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Kāpēc cīnīDes par Dem, kas grib atgriezDes?



Pazīstama situācija?



Sliktās ziņas: vieglāk nepaliks



Tikmēr...

• Emigrantu vidū vismaz 20% ir augstākā izglī:ba (2011. gada da>)

• Emigran> ir uzkrājuši darba pieredzi – virs 20% strādā augs% kvalificētās garīgā darba 
profesijās

• Emigran> ir apguvuši valodas un ieguvuši plašāku ska:jumu uz pasauli

• Emigran> ir studējuši ārzemju augstskolās (2012. gadā – 5000 studentu)

• Emigran>em nevajag uzturēšanās atļaujas, un nav problēmu ar valodas barjeru

Avo$: UNESCO; Hazans “Smadzeņu aizplūde no Latvijas 21. gadsimtā”; Hazans et al. “Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora”



OK, Jāni, bet viņi tač' nebrauks uz Latviju.

Avots:  CSB



Kāpēc viņi 
atgriežas?

Avots: “Atgriešanās Latvijā”



Izglītotos vilina arī darbs

Avots: “Atgriešanās 
Latvijā”



Kā remigran+ 
meklē
darbu?

Avots: “Latvijas darba 0rgus informācijas nodrošinājums diasporai”



Kā remigran+ atrod darbu?

• 40% - ar radu, draugu un paziņu palīdzību

• 25-30% - atsauco+es uz sludinājumu

• 10% - ievietojot CV kādā no portāliem

• 5% - ar atlases uzņēmumu vai NVA palīdzību

• 90% nopietna, akKva darba meklēšana no+ek, esot Latvijā

Avots: “Atgriešanās Latvijā”



Kad 
remigran( 
meklē 
darbu?

Avots: “Latvijas darba 0rgus informācijas nodrošinājums diasporai”



Kas remigrantiem ir svarīgs darbā?

Avots: Remigrantu darbiekārtošanās. 387 responden;
Latvijā
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Kādu atalgojumu sagaida remigran2?

Avots: Latvijas Emigrantu kopienas (14 068 respondentu 118 vals=s)

<€500: nebūtu ieinteresēto;
€700: ieinteresēti būtu 20%;
€1000: nopietni apsvērtu 54%;
€1500: ieinteresēti būtu 75%

no remigrantiem



Kas Latvijas darba -rgū traucē?

• Algas nenorādīšana

Avots: “Atgriešanās Latvijā”

“Pārsvarā visur ir raks7ts - konkurētspējīgs atalgojums. Tas man neko neizsaka. (..) Man nav ne jausmas, kas 
ir tas konkurētspējīgais Latvijā.” (Sieviete, 29 gadi)

Sludinājumi ar norādītu algu saņem 2-3x vairāk skaDjumu Your Move

Lielbritānijas/ASV prakse:
• Vienkāršajiem darbiem: noteikta stundas likme
• Speciālistu darbiem: diapazons mēneša/gada algai
• Vadītāju pozīcijām: pēc vienošanās



Kas Latvijas darba -rgū traucē?

• Nepie-ekams informācijas daudzums

• Labo darba vietu koncentrācija Rīgā

• Nereģistrētā nodarbināAba un pelēkā ekonomika

• Stereo-pi par mazkvalificētu darba pieredzi

Avots: “Latvijas darba tirgus informācijas nodrošinājums diasporai”

“Responden- to min arī kā vienu no aspek-em, kas neapmierina Latvijas darba -rgū– tev jāstrādā
nelegāli, bez līguma, it kā tev ir pārbaudes laiks, bet nekad nezini, vai tevi -ešām paņems.”

“Ļo; daudziem ir stereo;pi – Lielbritānija, rūpnīca? Paldies. Tu manās acīs esi daudz zemāks, nekā es te 
esmu.”



Your Move pieredze

• Vidējais profils: 25-35 gadi, bakalaura vai maģistra grāds

• Jomas: finanses, mārkeCngs, IT, eksports/pārdošana, administrācija, vadība

• Aptuveni 50% vēl ārzemēs, 50% jau Latvijā

• Apmeklējums:
• 73% Latvija | 8% Lielbritānija | 3% ASV | 2% Vācija | 1% Zviedrija

• Ārzemnieki: Vācija, Lielbritānija



Your Move pieredze

• Kopumā samērīgas algas prasības (€1 000-1 500 uz rokas)

• Dažkārt nezina par algām 
• €2 000 neto programmēšanā ar 10+ gadu pieredzi
• €3 500 neto finansēs ar 5 gadu pieredzi

• Nav droši, vai dzīvesbiedri ārzemnieki atradīs darbu bez latviešu valodas

• Ne visai labi orientējas darba Krgū – Your Move konsultē par uzņēmumiem

• Maz negaKvitātes



Daži no Your Move veiksmes stās3em

• Ģimene no Vācijas – darbs vīram-programmētājam

• Speciāliste no ASV ar maģistra grādu biznesa izpētē

• Vecākais speciālists no Londonas – darbosies ar projektiem 
Londonā

• Speciāliste ar izglītību nevalstiskajā sektorā – cilvēktiesību 
aizsardzībā



Kas palīdz piesais,t remigrantus?

• Skype intervijas un elas,ba/sapratne no darba devēja puses

• Kontakta norādīšana sludinājumā, lai varētu noskaidrot jautājumus

• Darbinieku meklēšana caur esošo darbinieku ieteikumiem

• Iespēja uzsākt darbu pēc kāda laika

• SakārtoC cilvēkresursu procesi uzņēmumā (ātra atbilde, algu līmeņi)

• Papildus ieguvumi, it īpaši veselības apdrošināšana



Ir pienācis īstais brīdis

Kus2ba pieaug: ap 100 uzņēmumu Your Move



Ir pienācis īstais brīdis



Ir pienācis īstais brīdis

Kurzeme@paps.lv
Latgale@paps.lv
Vidzeme@paps.lv
Zemgale@paps.lv
Riga@paps.lv

PAPS.lv



Kā Your Move var palīdzēt darba devējam?

Ak9vā
personāla 

atlase

Pasīvā
personāla 

atlase

Vakanču 
portāls 

YourMove.lv



Your Move vīzija

Atgriešanās KopienaUztvere Info

= + + +

Darbs



Aprunāsimies!

Jānis Kreilis
janis@yourmove.lv
+371 25 939 939 www.yourmove.lv

facebook.com/YourMoveLV


