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Pētījuma mērķi 
• Prezentēt augsti izglītoto Latvijas emigrantu statistisko 

portretu ar fokusu uz šādām pazīmēm: 
– AI līmenis (koledža, BA, MA, PhD...) 
– Vai AI ir iegūta Latvijā 
– AI joma (salīdzinājumā ar Latvijā dzīvojošiem) 
– Vecums un dzimums 
– Aizbraukšanas periods 
– Izglītības/Kvalifikācijas izmantošana darbā 

• Salīdzināt dažādu faktoru ietekmi uz augsti izglītoto un 
pārējo emigrantu atgriešanas plāniem 

• Noskaidrot, vai atgriešanas varbūtība atšķiras dažādu 
jomu speciālistiem 



Datu avots 

• Emigrantu aptauja ESF cilvēkresursu 
programmas projekta “Latvijas emigrantu 
kopienas: nacionālā identitāte, 
transnacionālās attiecības un diasporas 
politika” ietvaros (LU FSI un EVF, 2014.g.) 

• N = 4190  augsti izglītoto emigrantu vecumā  
līdz 64 gadiem, kas aizbrauca 2000.-2014.g. 

 



Aizbraukšanas laiks un AI iegūšanas vieta 



AI līmenis un iegūšanas vieta 



Dzimums un vecums  
 



Sadalījums pa izglītības jomām atkarībā 
no AI iegūšanas vietas 



Aizbraucēju īpatsvars 20-34 gadu veco Latvijas 
augstskolu beidzēju vidū pa AI jomām, 2014.g. 

 



Augsti izglītoto emigrantu un Latvijā dzīvojošo augstskolu 
beidzēju sadalījums pa AI jomām dažādās vecuma grupās 



Augsti izglītoto emigrantu sadalījums pa AI jomām dažādās 
mītnes zemēs 



AI emigrantu prasmju un talanta izniekošanas rādītāji                                                                        
(% no strādājošiem AI emigrantiem, atkarībā no AI jomas) 



20-64 gadu veco emigrantu plāni atgriezties Latvijā 5 gadu  laikā 
atkarībā no izglītības līmeņa un jomas, 2014.g. 



Atsevišķu faktoru ietekme uz 20-64 gadu veco 
emigrantu plāniem atgriezties Latvijā 5 gadu  laikā 

(2014.g.) 

 
Augsti 
izglītotie Pārējie

Sieviete -
Nelatv., LR pils. - -
Nelatv., bez LR pils. -
Pavadīja ārzemēs 1-2 gadus +
mītnes zeme - bij. PSRS + +
Izgl. joma - medic. -



Galvenie atzinumi (1) 
• 80% AI emigrantu ir Latvijas augstskolu beidzēji;  
• 45% ir bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs) un  25% - 

maģistra grāds (vai līdzvērtīgs) 
• Starp tiem emigrantiem, kas AI ieguva ārzemēs (vai gan 

LV, gan ārzemēs) vairāk sociālo un hum. jomu pārstāvju 
bet mazāk mediķu un pedagogu 

• Salīdzinot ar Latvijā dzīvojošiem augstskolu beidzējiem, 
AI emigrantu vidū ir vairāk humanitāro jomu, kā arī 
dabas zinātņu, matemātikas un IT speciālistu, bet 
mazāk – inženieru un pedagogu.  

• Sociālo zinātņu speciālistu un mediķu proporcijas starp 
emigrantiem un Latvijā dzīvojošiem ir līdzīgas, tomēr 
pēdējā laikā mediķu emigrācija intensificējās, bet 
sociālo jomu beidzēju – samazinājās. 
 



Galvenie atzinumi (2) 
• Visaugstākais emigrācijas līmenis starp  Latvijas augstskolu 

beidzējiem, kuri 2014 gadā bija jaunāki par 35 gadiem, ir 
vērojams  humanitāro un mākslas programmu, kā arī dabas 
zinātņu, matemātikas un IT programmu beidzēju vidū, bet 
viszemākais – inženieru un lauksaimniecības speciālistu vidū 

• Sociālo zinātņu programmās emigrācijas līmenis arī ir zem 
vidējā 

• Kopumā AI emigrantu vidū plāni atgriezties ir mazāk izplatīti 
nekā pārējo aizbraucēju vidū 

• Vislielākais potenciālo remigrantu īpatsvars ir STEM jomu 
speciālistu un it īpaši pedagoģisko programmu beidzēju vidū, 
bet atšķirības no citām jomām nav lielas 

• Kad citi faktori ir kontrolēti, AI joma gandrīz neietekmē 
deklarēto remigrācijas varbūtību; tikai mediķiem tā ir nedaudz 
mazāka nekā citiem 
 
 



Paldies par uzmanību! 
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