
Pētījums
Ko izvēlas aktīvie mājokļa 

pircēji – Millennials

paaudze?



Mājokļu tirdzniecības vadītājs

ERMĪNS SNIEDZE

Zīmolu vadības 

stratēģiju eksperte

INTA PRIEDOLA
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Pētījuma objekts un metodes

Mērķa grupa

Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji 

vecumā no 25 līdz 34 gadiem

Metodes

Aptauja internetā 

Fokusa grupa 

Padziļinātās intervijas 

Laiks

2018. gada oktobris / 

novembris
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Jauniešu skaits Latvijā

Centrālās statistikas pārvaldes 2018. gada dati
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* Respondenti, kas sniedza atbildi
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Mūsdienu jaunieši

Aktīvi

Aktīvi izmanto dažādas iespējas, 

nebaidās izmēģināt visu jauno.

Droši

Pieraduši, ka ir izvēles iespējas, 

nebaidās paust savu viedokli,

ir atvērti dažādībai.

Prasīgi

Izauguši labklājībā, pieraduši 

pie noteikta dzīves līmeņa, 

ērtībām.
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Mūsdienu jaunieši

Individuāli

Svarīgi parādīt individualitāti, 

bet sagaida dažādu viedokļu 

līdzāspastāvēšanu. 

Uzņēmīgi

Jaunieši ir aktīvi un nebaidās 

uzņemties saistības, lai 

piepildītu vajadzības.

Tehnoloģiju 

pratēji

Aktīvi lieto jaunākās 

tehnoloģijas gan informācijas 

meklēšanā, gan pakalpojumu 

saņemšanā.
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Jaunieši pieraduši dzīvot 

ģimenei piederošā mājoklī – 71%

Sērijveida 

daudzdzīvokļu

mājā

Daudzdzīvokļu 

mājā

Privātmājā vai 

rindu mājā
Jaunajā projektā Lauku 

saimniecībā
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30% 

plāno pirkt

22% 

plāno īrēt

Jauniešu plāni mājokļa iegādei, īrei

nākamo 2 gadu laikā

44% 
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Pēdējo 2 gadu laikā 

dzīvokļus iegādājušies 

jaunieši no visas mērķa grupas

jaunieši ar augstiem ienākumiem
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42%
Nepieciešams lielāks mājoklis 

ģimenes pieauguma dēļ

35%

Vēlas mājokli savā īpašumā, 

nevis dzīvot īrētā mājoklī

27%

Investīcijām – naudas 

ieguldīšanai

19%

Plāno pārcelties uz 

citu dzīvesvietu

42%

Vēlas labāku, 

kvalitatīvāku mājokli

20% 
Vēlme dzīvot atsevišķi 

Kāpēc jaunieši meklē mājokli

28%

Nepieciešams lielāks mājoklis saistībā ar 

izmaiņām dzīves veidā / paradumos

9%

Vēlas dzīvot jaunā 

mājoklī
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Millennials 
sapņo par 

māju

15
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Mājokļa izvēles galvenie kritēriji

atrašanās 

vieta

kopējā cena

infrastruktūra

istabu skaits

mājokļa platība

plānojums
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Īrēt izvēlas padomju laika sērijveida dzīvokļus

Dzīvokli sērijveida daudzdzīvokļu mājā, 

celtā padomju laikos

Dzīvokli jauno projektu daudzdzīvokļu 

mājā, celtā pēc 2000. gada

Dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, celtā 

pirms padomju laikiem

Dzīvokli rindu vai dvīņu mājā

Lauku saimniecību

Privātmāju
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Jaunieši un mājokļa izvēle

Invest īci ja

Sapnis par 

māju

30%

Aktīvi, drosmīgi, svarīga personīgā pieredze

Jaunieši nebaidās uzņemties finansiālās

saistības

Mājokļa izvēlē būtiskie iemesli ir ģimenes

veidošana, mājīguma sajūta, apkārtējā vide,

infrastruktūra u.tml.

Tuvāko 2 gadu laikā plāno iegādāties savu

mājokli u.tml.



Inta Priedola

Paldies! Jautājumi?

Vecākā klientu vadītāja

Brand Stradegy | Consulting

inta.priedola@kantartns.com

mailto:inta.priedola@tns.lv

