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Migrācija sekmē/ nesekmē Eiropas Savienības ekonomisko attīstību 
 

 

 

 

Apstiprinošā lieta  

Migrācija- 

Sekmēt- 

ES- 

Ekonomiskā attīstība- 

Definīcijas 

ES jau pašos pirmsākumos tika veidota kā apvienība, kuras 

galvenais mērķis bija sekmīgi attīstīt ekonomiku gan katrā 

valstī atsevišķi, gan arī veidojot vienotu ekonomisko zonu. 

No 1950. gada Eiropas Ogļu un tērauda kopiena sāk 

ekonomiski un politiski apvienot valstis, lai atgūtos pēc 2. 

pasaules kara. Jau 1957. gadā Romā tiek parakstīta 

vienošanās par Eiropas Ekonomikas kopienas izveidi 

(http://europa.eu/abc/history/index_lv.htm). 

 

Šobrīd no sākotnējām 6 Eiropas Savienībā jau ir 27 valstis, 

kuras vieno viens mērķis – ekonomiskā labklājība un 

neatkarība no pārējās pasaules. Un kā jebkurai ekonomiskai 

apvienībai, tās galvenais mērķis ir sekmīga izaugsme un 

attīstība. Tas nav panākams, ja saprātīgi netiek izmantoti ES 

rīcībā esošie resursi. Līdz ar to mūsu kritērijs ir: 

Ievads 

Kritērijs- Efektīva resursu izmantošana 

 

Jau Henrijs Ford 20. gs. sākumā visiem pierādīja, ka 

efektīva resursu izmantošana un darba uzlabošana krietni 

paaugstina darba ražīgumu, kas noved pie darbības un 

ekonomikas uzplaukuma. Sekmīga attīstība nav iespējama, 

ja valsī trūkst kādu resursu vai arī kāda reģiona daļā tā ir 

daudz, turpretim citur tā trūkst. 

Darbaspēks ir viens no šādiem resursiem, tādēļ mūsu 

pirmais arguments ir: 

Kritērijs 

1.arguments- Migrācija palīdz aizpilda brīvās darba 

vietas 

 

Brīvās robežas, vienota valūta, vienotas prasības ļoti 

atvieglo iedzīvotāju plūsmu pa ES. Arī darba tirgus ir atvērts 

un lai to atvieglotu darbojas ES nodarbinātības dienests 

EURES, kas veido vairāk nekā 700 padomdevēju tīklu, kas 

ikdienā sazinās ar darba meklētājiem un darba devējiem visā 

Eiropā un aptver 31 valsti. Iedzīvotāji bez ierobežojumiem 

var strādāt vairākās ES valstīs un saņemt sociālās garantijas, 

pensijas, pabalstus. Aizpildot brīvās darba vietas, uzlabojas 

dzīves kvalitāte cilvēkam un aug ekonomiskā labklājība 

valstī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/abc/history/index_lv.htm


Debašu_lieta_PARAUGS_2  2 

NRA Paiders 24.09. Latvijā ir ekonomikas pārkaršana. 

Tātad ir deficītais resurss un tas ir darbaspēks. Tas nozīmē, 

ka Latvijas ekonomikai nāks par labu darbaspēka ieplūšana. 

Telegraf 24.09. darba spēka plūsma pa visu Eiropu nes 

labumu visiem iedzīvotājiem, biznesam un Eiropai kopumā. 

Mūsdienās šis mērķis ir gan iespējams, gan sasniedzams 

ātrāk kā jebkad. 

 

Diena 27.09. Gandrīz visa Eiropa piedzīvo ilgtermiņa 

dzimstības pazemināšanos. Šādai demogrāfiskai situācijai 

tiek prognozētas šādas sekas attiecībā uz dzīves kvalitāti ES: 

IK pieaugums gadā samazināsies no 2.1% uz 1.3%, 

pensijām nāksies tērēt 10.8% līdzšinējo 7.45% vietā 2050. 

gadā, taču veselības aprūpei nāksies tērēt 9.3%, līdzšinējo 

6% vietā. Populācijas novecošanās dēļ ES ieguldījums 

globālā ekonomikā samazināsies no 18% 2000. gadā uz 

10% 2050. gadā. Salīdzinoši ASV no 23% 2000. gadā līdz 

26% 2050.g. 

 

2. runātājs varētu runāt par konkurences veicināšanu. 

