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NEPIECIEŠAMĪBA

Mājokļa pieejamība veicina remigrāciju un esošo 
iedzīvotāju stabilu sasais†i ar savu valsti

Mājokļa pieejamība ietekmē mobilitāti, pieejamību
darba vietai, izglītībai, medicīniskajai aprūpei un 

sociālajiem pakalpojumiem

Palielināt mājokļu pieejamību, turpinot un paplašinot 
mājokļa atbalsta programmu jaunajām ģimenēm un 
ģimenēm, kurās audzina bērnus, tai skaitā izstrādāt 

jaunu dzīvojamo telpu īres attiecību regulējumu, kā arī 
sekmēt publiskā sektora īres dzīvokļu pieejamību 

(Valdības rīcības plāna 92.1pasākums)

REMIGRĀCIJA



Pamats Valsts garantijas atbalsta programma mājokļa iegādei
kopš tās iedzīvināšanas 2015. gadā kļūst arvien
pieprasītāka, bet konstatējamas nepilnības.

Rīgas attīstības plāna 2006.-2018. gadam apakšprojekts
„Demogrāfiskā situācija un attīstības prognozes” norāda
uz Rīgas un citu lielāko pilsētu pašvaldību nepieciešamību
nodrošināt visām ģimenēm piemērota mājokļa
piedāvājums.

"Swedbank" dati liecina, ka no 100 pieteikumiem mājokļa
kredītiem tā aizdevumu atsaka par nedaudz vairāk kā
pusei. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju nepakļaujas kritērijiem
esošās mājokļu programmas atbalsta saņemšanai.



Ieguvums

Remigrācijas 
sekmēšana

Reģionu 
attīstība/ekonomikas 

attīstīšana

Demogrāfiskās situācijas 
uzlabošana

Darba tirgus 
stabilizēšana





Darbības apakšvirzieni

Valsts garantijas “Mājokļu programmas” pilnveidošana

Dzīvojamā fonda atjaunošana pašvaldībās – valstiska līmeņa 
programma 

Ekonomiskās sērijveida ģimenes  mājas – jaunas valsts 
programmas izveidošana

Valsts mērķdotācija – sertifikāts ģimenēm kā iemaksa par 

mājokli (Ungārijas un Igaunijas pieredze)



1. Valsts garantijas programma nerisina problēmas

kreditēšanas jomā. Publiskajos forumos tiek norādīts uz

problēmu kredīta saņemšanai no bankas – minimālo

ienākumu apmēru uz vienu mājsaimniecības personu,

lai persona tiktu kvalificēta kā finansiāli stabils

kredītņēmējs. (Īpaši aktuāli daudzbērnu ģimenēm);

2. Mājokļa izmaksu neatbilstība ekonomiski pamata

projekta kreditēšanai;

3. Jaunas ģimenes nejūt stabilu pamatu uzņemties

ilgtermiņa kredītsaistības, priekšroku dodot īrei, šobrīd

ar augstām izmaksām.

Mājokļa pieejamības nodrošināšanas problēmas



Mājokļu programmas pilnveidošana 



Dzīvojamā fonda atjaunošana pašvaldībās



Dzīvojamā fonda atjaunošana

Valmieras piemēra 
valstiska līmeņa 

realizācija

Esošo pašvaldības 
īpašumu remonts, 
saņemot atbalstu 

no budžeta

Valsts mērķdotācija 
- sertifikāts 

ģimenēm kā daļēja 
iemaksa par 

pasūtījumu mājas 
iegādei



Ungārijas jaunā mājokļu programma



Jaunā mājokļu programma darbojas kopš 2016.gada 

• atbalstīt ģimenes jaunu dzīvokļu un 
māju būvniecībā

• jaunas investīcijas būvniecības 
sektoram caur aptuveni 10 000 jaunu 
dzīvojamo māju būvniecību

