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Divpusējais projekts ar OECD 
“Mājokļu pieejamība Latvijā”

Projekta ietvaros OECD: 

• definēs mājsaimniecības, kurām nepieciešams 
atbalsts mājokļu pieejamības nodrošināšanai

• izstrādās priekšlikumus efektīvam atbalsta 
instrumentu kompleksam mājokļu pieejamības 
nodrošināšanai Latvijā:

• 3 atbalsta mehānismi īres mājokļu pieejamības 
veicināšanai

• 1 atbalsta instruments, lai veicinātu mājokļu 
pieejamību ģimenēm ar bērniem

29.maijs, 2019  
tika parakstīta 

vienošanās

22.-27.jūlijs
OECD pirmā 
misija Latvijā

4.-7.novembris
OECD otrā 

misija Latvijā

Marts, 2020
OECD prezentē 
gala ziņojumu



VAIRĀK KĀ 60% IEDZĪVOTĀJU NESAŅEM NEKĀDU ATBALSTU 
MĀJOKĻU PIEEJAMĪBAI

Vidējais ienākumu slieksnis 

dažādās pašvaldībās, lai 

varētu pretendēt uz atbalstu 

mājoklim

Ienākumu slieksnis trūcīgai 

personai

Minimālais ienākums, kas 

nepieciešams, lai saņemtu 

hipotekāro kredītu personai 

bez vai ar 1 apgādībā esošu 

personu

Minimālais ienākums, kas 

nepieciešams, lai saņemtu 

hipotekāro kredītu personai ar 

vairāk kā 1 apgādībā esošu 

personu

Mājsaimniecības 

rīcībā esošie neto 

ienākumi

(mēnesī, EUR)

Mājsaimniecību sadalījums pēc ienākumiem

Var saņemtu hipotekāro kredītu un Altum garantiju 

(personai ar vairāk kā 1 apgādībā esošu personu)

Var saņemt palīdzību sociālā mājokļa formā

Var saņemt palīdzību no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanai (vidējais ienākumu slieksnis 

pašvaldībās)

Var saņemtu hipotekāro kredītu un Altum garantiju 

(personai bez vai ar 1 apgādībā esošu personu)



Daļa trūcīgāko personu šobrīd atbalstu nesaņem/nepieprasa, jo tām savs mājoklis pieder

Mājsaimniecību iedalījums atbilstoši 

īpašumtiesību statusam un ienākumu kvintilēm

Mājokļa izdevumi attiecībā pret ienākumiem (atbilstoši 

īpašumtiesību statusam un ienākumu kvintilēm)

Mājoklis pieder-ar hipotekāro kredītu

Mājoklis pieder 

Īrē – atbilstoši tirgus cenai

Mājokli saņem bezmaksas
Īrē – ar samazinātu īres                    



GADOS VECĀKI CILVĒKI PAR MĀJOKLI TĒRĒ LIELĀKU DAĻU NO RĪCĪBĀ 
ESOŠAJIEM IENĀKUMIEM

Iedzīvotāju iedalījums atbilstoši 

vecumam un ienākumu kvintilēm

Mājokļa izdevumi attiecībā pret 

ienākumiem (iedalot pēc vecuma un  

ienākumu kvintilēm)



VIENA VECĀKA MĀJSAIMNIECĪBĀM JĀTĒRĒ LIELĀKA IENĀKUMU DAĻU, LAI SEGTU  
MĀJOKĻA IZMAKSAS

Viens pieaugušais ar bērnu

Divi pieaugušie ar trīs un vairāk bērniem

Divi pieaugušie, viens bērns

Trīs vai vairāk pieaugušie ar bērniem

Divi pieaugušie un divi bērni

Mājokļa izdevumi attiecībā pret ienākumiem 

mājsaimniecībām ar bērniem (iedalot 

ienākumu kvintilēs)

Mājsaimniecības ar bērniem atbilstoši 

ienākumu kvintilēm



APTUVENI 60% JAUNO SPECIĀLISTU IETILPST GRUPĀ, KAS NESAŅEM 
NEKĀDU MĀJOKĻA ATBALSTU

Jauno speciālistu iedalījums atbilstoši 

ienākumu kvintilēm

Mājokļa izdevumi attiecībā pret 

ienākumiem jaunajiem speciālistiem 

(iedalot ienākumu kvintilēs)



PIEDĀVĀTIE VIRZIENI MĀJOKĻU PIEEJAMĪBAS VEICINĀŠANAI

Radīt regulējumu bezpeļņas 
vai zemas-peļņas mājokļu 

attīstītājiem

Samazināt būvniecības un 
nekustamā īpašuma attīstīšanas

izmaksas

Finanšu instrumenti pieejamu 
mājokļu finansēšanai (piem. 

apgrozības fonds)

MĀJOKĻA ĪPAŠUMTIESĪBAS

ĪRES MĀJOKĻI

Paplašināt mērķētu atbalstu ģimenēm ar bērniem, 

arī ārpus Rīgas reģiona
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