 

Kamēr darba tirgū bija vairāk darba ņēmēju nekā vajadzēja, 

tikmēr darba devējam nebija nekādas motivācijas stimulēt 

darba ņēmējus ar sociālām garantijām un citiem labumiem, 

norāda J. Lancers. "Šodien situācija darba tirgū ir kardināli 

mainījusies, darba ņēmēju trūkst. Tāpēc darba devējs gribot 

negribot ir spiests domāt, kā piesaistīt darbiniekus. Tās ir 

tirgus attiecības - jo lielāks būs darba ņēmēju deficīts, jo 

vairāk darba devējam būs jāpiepūlas, lai tos piesaistītu."  

Tas attiecas uz visām ES valstīm. 

No sabiedrības viedokļa konkurence par kvalificētu 

speciālistu piesaistīšanu ir pozitīva parādība, jo darba devēji 

ir spiesti aizvien vairāk domāt par savu tēlu un darba vidi, kā 

arī apmācības un profesionālas izaugsmes nodrošināšanu 

darbiniekiem, uzskata V. Siksnis. "Tas var palielināt 

Latvijas darbaspēka konkurētspēju kopu  

Kūpinātāja amata vakance ar darba algu 400 latu mēnesī, traktorista darba 
piedāvājums par 500 latiem. Par vistu atkaulošanu mēnesī var saņemt 330 
latus, bet sviestmaižu gatavošanu — 250 latus. Mazumtirdzniecības 
pārdevējiem tiek piesolītas 200 līdz 400 latu algas atkarībā no veikala 
specifikas. Nav retums arī brīvpusdienu, elastīga darba laika, apmācību un 
dažādu citu "bonusu", pat ceļojumu piedāvājumi. Šādi intriģējoši darba 
piedāvājumi parādās ne vairs tikai presē, bet arī televīzijā, uz plakātiem, kas 
izlīmēti pasažieru vilcienos un citās iepriekš šai ziņā neapgūtās vietās.  

Mainīt līdzšinējās tradīcijas darba sludinājumos uzņēmējus piespiedis 
katastrofālais darbaspēka trūkums. Visaktīvāk darba piedāvājumus reklamē 
mazumtirdzniecības un pārtikas uzņēmumi, arī citi darba devēji, kuri izmanto 
zemas kvalifikācijas darbaspēku. Vienlaikus reģistrēto bezdarbnieku skaits 
valstī saglabājas četrreiz lielāks nekā brīvo vakanču skaits. Jauno darbinieku 
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rindās ir ļoti maz oficiālo bezdarbnieku, atzīst Rimi Latvia Personāla nodaļas 
vadītāja Ausma Ilguna. 

Vienlaikus valstī reģistrēti vairāk nekā 74 000 bezdarbnieku, bet vakances — 
16 000. Visvairāk meklētie darbinieki ir pārdevējs un palīgstrādnieks. Izrādās, 
ka arī visvairāk bezdarbnieku ir tieši šajās profesijās 

Kāpēc efektīva konkurence ir vajadzīga? Jo, kā norāda 

tēvzemei un Brīvībai/LNNK – neefektīva konkurences 

politika ļauj dažiem uzņēmumiem gūt milzīgu peļņu, no 

kuras tikai niecīga daļa tiek investēta Latvijā, bet lauvas 

tiesa – izvesta ārpus valsts. 

Latvijā trūkst pieredzējušu speciālistu, tādu cilvēku piesaiste 

paaugstinātu mūsu konkurētspēju starptautiskajā tirgū. 

Tāpēc politikas veidotājiem būtu atsevišķi jāvērtē kvalificēta 

un nekvalificēta darbaspēka iebraukšanas noteikumi. Tāda 

prakse ir attīstītajās valstīs. Tas varētu būt atbalstāms, 

domājot par labvēlīgu valsts ekonomisko attīstību. 

Būtu nopietni jāpadomā kā piesaistīt ārvalstu jauniešus 

mācīties Latvijā. Arī tas ir veids kā piesaistīt darbaspēku.  

 To teikt pie atspēkošanas. (Taču jebkurā ziņā darbaspēka 

ieplūšanai jābūt kontrolētai. Ja darba roku būs par daudz, var 

kristies algas un pasliktināties iedzīvotāju dzīves līmenis. 

