
Mājokļa pieejamība ģimenēm ar 
bērniem



Mājokļi politikas uzdevumi

• Sekmēt īres dzīvojamā fonda
veidošanos un īres tirgus
attīstību

• Nodrošināt efektīvu dzīvojamo
māju pārvaldīšanu

• Atbalstīt enerģiju taupošus
pasākumus dzīvojamās mājās

Veicināt mājokļu
kvalitāti un 
pieejamību
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OECD ieteikums:

Palielināt finansējumu zemo izmaksu īres mājokļiem
teritorijās ar pieaugošo nodarbinātību

Avots: OECD pārskats par Latviju (2017) http://www.oecd.org/economy/surveys/Latvia-2017-
OECD-economic-survey-overview.pdf

OECD ekonomiskais izvērtējums par 
Latviju 

http://www.oecd.org/economy/surveys/Latvia-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf


Atbalsta mehānismi mājokļa pieejamībai ģimenēm 
ar bērniem

Pašlaik:

 Obligāti sniedzamais atbalsts - maznodrošinātām personām ar
nepilngadīgu bērnu, kas izliktas no dzīvojamās telpas

 Pēc pašvaldības iniciatīvas sniegtais atbalsts - pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzētie palīdzības veidi ģimenēm ar
bērniem

 Ekonomikas ministrijas atbalsts dzīvojamās telpas iegādei vai
būvniecībai

Programma izstrādē:

 Ekonomikas ministrijas priekšlikums īres namu būvniecībai
reģionos
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Obligāti sniedzamais atbalsts - maznodrošinātām 
personām ar nepilngadīgu bērnu, kas izliktas no 
dzīvojamās telpas
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Kopš 2009 gada pavisam kopā atbalsts sniegts 993 ģimenēm ar bērniem,
kas ir izliktas no dzīvojamās telpas

Avots: Ekonomikas ministrijas dati

Atbalstītu ģimeņu skaits ar nepilngadīgu bērnu, kas 
izliktas no dzīvojamās telpas



Pēc pašvaldības iniciatīvas sniegtais atbalsts -
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētie
palīdzības veidi ģimenēm ar bērniem

24 pašvaldības sniedz palīdzību mājokļa pieejamībā ģimenēm ar
bērniem, kas nav maznodrošinātas vai trūcīgas
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Avots: Ekonomikas ministrijas 2018.gadā veiktā aptauja

Dzīvojamās 
telpas  

izīrēšana –
356 ģimenēm 

Finansiāla 
palīdzība –

1429 
ģimenēm 

Palīdzību kopā 
saņēmušas 1785 

ģimenes
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• apgādībā ir bērns invalīds 

• ne mazāk kā divi, trīs vai četri nepilngadīgi bērni 

•par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu

•esošais mājoklis ir atzītas par avārijas stāvoklī esošu un dzīvošanai nederīgu

•pastāv būtisks veselības vai dzīvības apdraudējums

•noslēgtas laulību pēdējo sešu gadu laikā

•laulība ir šķirta

•sakarā ar māju vai dzīvokļu kapitālo remontu;

•apņemšanās apmaksāt bezcerīgos parādus uz atbrīvojušos dzīvokli;

•deklarēta pamata dzīvesvieta vismaz 6 mēnešus

• kvalificētie speciālisti

•maksātnespējas dēļ izteikta vēlēšanās īrēt mazāku dzīvojamo telpu, 

•vismaz sešus mēnešus pēc kārtas izceļojušas no pastāvīgās dzīvesvietas Latvijas Republikas un ir atgriezušās 

•ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai 
pilna laika studiju programmā

•jaunās ģimenes

Dzīvojamās telpas izīrēšana ģimenēm

•pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai

•dzīvokļa īres daļēja kompensēšana daudzbērnu ģimenēm

•nekustamā īpašuma nodokļa atlaide daudzbērnu ģimenēm

Finansiāls atbalsts

Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētie 
palīdzības veidi ģimenēm ar bērniem, kas nav 
maznodrošinātas



Ekonomikas ministrijas izstrādātā 
mājokļu garantiju programma

Mērķis: sniegt valsts palīdzību personām ar bērniem atbilstošas dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai
‒ 10 % personai, ar vienu bērnu;

− 15 % personai, ar diviem bērniem;

− 20 % personai, ar trīs un vairāk bērniem.

Risināmā nepilnība: mazina nepieciešamo pirmās iemaksas apjomu

Rezultāts: 3 gadu laikā programma palīdzējusi aptuveni 8000 ģimenēm ar 11 530
bērniem tikt pie atbilstoša lieluma mājokļiem.

! Kopš 2018.gada 1.janvāra garantiju programmas ietvaros var saņemt arī
personas:

- kas nepārsniedz 35 gadu vecumu un ieguvušas augstāko vai profesionālo
izglītību;

- ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns, kas nav sasniedzis 24 gadu
vecumu
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Atbalsts īres namu būvniecībai
reģionos



ATBALSTA NEPIECIEŠAMĪBAS 
PAMATOJUMS ĪRES NAMU BŪVNIECĪBAI

REĢIONOS
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Izaicinājumi mājokļa pieejamībai 
reģionos

Neapmierināts pieprasījums reģionos pēc mājokļiem
(ierobežo jaunu darba vietu izveidi)

Zemi iedzīvotāju ienākumi (nevar atļauties mājokli
atbilstošu standartiem)

Privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu īres namu
celtniecībā

Ierobežota iedzīvotāju mobilitāte un demogrāfiskā situācija
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Ekspluatācijā pieņemtie jaunie dzīvokļi
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Avots:  Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016.gadu
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Dzīvokļu (50m2) īres maksa jaunbūvētos
projektos uz tirgus nosacījumiem 

Jaunā Teika

Īres maksa €: 435
Komunālie €: 60
Apsaimniekošana €: 33,5
Kopējās izmaksas €: 529
Nepieciešamie ienākumi €:      1763

Jaunlazdu mājas

Īres maksa €: 330
Komunālie €: 95
Apsaimniekošana €: 28
Kopējās izmaksas €: 453
Nepieciešamie ienākumi €:    1510

Avots: EM veiktā tirgus aptauja
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Mājokļa pieejamība mājsaimniecībām Latvijā

Mājokļa pieejamības 
nosacījums - mājsaimniecību 
kopējie izdevumi  mājoklim 
nepārsniedz 30% no tās 
ienākumiem1

Zemi ienākumi liedz pieeju 
80% mājsaimniecību 
mājoklim (50m2), kurš atbilst 
mūsdienu būvniecības standartu 
prasībām

Avots: 1 Alice Pittinii, HOUSING AFFORDABILITY IN THE EU Current situation and recent trends (2012) CECODHAS
2 Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016.gadu un Ekonomikas ministrijas aprēķini

Mājsaimniecību skaita procentuālais sadalījums pēc 
ienākumiem un mājokļa pieejamība 

(50 m2) uz tirgus nosacījumiem2
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No 1601 EUR līdz 1900 EUR

No 1301 EUR līdz 1600 EUR
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No 381 EUR līdz 700 EUR

No 129 EUR līdz 380 EUR

Līdz 128 EUR



Privāto investīciju trūkums daudzdzīvokļu 
namu celtniecībā (t.sk. īres namu)

15

Secinājumi

• No 1993.-2014.gadam ir uzcelti tikai 2% no daudzdzīvokļu namu skaita

• Jauno daudzdzīvokļu namu celtniecība koncentrēta Rīgā, Jūrmalā2

Līdz 1941.gadam
45%

1941. - 1960.gadam
14%

1961.-1979.gadam
25%

1980.-1992.gadam
14%

1993.-2014.gadam
2%

Daudzdzīvokļu namu skaita procentuālais sadalījums 
pēc nodošanas ekspluatācijā gada1

Avots: 1 Valsts Kadastra informācijas sistēma
2 Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016.gadu



Iedzīvotāju skaita izmaiņas 
2010.-2017.gadā, procentos

Avots: CSP 16



Iedzīvotāju iekšzemes migrācija 
2010.-2017.gadā

Avots: CSP
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EKONOMIKAS MINISTRIJAS PRIEKŠLIKUMS 
ATBALSTA PROGRAMMAS NOSACĪJUMIEM 

ĪRES NAMU BŪVNIECĪBAI REĢIONOS
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Atbalsta programmas mērķis un 
rezultāti

Mērķis:

Veidot ilgtspējīgu atbalsta modeli Latvijas iedzīvotajiem
kvalitatīvam un pieejamam (mājokļa izdevumi nepārsniedz 30%
no mājsaimniecības ienākumiem) mājoklim Latvijas reģionos

Sasniedzamie rezultāti 2018.gadam:

Atbalstīt 600 pieejamu jaunu dzīvokļu būvniecību reģionos

Veicināt darbaspēka pieejamību uz teritorijām ar pieaugošo
nodarbinātību (OECD rekomendācija)
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Virs 1900 EUR

No 1601 EUR līdz 1900 EUR

No 1301 EUR līdz 1600 EUR

No 1001 EUR līdz 1300 EUR
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No 381 EUR līdz 700 EUR

No 129 EUR līdz 380 EUR

Līdz 128 EUR
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Programma plānotā ietekme uz 
mājokļa pieejamību mājsaimniecībām

1 ISTABAS DZĪVOKLIS
Īres maksa €/m2: 5,18
Izdevumi par mājokli (€) 
129,50
Nepieciešamie ienākumi 

(€) 431,65

2 ISTABU DZĪVOKLIS

3 ISTABU DZĪVOKLIS

Īres maksa €/m2: 5,18
Izdevumi par mājokli (€)
258,99
Nepieciešamie ienākumi 

(€) 863,30

Īres maksa €/m2: 5,18
Izdevumi par mājokli (€)
388,49
Nepieciešamie ienākumi 

(€) 1294,96

Samazinājums 
nepieciešamiem 
ienākumiem no 
EUR1600 uz EUR 863

Mājsaimniecību skaita procentuālais sadalījums pēc 
ienākumiem un mājokļa pieejamība (50 m2) pēc 

atbalsta programmas ieviešnas1

Avots: 1 Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016.gadu 
un Ekonomikas ministrijas aprēķini



Ekonomiskie ieguvumi īres namu 
būvniecībai reģionos

Mājokļu pieejamība būtiski plašākam mājsaimniecību lokam

Veicināta mobilitāte uz pilsētām un novadiem ar jaunām darbavietām

Veicināts jauno darba vietu pieauguma potenciāls reģionos

Mazināti ekonomiskie zaudējumi no negatīvā migrācijas saldo

Mājokļa nodrošinājums pēc atgriešanās (Pētījums “Latvijas emigrantu kopienas:

nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” (2015))
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Paldies!

Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

mailto:pasts@em.gov.lv
http://www.em.gov.lv/
http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

