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Brīva darbaspēka kustība ietekmē gan valsti kopumā, gan pašvaldības, gan privātos uzņēmējus un 
arī katru indivīdu. Kādi ir galvenie pārbaudījumi un iespējas, saskaroties ar pastiprinātu darbaspēka 
aizplūdi no Latvijas? Šis jautājums ir aktuāls jau 2 gadus, kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 
(ES). Zinātniskā raksta gaitā tiks atklāti un apkopoti iemesli, kādēļ Latvijas iedzīvotāji pamet savu 
valsti darba meklējumos, novērtēts darbaspēka aizplūšanas process, uzskaitīti tā negatīvie un pozitīvie 
faktori, kā arī doti ieteikumi un iespējamie risinājumi tālākai rīcībai. 

Emigrācija- Izcelsme – latīņu emigratio ‘izceļošana’. Brīvprātīga (politisku, ekonomisku u.c. 
iemeslu dēļ) vai piespiesta iedzīvotāju izceļošana uz citu valsti [4]. 

Ekonomiskās reformas, kuras tika veiktas, lai Latvija iekļautos ES, ir nesušas dzīves sadārdzinā-
šanos, bezdarbu, nesamērīgu inflāciju, bažas par tālāku cenu kāpumu un savu likteni katram Latvijas 
pilsonim. Par nopietnu problēmu kļuvusi latviešu tautas emigrācija aiz ekonomiskiem apsvērumiem. 

Lai gan savus darba tirgus pilnībā ir atvērušas tikai trīs ES valstis – Lielbritānija, Īrija un 
Zviedrija –, Latvija saskaras ar darbaspēka aizplūdi. 

Kopumā izbraukušo skaits var būt ap 5% no visa Latvijas aktīvā darbaspēka. Pēc Ekonomikas 
ministrijas datiem, Latviju darba meklējumos ES atstājuši ap 50 000 cilvēku. Ņemot vērā neoficiālos 
datus un pētījumus, izbraukušo skaits var svārstīties 20 procentu robežās. Lai analizētu radušos situāciju 
ir nodibināta Staratēģiskās analīzes komisija. 

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas galvenais 
mērķis ir veidot ilglaicīgu skatījumu uz Latvijas valsts un sabiedrības attīstību plašā starptautisko 
procesu kontekstā. Migrācija un brīva darbaspēka kustība bija viens no pētījumu tematiem jau komisijas 
dibināšanas laikā,kad Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti [1, 5]. 

Valsts prezidentes dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas pētījums “Latvija un brīva 
darbaspēka kustība: Īrijas piemērs“ apliecina, ka arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju cenšas izmantot 
legālā un reģistrētā darba iespējas. Prognozējams, ka darbaspēka aizplūšana turpināsies vēl vairākus 
gadus. Atkarībā no ekonomikas attīstības šis laika periods svārstīsies no 3 līdz 8 gadiem. Nākotnē arī 
palielināsies to ES valstu skaits, kas atvērs savus darba tirgus. Tāpat informācija par darba iespējām un 
perspektīvām kļūst aizvien pieejamāka, un sabiedrībā mazinās valodu zināšanu barjeras. Tomēr kopumā 
pētījumi par potenciālo migrāciju no Austrumeiropas, kā arī iepriekšējo ES paplašināšanās posmu 
pieredze apliecina, ka ar laiku emigrācija samazinās un pakāpeniski izsīkst, līdzīgi kā tas bija tādās ES 
dalībvalstīs kā Īrijā, Spānijā un Portugālē. Ļoti svarīgs faktors ir nodarbinātības iespēju trūkums. 

Īrijas piemērs liecina, ka cilvēkiem ir tendence izvēlēties legāla darba priekšrocības, jo tas dod 
iespējas izmantot Eiropas Savienības dalībvalstu statusu priekšrocības gan individuālo, gan sociālo un 
darba tiesību jomā [8].  

Analizējot nodarbinātības rādītājus, redzam, ka ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis – ap 20%, 
un tas ir augstāks nekā citās ES valstīs. Tāpat ir zināms, ka reģionos, piemēram, Latgalē, ir 
nodarbinātības iespēju trūkums. Mums ir zems uzņēmējdarbības līmenis, un tā pamatā ir resursu 
trūkums un nepietiekamas zināšanas. 
 
