
Naudas pārvedumi uz Latviju
    4,1% no IKP (2017, Eurostat)

    546 mio EUR gadā
    (2017, Latvijas Banka)

Investīcijas un to piesaiste

Īpašumu nodokļi un 
apsaimniekošana

Preču un pakalpojumu patēriņš

Ziedojumi un mecenātisms
    62% diasporas (2018, LU DMPC)

    Vismaz 1 mio EUR gadā
    (2018, LU DMPC)

No tūristiem Latvijā

DIASPORAS IEGULDĪJUMS LATVIJĀ

EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA
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MĒRĶIS:

DARBĪBAS VIRZIENI:

Latvija ciešā mijiedarbībā ar diasporas 
uzņēmējiem, profesionāļiem, zinātniekiem, 
mecenātiem un vēstnešiem  iedzīvina un 
pasaulē nes inovatīvā un atbildīgā izaugsmē 
saskaņotu pārliecību, ka #LatvijaVar

Koordinēt un sekmēt diasporas un Latvijas 
sadarbību un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā, 
investīciju piesaistē un zinātnē

Politikas un likumdošanas procesā atvieglot 
remigrācijas nosacījumus un iekļaušanos Latvijā 

Veicināt diasporas filantropiju un iesaisti valsts 
starptautiskā tēla veidošanā

SASNIEGTAIS 2010 - 2020
1. Sadarbība tautsaimniecībā un zinātnē nostiprināta Diasporas likumā

2. Paredzēti remigrācijas atvieglojumi Diasporas likumā un citi atbalsta instrumenti 
(uzņēmējdarbībai, izglītībai, pensiju režīmam Latvijā) 

3. Iniciēta un atbalstīta tīklošanās

       uzņēmēju un nozaru profesionāļu (#esiLV),

       radošo industriju (#radiLV),

       zinātnieku un pētnieku (#ziniLV),

       starptautisko organizāciju profesionāļu vidū
       (Briselē, Luksemburgā)

4. Atvieglota diasporas pārskaitījumu veikšana 

5. Panākta diasporas pārstāvība Latvijas valsts tēla politikas koordinācijas padomē

6. Iniciētas un atbalstītas diasporas ziedojumu akcijas Latvijai

SKATS NĀKOTNĒ
Nostiprināt sabiedrības un politikas veidotāju 
izpratni par diasporas ieguldījuma vietu un 
vērtību Latvijā, par mobilitātes dotajām 
iespējām un pienesumu

Nostiprināt Latvijas izaugsmes ekosistēmā 
iekļautu plašu un pastāvīgu diasporas un 
Latvijas uzņēmējdarbības un zinātnes 
sadarbības, investīciju un inovācijas platformu

Zināšanu apritei satīklot pasaulē mītošos 
Latvijas izcelsmes uzņēmējus, nozaru 
profesionāļus, studentus, zinātniekus un 
pētniekus un citus ekspertus 

Revidēt ierastās klišejas par Latviju un 
sadarbībā ar Latvijas zīmolvedības 
speciālistiem un "vēstnešiem" ārvalstīs 
veidot jēgpilnus Latvijas stāstus

Noņemt administratīvus šķēršļus 
remigrācijai, ekspertu īstermiņa un 
pastāvīgai praktizēšanai publiskajā un 
privātajā sektorā, un akadēmiskajā vidē; 
atvieglot iekļaušanos un mazināt 
atkārtotu emigrāciju

Remigrācija
Migrācijas saldo uzlabojas, bet vēl 
ir negatīvs: -3,4 tk (2019, CSP), 5100 
remigrantu gadā (2019, CSP)

Negatīvais migrācijas saldo
ik gadu rada zaudējumus

4-14 miljardu EUR 
apmērā (pēdējos 10 gados kopā 
ap 90 miljardiem EUR)

Latvijas zīmolu un ražojuma 
eksporta veicināšana

Uzņēmējdarbības vides 
pilnveidošana Latvijā

Tūrisma veicināšana
    Vismaz 27%
      no tūristiem Latvijā
      (2018, LU DMPC)

Sadarbība zinātnē un 
augstākajā izglītībā 

Zināšanu pārnese

Nemateriālais 
ieguldījums

Naudas līdzekļi

Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība


