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Darba spēka trūkums, ne tikai kvalificētu speciālistu trūkums

Pilsētu un lauku atšķirības, darba vietu kvalitāte, dzīves vietas

pieejamība un pakalpojumu nodrošinājums

Jauniešu mobilitāte 21. gadsimtā

Rīgas tuvums un ietekmes pozitīvie / negatīvie aspekti 

Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, Pierīga

Priekšrocības dzīvei mazpilsētās



Darba spēka trūkums – trūkst 

gan vienkāršā darba darītāji, 

gan vidēja un augsta līmeņa 

speciālisti;

Tālāk no Rīgas speciālistu 

trūkst svārtmigrācijas un 

emigrācijas dēļ. Rīgā un 

Pierīgā – augošas ekonomikas 

radītās konkurences dēļ.
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VISIEM LATVIJAS REĢIONIEM KOPĪGAIS

Izaicinājumi

Priekšstati par labu darbu:

o izaugsmes iespējas un jēgpilns darbs;

o labs atalgojums, elastīgs darba laiks 

un attālināta darba iespējas; 

o iespēja pielietot apgūtās zināšanas 

savā jomā;

o labs darba kolektīvs un sociālās 

garantijas. 

Neskatoties uz iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, labas kvalitātes mājokļu 

trūkst. Jāattīsta dzīvojamais fonds – gan 

pašvaldību, gan privātais. Bankām jāmaina 

kreditēšanas nosacījumi, atbalstot arī 

investorus un mājokļu kreditēšanu ārpus 

attīstības centriem. 

Jāveido pozitīvi priekšstati par 

dzīvi mazpilsētās un laukos kā 

ģimenēm draudzīgu un veselīgu 

dzīves vidi.

Jaunieši no mazām vietām 

dodas uz pilsētām, uz Rīgu, uz 

ārvalstīm. Jaunieši nebaidās 

radikāli mainīt dzīvi, meklējot 

jaunu pieredzi un labākas dzīves 

iespējas. 
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Ventspils kā IT centrs;

Kuldīga kā tūrisma centrs;

Jūra kā sezonālās migrācijas faktors

Rīgas tuvums sekmē svārstmigrāciju,

kāpina dzīvokļu un īres cenas;

Bauskas šoseja mazina dzīves kvalitāti

pilsētās, kam tā iet cauri

Vidzeme ir ļoti nevienmērīga - ar Valmieru,

Cēsīm, Smilteni kā veiksmes stāstiem un

mazām vietām, kas iztukšojas

Latgalē iztukšojas ne tikai lauki, bet arī pilsētas

piedzīvo iedzīvotāju skaita sarukumu;

Pieaugot attālumam no Rīgas, samazinās iespējas

un ekonomiskās attīstības rādītāji;

Pierobežā sliktāka situācija;

Augstskolu nozīme – tās notur un iesakņo

reģionos jaunos cilvēkus

REĢIONIEM ATŠĶIRĪGAIS
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Praktiski nav bezdarba, pašvaldības un uzņēmumi konkurē par ierobežotu

skaitu darbinieku. Tomēr dažu jomu specialistiem arī Pierīgā atrast atbilstošu

darbu ir grūti;

Ģimenes ar bērniem vēlas strādāt tuvāk dzīves vietai un arvien mazāk vēlas

pavadīt savu dzīvi sastrēgumos, dodoties uz darbu Rīgā un atpakaļ;

Pierīgai raksturīgā specifiskā problēma ir sabiedriskā transporta nepieejamība

jaunajos ciematos, kas sabūvēti mežos un pļavās. Arī nesaskaņoti transporta

grafiki starp transportu uz un no Rīgas un apdzīvoto vietu centriem un

nomalēm

REĢIONIEM ATŠĶIRĪGAIS



Jo tālāk no Rīgas, jo zemākas algas un sliktāka

pakalpojumu pieejamība. Kamēr Zemgalē un Vidzemē

uzņēmums ar labu reputāciju un labu algu var piesaistīt

kvalificētus speciālistus, Latgalē ar to ne vienmēr pietiek

– jauniem speciālistiem vajag arī kvalitatīvu dzīves vidi –

mūsdienu prasībām atbilstoši mājokli, kvalitatīvus

pakalpojumus, pietiekami plašas brīvā laika

pavadīšanas iespējas.

DZĪVES KVALITĀTE REĢIONOS UN

LAUKU TUKŠOŠANĀS

Visur vērojama mazo vietu iztukšošanās –

turklāt tukšums palikušajos rada depresīvu

noskaņojumu un rosina vēlmi aizbraukt.
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Jaunieši ir aktīvākie emigrētāji, viņi nebaidās

radikāli mainīt dzīvi, izmēģināt iespējas citur.

Pamatā dodas uz studijām Rīgā, bet arī ārvalstīs.

Pēc Latgales pašvaldības X vidusskolas klases

absolvēšanas no 26 skolēniem 20 devās uz Rīgas

augstskolām un 4 uz Lielbritāniju. Pēc studijām reti

kurš atgriežas - iepazīstas, apprecas, sāk strādāt,

iegādājas īpašumus. Rīgā ir lielākas iespējas,

labākas algas, labāki un daudzveidīgāki

pakalpojumi (tai skaitā sporta, izklaides, kultūras)

DZĪVES KVALITĀTE REĢIONOS UN

LAUKU TUKŠOŠANĀS
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Augstskolas reģionos ir ļoti nozīmīgas, jo tās pietur un iesakņo jauniešus - jaunieši

paliek reģionā, nevis dodas projām /no Latgales reģiona ideju darbnīcas/
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IETEIKUMI LĒMUMU PIEŅĒMĒJIEM

Mazpilsētu un lauku pievilcība dzīvei ģimenēm ar bērniem

Mazpilsētu un lauku pozitīvais tēls: zaļa, mierīga, dabai tuva dzīves vide,

piemērota aktīvam dzīvesveidam

Jāuzlabo ceļu, satiksmes, pakalpojumu infrastruktūra mazpilsētās

Jāveido atbalsta programmas mājokļu pieejamības nodrošināšanai

Jāsekmē reģionu līdzsvarota attīstība, arī ārpus attīstības centriem

Rīgā prioritāri jāattīsta cilvēkiem, nevis mašīnām draudzīgas pilsētas tēls

Jāmazina iespēju nevienlīdzība starp Rīgu / Pierīgu un pārējiem reģioniem
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