Iemesli, kāpēc Latvijas iedzīvotāji pamet savu valsti darba meklējumos 
 

Darba samaksa ir galvenais, bet ne vienīgais iemesls. Nereti lēmumu strādāt ārpus Latvijas lika 
pieņemt vairāku faktoru kombinācija: zemi ienākumi, sarežģījumi personiskajā, profesionālajā dzīvē, 
slikti darba apstākļi, iespēju trūkums, vāji atbalsta tīkli valstiskā, vietējo pašvaldību, ģimenes un draugu 
līmenī, kā arī tas, ka Latvijas iedzīvotājiem netiek piedāvāta visaptveroša valsts attīstības vīzija, līdz ar 
to trūkst pārliecības, ka dzīves kvalitāte Latvijā uzlabosies. Liela daļa no Īrijā strādājošajiem ir 
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izbraukuši jau pirms iestāšanās ES; Latvijas pievienošanās Eiropas Savienības blokam zināmā mērā 
legalizēja jau agrāk aizsākušos procesu [1, 15]. 

 
Tātad, galvenie iemesli ir sekojoši 

 
• Galvenā motivācija ir dzīves līmeņa atšķirības, ko nosaka ekonomiskās vides un dzīves 

kvalitātes atšķirības. Latvijas darba tirgus nesakārtotība un zemais atalgojums daudzus iedzīvotājus 
piespiež doties darba meklējumos ārpus valsts. 

• Līdzās algu jautājumam par problēmu tiek uzskatīta arī darba devēju diskriminējošā un 
neprofesionālā attieksme pret darbiniekiem. Būtiski iemesli ir arī “aplokšņu algas” un kopumā zemais 
sociālo garantiju līmenis. Legāli strādājot ES, ieceļotāji no Latvijas bauda salīdzinoši plašākas tiesības. 

• Īrijā strādājošie Latvijas iedzīvotāji norāda, ka dzimtenē trūkst viegli pieejamas informācijas 
par darba iespējām, kā arī precīzu ziņu par speciālistu pieprasījumu tuvākā un tālākā nākotnē. 

 
Darbaspēka aizplūšanas procesa vērtējums 
 

Raugoties no Latvijas viedokļa, izbraukušie daudzos gadījumos ir kvalificēti, ieguvuši vidējo, 
vidējo speciālo, nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību, taču strādā savai izglītībai un spējām 
neatbilstošu un mazāk kvalificētu darbu [2]. 
 
Negatīvie faktori 

 
 Darbaspēka aizplūšana uz citām Eiropas Savienības valstīm iespaido darba devējus Latvijā, jo 

dažās nozarēs viņiem jāsāk konkurēt ar tām algām, kādas šo darbu veicēji var saņemt citur. Ja darba 
devēji strauji palielinās algas, tas samazinās Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistes jomā. 

Izstrādātais Nacionālās attīstības plāns (NAP) rada bažas uzņēmēju vidē. Uzņēmējuprāt, NAP 
vīzijā jāakcentē, ka Latvija ir Eiropas Savienības visstraujāk augošā brīvā tirgus tautsaimniecības valsts 
ar neierobežotām iespējām uzņēmējiem, ka Latvijā izveidota pieejama, valsts finansēta, laikmetīga 
vidējās izglītības sistēma. Kā arī uzņēmēji norāda uz to, ka NAP nav pievērsta uzmanība tādiem 
jautājumiem kā demogrāfiskā situācija valstī, kā arī tādām parādībām kā emigrācija, imigrācija un 
sociālā integrācija. Tie ir faktori, kas ļoti būtiski ietekmē tādu jūtīgu jomu, kā darbaspēka tirgus attīstība [7]. 

Kā informē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, NAP ir valsts attīstības 
plānošanas dokuments laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, kas kalpos kā turpmākā attīstības 
virziena rādītājs ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu 
valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos. 

 Ja algu palielināšana nav saistīta ar produktivitātes kāpumu, Latvijas uzņēmumi var zaudēt 
konkurētspēju tirgū. 