Mērķi

• 0,4-0,5 procenti valsts IKP

• ap 15 000 jaunu darba vietu
Investīciju 
devums

Ungārijas piemērs



fiskālie ieņēmumi no 
būvniecības procesa

jaunu pāru dzīves 
apstākļu uzlabošana –
augstāka dzimstība un 

ilgtermiņa ieguvums 
budžetā

Ungārijas piemērs



Rezultāts kopumā:

Programma ienesīs 
vairāk nekā tā 

izmaksā

(Ungārijas Ekonomijas ministrija)

Efektīgs un 
labdabīgs ēnu 

ekonomikas 
apkarošanas 
instruments 

Ungārijas piemērs



Ģimenes mājokļa izveidošanas subsīdija 

 Neatmaksājama subsīdija jauna mājokļa būvniecībai vai iegādei;

 Nekustāmo īpašumu reģistrā uz konkrēto īpašumu par labu valstij uz 10

gadiem ir noteikts liegums;

 Ja ģimene apņemas, ka būs bērni, tad subsīdiju izsniedz avansa veidā. Jauna

mājokļa būvniecības gadījumā, ja bērnu vēl nav, vai jau kāds ir, var

apņemties, ka būs maksimums 3 bērni (izpildes termiņš ir 4, 8 vai 10 gadi,

atkarībā no bērnu skaita, ko pieprasītājs ir apņēmies). Lietota dzīvokļa

iegādāšanās gadījumā var apņemties ne vairāk kā 2 bērnus (termiņš 4 vai 8

gadi);

 Ģimenei ar trīs vai vairāk bērniem sniegtais atbalsts ir un šajā gadījumā vēl

papildus subsīdijai var pieprasīt arī valsts atbalstītu kredītu ar izdevīgākiem

procentu nosacījumiem;

 Ģimenes ar trīs vai vairāk bērniem jaunas dzīvesvietas būvniecības gadījumā

var izmantot arī nodokļu atmaksas pabalstu .

Ungārijas piemērs



Jauns dzīvoklis Dzīvoklis otrreizējā tirgū

platība summa⃰ platība summa⃰

dzīvoklis dzīvojamā māja

1 bērns 40 m2 < 70 m2 < 1 920 eiro 40 m2 < 1 920 eiro

2 bērni 50 m2 < 80 m2 < 8 320 eiro 50 m2 < 4 580 eiro

3 bērni 60 m2 < 90 m2 < 32 000 eiro 60 m2 < 7 040 eiro

4 bērni 60 m2 < 90 m2 < 32 000 eiro 70 m2 < 8 800 eiro

⃰  Tabulā kurss konvertēts pieņemot, ka 1000 HUF = 3,2 eiro

Atbalsta summas

Ungārijas piemērs



Kredīts ar atbalstu: 

3+ ģimenēm 

Apmērs līdz 32 000 eiro ar 

3% likmi uz 25 gadiem 

procentu atmaksai un virs 

25 gadiem aizdevuma 

atmaksai

Nodokļu atmaksa: jauna 
mājokļa būvniecības 
gadījumā PVN atmaksu, 
piestādot apliecinošus 
dokumentus

apmērs līdz 16 000 eiro

Ungārijas piemērs

Papildus mājokļu subsīdijai:



Igaunijas piemērs

Igaunijā - kopš 2016. gada Mājokļa pabalsts lielām

ģimenēm (3+) tiek piešķirts apjomā no 7 000 līdz 14 000

eiro. Pabalsts var tikt piešķirts atkārtoti.

Igaunijas mājokļu programmas ilgtermiņa mērķi:

• Mājokļa pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;

• Dzīvojamā fonda kvalitāte un ilgtspējība;

• Dzīvojamo rajonu daudzveidības un ilgtspējas attīstības 

līdzsvarošana.



