
Migrācija mūsdienu pasaulē  



Migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās 
vienas valsts teritorijā vai pārceļošana 
no vienas valsts uz citu valsti. 

 

2000.gadā pasaulē bija 175 miljoni 
migrantu. 2013.gadā migrantu skaits bija  
232 miljoni jeb 3,2% pasaules 
iedzīvotāju.  

 

No katriem desmit migrantiem viens ir 
jaunāks par 15 gadiem. 

 



 

Aplūkojiet attēlus un izvērtējiet, kādus 
migrācijas cēloņus mūsdienu pasaulē 

tie rāda.  



Avots: http://www.boston.com/bigpicture/2014/09/syrian_kurdish_refugees_flooding_into_turkey.html 



Avots: http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10903426 



Avots: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28659737 



Avots: http://www.smh.com.au/business/the-economy/unemployment-up-as-growth-slows-joe-hockey-20131009-2v6uw.html 



Kādus vēl citus migrācijas cēloņus  
varat nosaukt? 

 

Kādi ir galvenie migrācijas cēloņi 
mūsdienu Latvijā?  



Pamest savas mājas ir sarežģīts 
lēmums. Pieņemot šādu lēmumu, 
cilvēki apsver dažādus faktorus.  

 

 

Izvērtējiet, vai, jūsuprāt, cilvēki 
pieņems lēmumu pamest savas mājas.  

 

 



Noteikumi 

• Sadalieties četrās lomās – A; B; C; D. 

 

• Nostājieties četros klases stūros 
atbilstoši savai lomai.   

 

• Iepazīstieties ar situāciju, kādā 
nonācis cilvēks, kura lomā jūs 
iejūtaties. 



 
Loma A. Māte/ tēvs ar diviem 
pirmsskolas vecuma bērniem 

  

 

Tu bērnus audzini viena/viens pats. Tev 
nav neviena radinieka, kas varētu tevi 

atbalstīt.  Tavi bērni ir mazi, viņi ir 
jāpieskata, tāpēc tu nevari strādāt un 
tev ir grūti apgādāt sevi un bērnus. 

 



Loma B. Jauniete/jaunietis 

 

Tu drīz beigsi studijas augstskolā.  Tu 
esi dzirdējis, ka darbs tavā izvēlētajā 
profesija ārzemēs ir pieprasīts un ļoti 
labi apmaksāts. Tev ir vecāki, kuriem 

nepieciešams tavs atbalsts. 

 



Loma C. Gados vecs zemkopis 

 

 

Tev ir neliela lauku saimniecība, tajā tu 
izaudzē sev nepieciešamo pārtiku. Tu 

diezgan bieži slimo, tev ir grūtības 
pārvietoties. 



Loma D. Jauns vīrietis 

 

Tev ir ģimene- sieva un trīs mazi bērni. 
Ģimenē tu esi vienīgais apgādnieks, tu  

strādā gadījuma darbus, ar tiem 
nopelnīt ģimenes uzturēšanai ir ļoti 
grūti. Tavi vecāki ir gados veci, arī 
viņiem ir nepieciešams atbalsts.  



Pēc iepazīšanās ar savas lomas 
situāciju, seko ziņām par notiekošo un 

pieņem lēmumu, vai tu : 

  

A. Paliksi savās mājās (paliec savā vietā) 

B. Pametīsi savu māju un dosies uz citu 
savas valsts reģionu (nostājies ārējā 
aplī) 

C. Dosies uz citu valsti (nostājies iekšējā 
aplī) 

Klasē izveidojiet divus apļus – parādīts nākošajā slaidā 

 

 



Manas 

mājas 

(Loma A) 

Manas 

mājas 

(Loma C) 

Manas 

mājas 

(Loma D) 

Manas 

mājas 

(Loma B) 

Klases iekārtojums 



Ziņa Nr.1  

Valstī uzliesmojis militārs konflikts 
starp diviem grupējumiem. Tiek ziņots 
par uzbrukumiem civiliedzīvotājiem. 

Daudzviet ir slēgtas skolas, slimnīcas, 
jo ārsti un skolotāji ir pametuši 
nedrošās vietas. Varas iestādes 

civiliedzīvotājiem iesaka neapmeklēt 
atsevišķus valsts rajonus.  



 

• Kāda ir tava izvēle šajā situācijā? 

 

• Nostājies telpā atbilstoši savai izvēlei! 

 

• Pamato savu izvēli! 



Ziņa Nr.2 

Valdība ziņo, ka militārais konflikts 
mazinās un situācija tiek pilnībā 
kontrolēta. Daži cilvēki atgriežas 
pamestajās mājās, tomēr daudzi 

joprojām to nedara. Pagājušajā nedēļā 
galvaspilsētā notika sprādziens, kura 

izcelšanās joprojām ir neskaidra. 

 



 

• Kāda ir tava izvēle šajā situācijā? 

 

• Nostājies telpā atbilstoši savai izvēlei! 

 

• Pamato savu izvēli! 



Ziņa Nr.3  

Valsts ekonomika piedzīvo ilgstošu 
lejupslīdi. Atrast darbu kļūst grūtāk. 
Cilvēki  aizvien biežāk dodas darba 
meklējumos uz citām valstīm. Daži 

izceļojušie sūta naudu savām ģimenēm, 
tā mājās palicējiem  sniedz būtisku 

atbalstu.  

 

 



 

• Kāda ir tava izvēle šajā situācijā? 

 

• Nostājies telpā atbilstoši savai izvēlei! 

 

• Pamato savu izvēli! 



Ziņa Nr.4 

Dažas pazīmes liecina par ekonomikas 
atveseļošanos valstī. Lēnām sāk 

attīstīties jaunas ražošanas nozares. 
Daži cilvēki, kuri bija devušies uz darbā 

uz ārzemēm, atgriežas mājās un 
iegulda naudu un pieredzi jaunu 

uzņēmumu veidošanā. 



 

• Kāda ir tava izvēle šajā situācijā? 

 

• Nostājies telpā atbilstoši savai izvēlei! 

 

• Pamato savu izvēli! 



Migrācija sabiedrību var ietekmēt 
gan pozitīvi, gan negatīvi. Izvērtē: 

 

A. Kādas ir migrācijas pozitīvās 
sekas?  

 

B. Kādas ir migrācijas negatīvās 
sekas? 

 