 Latvijā samazinās aktīvais darbaspēks, tas var negatīvi ietekmēt valsts sociālo budžetu. 
 Ir vēl kāda būtiska problēma, ko radījusi pastiprināta darbaspēka aizplūšana: darbaspēks, kas 

ir palicis šeit, zaudē konkurenci. 
 Cieš ārējās tirdzniecības statistika – izceļotāji strādā nevis Latvijas, bet gan, piemēram, Īrijas 

iekšzemes kopproduktam (IKP), un tas nelabvēlīgi ietekmē tekošā konta attiecību pret IKP. 
 Emigrācija saasina sociālās un psiholoģiskās problēmas. 

 
Pozitīvie faktori 

 
 Daļa iedzīvotāju, ja viņi neizmantotu brīvās darbaspēka kustības priekšrocības, būtu 

bezdarbnieki vai mazatalgoti darbinieki Latvijā. Tagad viņi saņem regulārus ienākumus un apgūst 
noderīgas iemaņas. 

 Latvijas iedzīvotāji, strādājot ES darba tirgū, pārņem Rietumu vērtības, tās izmantojot savas 
personiskās labklājības veidošanai. Atgriežoties Latvijā, Rietumu darba pieredze var uzlabot Latvijas 
darba tirgus attiecības. 

 Legāli strādājot ES valstīs, Latvijas iedzīvotāji maksā nodokļus un kāpina savu sociālo 
budžetu. 
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 Attīstās Latvijas darbaspēka uzņēmējdarbība ES, un tas ir pozitīvi globālās ekonomikas 
kontekstā.  

 Ārzemēs strādājošie daļu nopelnītā sūta uz Latviju. Šo summu precīzi noteikt nav iespējams, 
taču saskaņā ar banku datiem 2005. gada pusgada laikā Latvijas rezidenti ārvalstīs nopelnījuši 95,2 
miljonus latu, kas ir par 73% vairāk nekā attiecīgajā laikā 2004. gadā nopelnītie 55 miljoni latu. 

 
Iespējamie risinājumi darbaspēka aizplūšanas problēmai 

 
1. Ekonomiskā attīstība 
Lai veicinātu ilgtermiņā ekonomisko attīstību ir iespējami vairāki risinājumi: ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju īpatsvara palielināšana, darba algas paaugstināšana, darbaspēka imports, darba ražīguma 
paaugstināšana vai darbaspēka kvalifikācijas pārmaiņas. Darba algu palielināšanai valdības interesēs ir 
regulāri paaugstināt minimālo algu un iztikas minimuma apjomus, tomēr šajos rādītājos Latvija vēl ilgu 
laiku nespēs konkurēt ar attīstītākajām ES dalībvalstīm. Latvijas darbaspēka problēmu vienīgie 
ilgtermiņa risinājumi ir darbaspēka produktivitātes un efektivitātes paaugstināšana līdz ar pakāpenisku 
pāreju uz ilgtspējīgu zināšanu ekonomiku. Stimulējot pašvaldību un reģionu ekonomisko izaugsmi, būtu 
iespējams mazināt iedzīvotāju vēlmi pamest Latviju. Apzinoties, ka valsts budžeta iespējas šajā jomā ir 
ierobežotas, sevišķi svarīgi ir veicināt ES struktūrfondu līdzekļu ieguldīšanu valsts reģionos. Lai 
ietekmētu situāciju, būtisks ir valsts atbalsts rajonu pašvaldībām un reģioniem, lai tie iegūtu 
nepieciešamo kapacitāti saņemt un izmantot ES līdzekļus. 

2. Latvijas darba devēju loma darbaspēka vadīšanā Latvijā 
Darba devēju interesēs ir veicināt darbaspēka atgriešanos un/vai palikšanu Latvijā. Šajā jomā 

pastāv vairākas iespējas — paaugstināt algas, apdrošināt darbiniekus, nodrošināt mācības. Situāciju 
palīdzētu risināt arī attiecīgas pārmaiņas nodokļu politikā. Alga ir tikai viens instruments, kas motivē 
darbiniekus strādāt Latvijā. Karjeras izaugsme, labs kolektīvs, elastīgs darba laiks, arī ģimene ir papildu 
faktori, kas veicina cilvēku palikšanu Latvijā. Uzņēmumi, kas nekorekti un ļaunprātīgi izturas pret 
saviem darbiniekiem, traucē arī godprātīgiem uzņēmējiem atrast darbiniekus, jo šāds priekšstats rodas 
par visiem.  

Latvijas darba tirgus jomā nav pētījumu par to, ko dara augstskolu beidzēji, – vai strādā 
specialitātēs, par kuru iegūšanu valsts vai viņi paši maksājuši, vai šādās specialitātēs būs vajadzīgi 
cilvēki pēc pāris gadiem. Pašlaik Latvijā nav saskaņotas darbības starp izglītības piedāvājumu, 
pieprasījumu un valsts pasūtījumu. Tomēr ir cerības, ka pēc gada vai pusotra šis tirgus būs 
apjaušamāks, jo ar ES Sociālā fonda atbalstu ir iecerēti 13 apjomīgi darba tirgus pētījumi. Balstoties uz 
Īrijas pieredzi, valstij ir svarīgi pētīt darbaspēka tendences saistībā ar imigrācijas un emigrācijas 
jautājumiem. Uzņēmējdarbības vides veicināšana Latvijai būtiski ir radīt lielāku jaunu darbavietu 
skaitu, īstenojot stratēģiju, kas balstīta uz uzņēmējdarbības izmaksu samazināšanu un elastīga darba 
tirgus veidošanu. 

3. Uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības vides veicināšana 
Nepieciešams novērst galvenos šķēršļus, kas apgrūtina jaunu uzņēmumu dibināšanu, darbību un 

izaugsmi, lai veicinātu investīcijas un jaunu darbavietu veidošanu. Latvijai ir būtiski uzlabot 
uzņēmējdarbības vidi, samazinot birokrātiskos ierobežojumus, lai vairāk motivētu iedzīvotāju 
saimieciskās iniciatīvas un vietējo ekonomisko izaugsmi. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras padomnieks Māris Ēlerts, runājot par iedzīvotāju 
motivāciju strādāt Latvijā, uzskata, ka jāveicina uzņēmēju iesaistīšanās informācijas izplatīšanā par 
darba iespējām Latvijā. Viņaprāt, svarīgi ir likt uzsvaru nevis uz tām profesijām, kuras sabiedrība 
uzskata par prestižām, bet tām, kuras darba devējiem ir nepieciešamas (līdz ar to – tajās ir iespējams 
nopelnīt) [5]. 

4. Arodbiedrību loma 
Darba tiesību un darbinieku interešu aizstāvība Latvijā ir salīdzinoši zemā līmenī. Svarīgi ir 

attīstīt arodbiedrību ietekmi, it īpaši attiecībās ar darba devējiem (līdz šim Latvijā arodbiedrību 
aktivitātes saistījušās tikai ar prasībām pret valsti). Arodbiedrībām ir iespējas efektīvāk iesaistīties darba 
algas un darba vides uzlabošanā. Sociālā dialoga attīstība pašvaldību līmenī ir nozīmīgs faktors 
vienmērīgai Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības nodrošināšanai. Veiksmīga darbinieku, darba 
devēju un pašvaldības izpildvaras sadarbība sekmē prognozējamu uzņēmējdarbības vides attīstību, kas, 
savukārt, veicina reģionu un pašvaldību infrastruktūras attīstību.  
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5. Izglītības loma 
No valdības viedokļa svarīgi ir veidot valsts pasūtījumu izglītībā. Latvijā ir plašs skolu tīkls, kas 

varētu veicināt izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus tendencēm. Nepieciešams celt profesionālās 
izglītības prestižu, lai veicinātu vidējā līmeņa darbaspēka palikšanu Latvijā. Liela nozīme varētu būt 
profesionāli tehniskās izglītības attīstībai. Jauniešu profesionālā orientācija jāsāk veidot pēc iespējas 
agrāk, iesaistoties skolai, ģimenei un darba devējiem. 

 
Secinājumi 

 
 Darba tirgus pilnībā ir atvērušas tikai trīs ES valstis – Lielbritānija, Īrija un Zviedrija –, tomēr 

Latvija saskaras ar darbaspēka aizplūdi. Kopumā izbraukušo skaits var būt ap 5% no visa Latvijas 
aktīvā darbaspēka. Pēc Ekonomikas ministrijas datiem, Latviju darba meklējumos ES atstājuši ap 
50 000 cilvēku. 