 Esošo daudzdzīvokļu māju remonts - energoefektivitātes uzlabošana,

izmantojot rekonstrukcijas atbalstu, kas samaksāts kontā par CO2 kvotu

pārdošanu;

 Valsts atbalsts pašvaldībām nelietojamu būvju demontēšanai (max dotācija

uz vienu iesniedzēju 60 000 eiro). Atbrīvojušos īpašumu pašvaldība var

izmantot, piemēram, lauksaimniecības attīstībai vai īpašuma pārvēršanai

publiskā telpā;

 Dotācija mājsaimniecības enerģijas samazināšanai, izmantot atjaunojamo

enerģiju esošajās daudzdzīvokļu ēkās. Mērķis: ēkas dzīvotspējas

pagarināšana un kopējās dzīves vides uzlabošana. Atbalsts 15%, 25% vai 40%
apmērā – atkarībā no sasniegtā enerģijas ietaupījuma un veiktā darba
apmēra.

Igaunijas dotācijas esošo mājokļu remontam



Ekonomiskās sērijveida ģimenes mājas

Līvānu mājas - ciemats 20. gs. 80. gados Jaunpils mājas - 21. gs. modernu ģimenes 

māju ciemats  



Ekonomiskās sērijveida ģimenes mājas - ieguvums 

Latvijas 
ražotnēm, kas 
ražotu šāda 

tipa sērijveida 
mājas, stabila 

izaugsme

Jaunas darba 
vietas

Vietējā 
kokmateriāla 
lietderīgāka 

izmantošanas 
veicināšana



Ekonomiskās sērijveida ģimenes mājas - ieguvums 

Atsevišķu māju celtniecības iespēja

Ciematu izveide

Māju puduri – ciemati (10-12 mājas;

vienģimeņu mājas, iespējams arī dvīņu

mājas), kas tiek izveidotas uz pašvaldībai

piederošās zemes, tādējādi samazinot

nepieciešamību pēc finansiāla ieguldījuma.



Ekonomiskās mājas projekta izcenojums
• Zeme – pašvaldības

• Mājas pamatkonstrukcija – 22 090

• Jumta segums – 1220

• Mājas iekšējā apdare – 2030

• Grīdas segums – 1130

• Logi un ārdurvis – 3460

• Iekšdurvis – 940

• Elektroinstalācija/apsilde – 1660

• Dzeramā ūdens apsaiste un

kanalizācija – 610

• Iebūvētās mēbeles – 1740

• Montāža – 5800

Kopā = 40 680 EUR + PVN



Potenciālais ciemata plāns Iecavas 

novadā 



Potenciāla

ciemata

plāns

Iecavas

novadā



Lai realizētu plašu valsts atbalsta programmu,

nepieciešams padarīt ekonomiski pamatotu mājokļu

pieejamību. To iespējams paveikt ar:

1. Valsts mērķdotācija ģimenēm un nodokļu atvieglojumi;

2. Struktūrfondu līdzekļi;

3. Pašvaldību resursi zemei un infrastruktūras izveidei;

4. Labvēlīgi nosacījumi kreditēšanai;

5. Atviegloti realizācijas un sadarbības nosacījumi;

6. Cita veida valsts subsīdija.



Turpmākā rīcība un plāns visaptverošas valsts mājokļu 

programmas izstrādē:

1. Izveidota ekspertu platforma ar EM, FM, LTRK, māju ražošanas uzņēmumu, DLC,

VARAM, ALTUM, LKA, pašvaldību ekspertiem un pārstāvjiem - darbību

organizējot atsevišķos identificētajos virzienos. Lielākās māju ražošanas

kompānijas Līvas grupa īpašnieks Agris Smelteris apliecinājis gatavību

līdzdarboties. (T: aprīlis);

2. Detalizēta Ungārijas un Igaunijas valsts programmu analīze un līdzīgas

mērķdotācijas programmu ieviešanas modelēšana Latvijas apstākļiem.

(T: aprīlis-maijs);

3. Normatīvo aktu bāzes analīze un priekšlikumi labvēlīgākam un efektīvākam

regulējumam – standarta būvprojekti, prasības koka mājām, pašvaldību

saistības u.c. (T: aprīlis - jūnijs);

4. Izstrādāti priekšlikumi plašai valsts mājokļa programmas izveidei. (T: septembris).


