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Kopējie nozares rādītāji
mājokļu kreditēšanā

Ainars Balcers
LKA Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, 
Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā
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Mājokļu kreditēšanai
ekonomiskā situācija
ir labvēlīga
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Tallina RīgaViļņa

Stabilitāte ekonomikā 
sekmē nekustamā 
īpašuma tirgus aktivitāti

Vidējā kvadrātmetra cena Baltijas galvaspilsētās “Jauno projektu”
darījumu īpatsvars

Rīga 17%
Tallina 31%
Viļņa 34%
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Jaunie līgumi, mEUR
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Šogad pirmā pusgada 
laikā mājsaimniecībām 
kredītos izsniegti gandrīz
340 miljoni eiro

Mājokļu kredīti
Pārējie kredīti
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*Vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī
*Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem

Vidējie mājsaimniecības izdevumi
(4 ģimenes locekļi) 2016. gadā

Vidējie mājsaimniecības ienākumi
(4 ģimenes locekļi) 2015. gadā

Uzkrājumi

Vidējā darījuma summa

1. iemaksa

Krāšanas laiks (mēnešos)

Bez Altum
galvojuma

1531

1792

260

60000

(20%) 12000

46

Ar Altum
galvojumu

1531

1792

260

60000

(5%) 3000
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Patēriņa izdevumi* 2016. g.

Visas mājsaimniecības Patēriņa izdevumi kopā - 383 EUR

Bez Altum atbalsta 
programmas
ģimenei būtu jākrāj
gandrīz 4 gadi

87 EUR 101 EUR 46 EUR 25 EUR 21 EUR 20 EUR 20 EUR 16 EUR 16 EUR 14 EUR 11 EUR 4 EUR



Attīstības finanšu
institūcijas Altum „Mājokļu 
galvojumu programma”

Inese Zīle
Attīstības finanšu institūcijas “Altum” valdes locekle
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Mērķis

Plaši pieejama valsts atbalsta programma 
ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi 
ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu 
pirmās iemaksas veikšanai. Darbojas kā 
garantija bankas hipotekārajam aizdevumam.
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Paveiktais

• Divu gadu laikā programma ir palīdzējusi vairāk kā
6200 ģimenēm tikt pie atbilstoša lieluma mājokļiem, tādā
veidā nodrošinot vairāk nekā 9000 bērnus ar mājokli

• Palielinājusies dzīvokļu pieejamība ģimenēm ar bērniem
• Viens no instrumentiem, kā motivēt personas palikt uz dzīvi Latvijā
• Valsts programmā ieguldītais 1 eiro ir stimulējis

35 reižu lielāku kredītresursu piesaisti mājokļu iegādei
• Lēmumi par garantijas piešķiršanu tiek pieņemti vidēji 3 dienu laikā
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Finansējums

• Mājokļa atbalsta programmas kopējais finansējums – 10,4 milj. EUR
• Kopējā izsniegto garantiju summa - 41 milj. EUR
• Kopumā ar piešķirtajām garantijām piešķirto hipotekāro

aizdevumu kopējais apjoms - 368 milj. EUR
• Vidējā garantija – 6,7 tūkst. EUR
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Reģionālais pārklājums

Kurzeme

Rīga un Pierīga

Vidzeme

14%
895 galvojumi

66%
4096 galvojumi

3%
161 galvojums

8%
465 galvojumi

9%
546 galvojumi

Zemgale

Latgale
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Klientu
profils

61%
1 bērns ģimenē

32%
2 bērni ģimenē

7%
3+ bērni ģimenē
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Mājokļu raksturojums

• Valsts atbalstu ģimenes pamatā izmanto vidēja izmēra
dzīvokļu iegādei – aizdevuma summa, ko ar ALTUM 
galvojuma palīdzību aizņemas bankā, vidēji ir 60 tūkstoši 
eiro. Tie lielākoties ir mājokļi iepriekšējos gados būvētos 
daudzdzīvokļu namos, visbiežāk - divistabu dzīvokļi.

