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LATVIJA 2030
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CSP (01.01.2017.)

faktiski Valmierā dzīvojošie

~ 7000 iebrauc 

katru dienu

3.3%

bezdarbs

630 darbspējas vecumā uz 

1000 iedzīvotājiem

PMLP (01.01.2017.)

SITUĀCIJA VALMIERĀ
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uzņēmēju plāno palielināt darbinieku skaitu

uzņēmēju uzskata, ka attīstību kavējošais faktors ir nespēja 
darbiniekus nodrošināt ar mājokli

uzņēmēju uzskata – pašvaldības pienākums uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanai ir cilvēkresursu piesaiste pilsētai

48%

48%

54%

VALMIERAS UZŅĒMĒJU APTAUJA 2017 
(veica «Valmieras Attīstības aģentūra»)



Secinājumi:

• Tikai neliela daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo 
īrētajos dzīvokļos, kas mazina mobilitāti;

• Jaunu īres mājokļu attīstība ir nepietiekoša

Rekomendācija:

• Uzlabot pieejamību zemo izmaksu īres 
mājokļiem;

• Palielināt finansējumu zemo izmaksu īres 
mājokļiem teritorijās ar pieaugošu 
nodarbinātību

OECD 
ekonomikas 
pārskats
(2017)



Iegādei tiek piedāvāti 50 no esošajiem 7550 dzīvokļiem

Dzīvokļa iegādes cena               EUR/m2

Pašreiz īres tirgū dzīvokļi praktiski NAV
pieejami

Īres maksa 120–350 EUR

~615

80% vēlas īrēt, nevis iegādāties

DZĪVOKĻU TIRGUS VALMIERĀ

vienistabas trīsistabu



Divu ēku būvniecība – 150 īres
dzīvokļi 2018.gada sākumā

Kopējās izmaksas – 6 700 000 EUR

Plānotā īres maksa – 5,20 EUR/m2

Divistabu dzīvoklis 46m2 – 240 EUR

Pašu līdzfinansējums – 10% jeb 
670 000 EUR

Pārējais – aizņēmums kredītiestādē 
uz 25 gadiem

REALIZĒJAMAIS PROJEKTS



Līdzfinansējuma risinājumi:

Valsts mērķdotācija kapitālsabiedrībai

Valsts vai Altum galvojums pašu finansējuma daļai 
aizņēmumam kredītiestādē

Problēmas/riski

Sarežģītais komercdarbības valsts atbalsta regulējums

Pārmetumi par konkurences kropļošanu

Finansējuma problēma:

Nodrošināt pašu līdzfinansējumu 10 – 20 % apmērā no 
kopējā projekta izmaksām



3. Mērķdotāciju pašvaldībām piešķir:

3.1. sociālo dzīvojamo māju būvniecībai — 30 % apmērā no 
būvniecības izmaksām;
3.2. pašvaldības īres namu būvniecībai — 30 % apmērā no 
būvniecības izmaksām;
3.3. pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai īres namu 
būvniecībai — 20 % apmērā no būvniecības izmaksām;
3.4. pašvaldības īpašumā esošo būvju pārbūvei 
(rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai jaunbūvējamo 
daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) pabeigšanai, 
vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu renovācijai —
30 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) izmaksām;
3.5. pašvaldības un komercsabiedrības kopīgi veiktai būvju 
pārbūvei (rekonstrukcijai) par dzīvojamām mājām vai 
jaunbūvējamo daudzdzīvokļu namu (kuru būvdarbi pārtraukti) 
pabeigšanai, vai neizīrētu dzīvojamo māju vai neizīrēto daļu 
renovācijai — 20 % apmērā no rekonstrukcijas (renovācijas) 
izmaksām;
3.6. atsevišķu dzīvokļa īpašumu iegādei — 30 % apmērā no 
iegādes vērtības, bet ne vairāk kā 8537,23 euro.
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