Tāpēc darba  spēka ieplūšana Latvijā pašreiz ir ļoti 

atbalstāma, taču nākotnē to vajadzētu  kontrolēt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atspēkojumam 

2.arguments- Tūrisms attīsta valstu infrastruktūru 

 

Tūrisms vienmēr ir bijies viens no populārākajiem veidiem, 

kā cilvēki pavada savu brīvo laiku. Viņi dodas kādā tālākā 

ceļojumā, gan izmantojot savu atvaļinājumu laiku, gan arī 

apgūstot kādas jaunas teritorijas. Ceļojumu laikā neizbēgami 

nākas tērēt kādu naudu, kas sekmē attiecīgās valsts attīstību. 

Aktīva naudas plūsma sekmē valstu izaugsmi. 

Saprotams, ka tūrists par savu naudu vēlas saņemt augstas 

klases pakalpojumus, tostarp arī kvalitatīvu infrastruktūru. 

Un augstāki pakalpojumi atkal noved pie lielākas peļņas. 

Tādējādi tūrisms ir ļoti efektīvs veida kā ne tikai sakopt 

apkārtējo vidi, bet ienes valstī un arī visā ES kopumā 

papildus finansiālos līdzekļus. 

 

2. runātājs varētu pieminēt izglītību ārzemēs 

 

Cilvēku migrācija, lai gūtu izglītību ir otrs faktors, kas spēj 

lielā mērā ietekmēt ekonomisko attīstību. Kā jau minēts 1. 

argumentā – ja kādā no ES valstīm ir kāda noteikta veida 

kvalificēta darbaspēka trūkums, izglītība citās ES valstīs ir 

lieliska iespēja, kā gūt nepieciešamo izglītību, apmainīties ar 

 

http://www.lursoft.lv/library?Form=PRPERS&Token=01135563&id=000000320
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pieredzi un tā rezultātā iegūt augsti kvalificētu darbaspēku, 

kas spēj sekmēt ES ekonomisko attīstību. 

 

3.arguments- Eiropas Savienības fondu izmantošana 

Pēc iestājas ES ir iespēja saņemt ES fondu atbalstu 

lauksaimniecībai, ceļiem, videi, izglītībai u.c. Tas viss 

veicina ekonomisko attīstību konkrētā valstī. Ar migrāciju 

tas sasitās tādā veidā, ka paveras iespēja par ES naudu 

apceļot citas valstis un smelties to pieredzi. Piem: uzrakstot 

projektu, cilvēks daudz iegūst – mācās plānot, aprēķināt 

tāmi, sevi apliecināt, pasniegt un tad gūst iespēju aizbraukt 

uz citu valsti, iegūt pieredzi un nest labumu savā valstī.  

 

Katrai valstij kopš iestāšanās ES jāveic iemaksas kopējā 

budžetā, katra valsts proporcionāli. Piem: laikā no 2004. līdz 

2006. gadam Latvija iemaksāja budžetā 219 miljonus latu, 

bet dažādu programmu īstenošanai no ES saņēma 1,2 

miljardus latu. ES cenšas mazināt nevienmērīgo attīstības 

līmeni starp dažādiem reģioniem un valstīm. Plānots, ka 

Laikā no 2007. līdz 2013. gadam Latvija no ES fondiem 

kopumā saņems 4609 miljonus eiro. Latvijas valdība 

noteikusi, ka nauda sadalāma – cilvēkresursiem 32.54%, 

konkurētspējas paaugstināšanai 29.09%, infrastruktūrai 

38.37%. Efektīva šis naudas izmantošana arī spēj celt 

ekonomisko attīstību dažādās valstīs, ne tikai Latvijā. 

Ingrīda Blūma, bijusī Hansabankas valdes priekšsēdētāja- 

Latvijas ekonomika ieguvusi – te var minēt ļoti augstos 

nacionālā kopprodukta pieauguma tempus, gan saņemtos 

struktūrfondus. Ekonomiski lieli ieguvēji ie zembnieki, par 

kuru izdzīvošanu bija daudz bažu. 

Edgars Vērpe, Kultūrkapitālfonda direktors, mākslinieks. 

Konkrēti manā ģimenē lielākais ieguvējs ir mans dēls, kurš, 

izmantojot studentu apmaiņas programmas un stipendijas, 

var mācīties filozofiju Vācijā Maincas Universitātē.  
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