• Ģimeņu pirmā izvēle ir gatava  mājokļa iegāde,
tikai 4% ģimeņu aizņemas būvniecībai.

• Jauno projektu īpatsvars ir zem 10%, arī privātmājas
iegādājas salīdzinoši reti - aptuveni 6% gadījumu.
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Programmas plānotie
papildinājumi 2018. gadā

• Atbalsts līdzšinējai mērķa grupai un ģimenēm ar bērniem
vecumā līdz 24 gadiem (jaunums no 2018.gada) – 6.6 milj.
(4000 galvojumi 26.4 m. EUR apmērā)

• Atbalsts jaunajiem speciālistiem (līdz 35 g.v. ar augstāko vai
profesionālo izglītību) – bez valsts finansējuma, tiks piemērotas 
komerciālās likmes (1000 galvojumi aptuveni 6 milj. EUR apmērā).
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Mājokļu atbalsta programmas turpmākā 
attīstība



Mājokļu atbalsta programmas plānoto 
papildinājumu nepieciešamība

Ø Nepieciešamība risināt mājokļu pieejamības jautājumu;
Ø Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275

(prot.Nr.20 29.§) apstiprinātā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra
Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
92.2.pasākumu valdība, cita starpā, ir izvirzījusi uzdevumu uzlabot
demogrāfisko situāciju, kā arī dzīves kvalitāti un sociālo
nodrošinājumu ģimenēs, kurās audzina bērnus;

Ø Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojums Nr.126 (prot.Nr.10 32.§)
«Par Finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam» 2.1.1.1
apakšpunktā ietverts uzdevums – paplašināt valsts atbalsta programmas
mājokļa iegādei galvojuma saņēmēju loku, paredzot iespēju galvojumu
piešķirt ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem.
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Mājokļu dzīves cikls

Pirmais mājoklis 
20%

Gados jauni cilvēki
no 18 līdz 30 gadiem, kuru
rīcībā parasti nav būtisku
finanšu uzkrājumu un
augstu ienākumu. Parasti
izvēlas lētu un nelielu īres
mājokli vai arī īrē mājokli
kopīgi ar citiem.

Pirmais iegādātais 
mājoklis 

Cilvēki vecumā no 30 
līdz 35 gadiem, kuri ir 

izlēmuši uzsākt ģimenes 
dzīvi un tiem ir nelieli 

uzkrājumi, lai iegūtu savā 
īpašumā vajadzībām un 

finanšu līdzekļiem 
atbilstošu pirmo mājokli. 

Pārmaiņas

Cilvēki vidēji no 35 līdz 
60 gadiem, kuri ir 
sasnieguši savas 

profesionālās karjeras 
maksimumu, kuriem ir 

iekrājumi un stabili 
ienākumi. Šajā grupā 

cilvēks var atļauties pārdot 
savu pirmo mājokli un 

iegādāties citu – plašāku, 
dārgāku, turklāt brīvi 
izvēloties tā atrašanās 

vietu. 

Tukšie mājokļi – 20% 
Cilvēki no 60 gadiem un 

vecāki. To nepieciešamība 
pēc lielas dzīvojamās 

platības ir samazinājusies, 
tādēļ bieži vien šai grupā 

tiek dota priekšroka 
pāriešanai uz mazāku, 

galvenokārt īrētu, mājokli. 
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Personas, kas vēlas iegādāties īpašumā savu pirmo
mājokli ir vecumā no 30 – līdz 35 gadiem.



Būtiskākie šķēršļi sava mājokļa iegādei
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Nesamērīgi augstas mājokļu cenas

Pirmās iemaksas trūkums

Nepietiekami ienākumi

Neatbilst vēlmēm

Nepietiekami oficiālie ienākumi

Nestabili, neregulāri ienākumi

Nogaidu, jo prognozēju cenu kritumu

Cits

2016
2017

q Izvērtējot mājokļa iegādes plānus, gandrīz puse labprāt iegādātos
nekustamo īpašumu.

