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Anotācija
Promocijas darba mērķis ir novērtēt līdz šim īstenotos un potenciāli jaunos mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentus pēc to ieguvumiem lēmumu varianta izvēlei par to
ieviešanas piemērotību Latvijā.
Promocijas darba pirmajā nodaļā ir aprakstīti pētījumi par lēmumu ieguvumu
klasifikāciju un veidiem, lēmumu ieguvumu vērtēšanas principiem, multikritēriju analīzes
teorija (Multi-criteria Decision-Making Analysis), izmaksu–ieguvumu vērtēšanu lēmumu
pieņemšanas procesā, galvenajām izmaksu–ieguvumu vērtēšanas metodēm, izveidots
ieguvumu vērtēšanas teorētiskas ietvars mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izvēlei
lēmumu pieņemšanas procesa alternatīvu izvēles posmā.
Promocijas darba otrajā daļā ir analizēts mājoklis, mājokļu klasifikācija un politikas
pamatprincipi, veikts mājokļu situācijas analītiskais izvērtējums un hipotekārā kreditēšanas
tirgus analīze Latvijā, analizēti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas aspekti, līdz šim īstenotie
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ES valstīs, tostarp Latvijā.
Promocijas darba trešajā nodaļā, balstoties uz promocijas darba pirmās un otrās nodaļas
veikto pētījumu rezultātiem, izstrādāta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieguvumu vērtēšanas metodika un noteikti piemērotākie instrumenti ieviešanai Latvijā, tostarp
apkopoti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, kas īstenoti Latvijā laika periodā no
2000. līdz 2015. gadam, piedāvāti jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti
ieviešanai Latvijā, noteikti galvenie ieguvumi no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieviešanas, veicot trīs aptaujas (ekspertu), novērtēti, analizēti un saranžēti mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumenti pēc to ieguvumiem un noteikta to piemērotību Latvijas apstākļiem.
Pētījuma nobeigumā ir sniegti saistoši secinājumi un priekšlikumi Ekonomikas ministrijai
un pašvaldībām, bankām un nekustamā īpašuma attīstītājiem lēmumu varianta izvēlē par līdz
šim īstenoto un potenciāli jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas
piemērotību Latvijā.
Promocijas darba saturs izklāstīts uz 182 lpp., ilustrēts ar 19 attēliem un 35 tabulām.
Literatūras sarakstā iekļauti 213 literatūras avoti. Darbam pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgvārdi: lēmumi, ieguvumi, ieguvumu vērtēšana, mājoklis, mājokļu ilgtermiņa
finansēšana, mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vērtēšana.
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Annotation

A goal of doctoral thesis is to evaluate the existing and new long - term housing
financing instruments by benefits for choosing decision alternative for the instruments
suitability for Latvia.
In the first chapter, classification of decision benefits and benefit assessment
principles are developed, theory of Multi-criteria Decision-Making Analysis and the main
evaluation methods of costs and benefits of decisons are presented, the theoretical frame of
the evaluation of benefits in context for choosing the long-term financing instruments are
developed.
In the second part, an analysis of housing, classification of housing and housing policy
principles, an analytical assessment of the housing situation and analysis of the mortgage
lending market in Latvia are made, housing long - term financing aspects, as well, so far
implemented long - term housing instruments in Latvia and other EU countries are described.
In the third part, based on the results of the first and second part of the doctoral thesis,
author has made the methodology of evaluation of long - term housing financing instruments
and determined more suitable long term housing financing instruments for Latvia, including,
offered existing long-term housing financing instruments has beem implemented form 20002015, and new long-term housing financing instruments for implementation in Latvia,
identified the main benefits of implementing the instruments, through three surveys (experts)
assessed, analyzed, ranked up the instruments and determined their suitability for the Latvian
conditions from the point of view of benefits.
At the end of the research are made the conclusions and proposals for responsible
body of housing policy – Ministry of Economy , for local governments, banks and real estate
developers for choosing decision alternative to determine more suitable instruments for
Latvia.
Contents of the doctoral thesis consist of 182 pages, incorporating 19 figures and
35 tables. A reference list includes 213 sources of literature and articles in scientific journals,
as well as 6 attachements were added to the doctoral thesis.
Keywords: decisions, benefits, evaluation of benefits, housing, long term housing financing,
housing long - term financing instruments, evaluation of long - term housing financing
instruments.
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Saīsinājumu un nosacīto apzīmējumu saraksts
AER – atjaunojamie energoresursi
ALTUM – Latvijas Attīstības finanšu institūcija “ALTUM”
ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija (United Nations Organization)
AHP metode – Analītisko procesu hierarhijas metode (Analytic Hierarchy Process Method)
ASV – Amerikas Savienotās Valstis
CBA metode – izmaksu un ieguvumu analīzes metode (Cost-Benefit Analysis)
CCA metode – izmaksu seku analīzes metode (Cost-Consequence Analysis)
CEA metode – izmaksu efektivitātes analīzes metode (Cost-Effectiveness Analysis)
CMA metode – izmaksu minimizēšanas metode (Cost-Minimization Analysis)
CMM metode – izvēles modelēšanas metode (Choice Modelling)
CO2 – siltumnīcefekta gāzes
CUA metode – izmaksu lietderības analīzes metode (Cost-Utility Analysis)
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
DM – Delfi metode (Delphi Method)
EEFIG – Energoefektivitātes finanšu institūciju grupa
EK – Eiropas Komisija
EM – Ekonomikas ministrija
ES – Eiropas Savienība
ESKO – energoservisa kompānija
FM – Finanšu ministrija
IKP – iekšzemes kopprodukts
Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
LBN – Latvijas būvnormatīvs
LGA – Latvijas Garantiju aģentūra
LHZB – Latvijas Hipotēku un zemes banka
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
MAKP I etaps – Mājokļu attīstības kreditēšanas programma, I etaps
MAKP II posms – Mājokļu attīstības kreditēšanas programma, II posms
MCDM teorija – multikritēriju analīzes teorija (Multi-criteria Decision-Making Analysis)
MK – Ministru kabinets
NAP2020 – Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam
NĪVK IS – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma
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OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic
Copperation and Development)
SAM 4.2.1.1. programma – ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda 4.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” aktivitāte
SEG – siltumnīcefekta gāzu emisijas
TM – Tieslietu ministrija
3.4.2.2. aktivitāte – ES 2007.–2013. gada plānošanas perioda Darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” aktivitāte
3.4.4.1. aktivitāte – ES 2007.–2013. gada plānošanas perioda Darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” aktivitāte
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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156.