 Analizējot nodarbinātības rādītājus, redzam, ka ir ļoti augsts jauniešu bezdarba līmenis – ap 
20%, un tas ir augstāks nekā citās ES valstīs. Tāpat ir zināms, ka reģionos, piemēram, Latgalē, ir 
nodarbinātības iespēju trūkums. Mums ir zems uzņēmējdarbības līmenis, un tā pamatā ir resursu 
trūkums un nepietiekamas zināšanas. 

 Galvenā motivācija ir dzīves līmeņa atšķirības, ko nosaka ekonomiskās vides un dzīves 
kvalitātes atšķirības. Latvijas darba tirgus nesakārtotība un zemais atalgojums daudzus iedzīvotājus 
piespiež doties darba meklējumos ārpus valsts. 

 Raugoties no Latvijas viedokļa, izbraukušie daudzos gadījumos ir kvalificēti, ieguvuši vidējo, 
vidējo speciālo, nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību, taču strādā savai izglītībai un spējām 
neatbilstošu un mazāk kvalificētu darbu. 

 Lai veicinātu ilgtermiņā ekonomisko attīstību ir iespējami vairāki risinājumi: ekonomiski 
aktīvo iedzīvotāju īpatsvara palielināšana, darba algas paaugstināšana, darbaspēka imports, darba 
ražīguma paaugstināšana vai darbaspēka kvalifikācijas pārmaiņas.  

 Alga ir tikai viens instruments, kas motivē darbiniekus strādāt Latvijā. Karjeras izaugsme, 
labs kolektīvs, elastīgs darba laiks, arī ģimene ir papildu faktori, kas veicina cilvēku palikšanu Latvijā. 
Uzņēmumi, kas nekorekti un ļaunprātīgi izturas pret saviem darbiniekiem, traucē arī godprātīgiem 
uzņēmējiem atrast darbiniekus, jo šāds priekšstats rodas par visiem. 

 Latvijai ir būtiski uzlabot uzņēmējdarbības vidi, samazinot birokrātiskos ierobežojumus, lai 
vairāk motivētu iedzīvotāju saimnieciskās iniciatīvas un vietējo ekonomisko izaugsmi. 

 Svarīgi ir attīstīt arodbiedrību ietekmi, it īpaši attiecībās ar darba devējiem (līdz šim Latvijā 
arodbiedrību aktivitātes saistījušās tikai ar prasībām pret valsti). 

 No valdības viedokļa svarīgi ir veidot valsts pasūtījumu izglītībā. Latvijā ir plašs skolu tīkls, 
kas varētu veicināt izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus tendencēm. 

 
Literatūra  

 
[1] Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas starpdisciplinārs,uz 

kvalitatīvam metodēm balstīts pētījums: “Latvija un brīva darbaspēka kustība”, 2006, 5.lpp-29.lpp 
[2] “Sabiedrības attieksme pret darbaspēka migrāciju”, SKDS, 2005. gada decembris 
[3] Aija Lulle, socioloģe “Migrācijas pašreizējā un paredzamā ietekme uz Latvijas sabiedrību”, referāts 

konferencē "Vai Latvija iet Īrijas pēdās: darbaspēka migrācija"  2006. gada 20. janvārī. 
[4] Tildes latviešu sinonīmu datorvārdnīca  
[5] Uzņēmēji diskutē par nepieciešamajiem papildinājumiem NAP – 

http://64.233.183.104/search?q=cache:vPgoYEJsFmAJ:www.chamber.lv/print.php%3Fsid%3D323+emigr%
C4%81cija&hl=lv&ct=clnk&cd=32 

[6] Latvijas nacionālās intereses: darbaspēka neaizbraukšana – http://www.politika.lv/index.php?id=2941   
[7] Nacionālā Inovāciju Koncepcija: http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_11152_2.doc 
[8] Ivars Indāns, politologs "Migrācija Latvijā vēsturiskā perspektīvā" –

http://64.233.183.104/search?q=cache:u6_hVdOj1PQJ:www.mfa.gov.lv/lv/bonn/news/mfa-
news/article/%3Fpg%3D8463%26print%3Don+emigr%C4%81cija&hl=lv&ct=clnk&cd=110 

 