Avots: Swedbank aptauja «Mājsaimniecību mājokļu iegādes plāni», 2016, 2017



Mēneša vidējie ienākumi
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2017. gada 2. ceturksnī vidējā bruto darba samaksa bija 927 euro
Ø 16% no personu īpatsvara, kas saņem līdz 1047 euro neto
Ø 11% no personu īpatsvara, kas saņem vairāk par 1047 euro neto

3% 3%

8%

21%

16%
22%

16%

11%

Personu ienākumi (EUR) bruto vecuma 
grupā līdz 35 gadiem 2016.gadā

līdz 70 euro

līdz 150 euro

līdz 300 euro

līdz 500 euro

līdz 700 euro

līdz 1000 euro

līdz 1500 euro

1500 euro un 
vairāk

Mēneša vidējā neto un bruto darba 
samaksa 2017.gada 2.ceturksnī

Avots: CSP



Personu spēja uzkrāt nepieciešamo pirmo iemaksu, 
kas nepieciešama, lai iegādātos mājokli īpašumā

Ienākumu līmenis Izdevumi mājoklim + uzkrājums 
(euro)

Pieejamība mājoklim/spēja atļauties veidot uzkrājumu

1 pieaugušais
Līdz 1000 euro (bruto)

Līdz 702 euro (neto)

1000

Nevar atļauties

2 pieaugušie
Līdz 2000 euro (bruto)
Līdz 1392 euro (neto)

Nevar atļauties
Summa ikmēneša izdevumiem divām personām - 392 euro  

1 pieaugušais
Līdz 1500 euro (bruto)
Līdz 1047 euro (neto)

Nevar atļauties 
Summa ikmēneša izdevumiem - 47 euro

2 pieaugušie
Līdz 3000 euro (bruto)
Līdz 2081 euro (neto)

Tikai 16% var atļauties
Summa ikmēneša izdevumiem divām personām -

1081 euro

1 pieaugušais
Virs 1500 euro (bruto)
Virs 1047 euro (neto)

Vērtējums no konkrēta ienākumu līmeņa 
Tikai 11% ienākumu līmenis pārsniedz šo skaitli 

2 pieaugušie
Virs 3000 euro (bruto)
Virs 2081 euro (neto)

Var atļauties
Tikai 11% ienākumu līmenis pārsniedz šo skaitli 

Summa ikmēneša izdevumiem divām personām - virs 
1081 euro
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Ø Ja mājsaimniecībā ir viena persona, tikai 11% (vērtējot ienākumu slieksni) spēj atļauties uzkrāt mājokļa
iegādei nepieciešamos līdzekļus pirmajai iemaksai 2 gadu laikā

Ø Ja mājsaimniecībā ir 2 personas, 27% (vērtējot ienākumu slieksni) var atļauties uzkrāt mājokļa iegādei
nepieciešamos līdzekļus pirmajai iemaksai 2 gadu laikā



Grozījumi likumā „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
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Ar grozījumiem plānots programmu paplašināt uz:
Ø personu, kura ieguvusi profesionālo vai augstāko izglītību un kura

nepārsniedz 35 gadu vecumu (uz tirgus nosacījumiem);
Ø personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns,

ietverot nosacījumu, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

Likumprojekts izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra sēdē un tiek
virzīts budžeta likumprojektu paketē kopā ar likumprojektu “Par valsts budžetu
2018.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019.
un 2020.gadam”.

Plānots, ka mājokļu atbalsta programmas paplašinājums stāsies spēkā 2018.gada
1.janvārī.



Mājokļu atbalsta programmas paplašināšanas 
ietekme

! Speciālisti tiks motivēti palikt uz dzīvi Latvijā

! Personām, kas ieguvušas profesionālo vai augstāko izglītību, veicināta mājokļa
pieejamība

! Uzlabota Latvijas uzņēmējdarbības vide

! Sekmēta jaunu saimnieciskās darbības veicēju un privātpersonu piesaiste reālai
saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā gan nacionālā, gan reģionālā mērogā

! Stimulēts kreditēšanas tempa pieaugums

! Pozitīvi ietekmēts investīciju apjoms 
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Paldies!


