīvo materiālu (brošūru) izveidi par pašvaldību, atbildot uz remigrantu biežākajiem
jautājumiem, atgriežoties dzimtenē – par dzīvošanu, skolām, atbalsta formām uzņēmējdarbībai
un cita svarīga informācija. Savukārt vizītes pie diasporas plāno Cēsu un Gulbenes novada, kā arī
Valmieras pašvaldības.
Smiltene, kura saņēma atbalstu remigrācijas sekmēšanai arī pagājušajā gadā, turpmākā
gada laikā plāno realizēt video stāstus, atspoguļojot citu remigrantu pieredzi, atgriežoties Latvijā,
kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu mācību materiālu iegādei un izstrādei, lai veicinātu valodas
apguvi remigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs. Tāpat plānots tīklošanās
pasākums, kā arī, izmantojot dažādas platformas, uzrunāt tautiešus ārzemēs atgriezties pie
savām ģimenēm, lai kopā svinētu Smiltenes pilsētas 100 gadu jubileju.
Valkas pašvaldībā plānots piesaistīt mentorus latviešu valodas apguvei, lai apmācītu
sveštautiešus, kas ir dzīvesbiedri latviešu remigrantiem, kā arī rīkot divus pasākumus
remigrantiem, dodot platformu dalīties pieredzē un veidot kontaktus ar pašvaldības cilvēkiem.
Tāpat plānots rīkot nometni diasporas un remigrantu bērniem kopā ar Valkas novada līdzīga
vecuma bērniem/jauniešiem.
Valmieras pašvaldības pārstāvji ārvalstīs, tiekoties ar latviešiem konstatējuši, ka cilvēkiem
ir novecojis priekšstats par Valmieru un Latviju kopumā. Tādēļ, sekojot līdzi laika tendencēm un
pētījumiem par to, cik daudz laika cilvēki pavada internetā un sociālajos tīklos, skatoties dažāda
veida vizuālos materiālus, kā visefektīvākā metode tika izvēlēta īsu, sociālo tīklu formātam
piemērotu video izveide. Tādā veidā tiks atbildēts uz aktuāliem jautājumiem, kā arī veidos
priekštatu par Valmieru šodien – par pilsētvidi, infrastruktūru, izglītības iespējām atgriežoties,
dzīvojamo fondu, darba iespējām un kultūrvidi. Tāpat plānoti divi semināri Valmieras pašvaldības

speciālistu kompetences celšanai par remigrācijas jautājumiem gan iekļaujošās izglītības
jautājumos, gan citos visaptverošos tematos.
Gulbenes novada teritorijas bagātību un sociāli ekonomisko vērtību apzinājušies vairāki
remigranti, kuri pavadījuši ārvalstīs atšķirīgu laika posmu un šobrīd dzīvo dzimtenē. Lai veicinātu
sadarbību un izpratni par remigrantu dzīvi reģionos dažādos aspektos, Gulbenes pašvaldība plāno
izveidot spilgtāko stāstu sēriju drukātā un video formātā, kas atklās izaicinājumus, iespējas,
problēmsituācijas un risinājumus. Paredzēts izveidot arī vairākus īsos video stāstus vai podkāstus
(audio saturs), kuros atspoguļos Gulbenes novadu ar Eiropas brīvprātīgo acīm. Pašvaldība plāno
arī speciālistu un skolotāju apmācības.
Kā jau iepriekš ziņots, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu organizēja konkursu Latvijas Republikas pašvaldībām
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Projekta ietvaros pašvaldības tika aicinātas
plānot informatīvu materiālu sagatavošanu, sabiedriskās attiecības, vizītes pie diasporas,
seminārus un apmācības, kā arī citas, saistītas aktivitātes. Konkurss tiek organizēts, lai atbalstītu
pašvaldību darbu remigrācijas sekmēšanai, sniedzot finansiālu atbalstu ar to saistītiem
pašvaldību projektiem.
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