IEVADS
Mājokļiem ir svarīga nozīme katras valsts ekonomikas attīstībā, un darbības ar tiem vidēji
sastāda 10–20% no visām ekonomiskajām aktivitātēm valstī, kā arī tie ir uzskatāmi par
vislielāko mājsaimniecību pamatlīdzekli.1 Nepieciešamība pēc mājokļa ir ne tikai viena no
cilvēka pamatvajadzībām, bet arī viens no dzīves līmeņa rādītājiem. Mājoklim ir jābūt ērtam,
ekonomiskam un reāli uzturamam, kā arī arhitektoniski izteiksmīgam, lai iekļautos apkārtējā
vidē. Vienlaikus jāņem vērā, ka mājokļu sfēras specifika ir liela līdzekļu ietilpība, ilgs
investīciju atmaksāšanās laiks, līdz ar to nenovērtējama nozīme tās attīstībā ir finanšu līdzekļu
piesaistei ilgtermiņā.
Mūsdienās vairāk uzmanība tiek vērsta uz ieguvumiem un izmaksām no mājokļa, t.i., lai
mājoklis būt komfortabls, ērts un piemērots, taču vienlaikus arī energoefektīvs un izmaksas tā
iegādei, būvniecībai, uzlabošanai un uzturēšanai būtu samērīgas ar ieguvumiem, ko iespējams
saņemt no attiecīgā mājokļa lietošanas.
Hipotekārais kredīts ir viens no veidiem, kā piesaistīt investīcijas mājoklim ilgtermiņā,
taču jārēķinās, ka ne visi iedzīvotāji var aizņemties un saņemt hipotekāros kredītus viņu
maksātspējas, vecuma un citu aspektu dēļ, kā arī jāņem vērā, ka kopš 2008. gada globālās
krīzes hipotekārās kreditēšanas tirgus Latvijā neattīstās tik strauji kā iepriekš, tostarp banku
piedāvātie kredītu nosacījumi ir daudz stingrāki.
Pētījuma aktualitāte
Promocijas darba tēmas aktualitāti nosaka mājokļu zemā energoefektivitāte un to
tehniskais stāvoklis, kā arī mazi jaunu mājokļu būvniecības apjomi Latvijā, kur, publiskajam
sektoram sadarbojoties ar privāto sektoru, ir jāmeklē risinājumi situācijas uzlabošanai,
īstenojot dažādus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus. Mājokļu politikas
veidotājiem jāpieņem lēmumi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izvēles kontekstā,
nosakot piemērotākos instrumentus, kuri ilgtermiņā dotu lielākos ieguvumus valsts un
pašvaldību līmenī un iedzīvotāju un mājokļu līmenī, un zemākās attiecīgā instrumenta
ieviešanas izmaksas. Pētījumu trūkums Latvijā par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem nosaka promocijas darba tēmas izvēli un tās aktualitāti.
Pētījuma objekts, priekšmets un hipotēze
Pētījuma objekts ir mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumi.

1European

Commission. Housing Finance Systems for countries in Transistion: principles and examples. Switzerland. United
Nations, – 2005. – p. 95.
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Pētījuma priekšmets ir mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu
vērtēšana.
Pētījuma hipotēze:
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas metodika un rezultāti
sniedz indikācijas mājokļu politikas veidotājiem lēmumu variantu izvēlē par līdz šim īstenoto
un potenciāli jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotību
Latvijā.
Pētījuma mērķis un uzdevumi
Promocijas darba mērķis ir novērtēt līdz šim īstenotos un potenciāli jaunos mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentus pēc to ieguvumiem lēmumu varianta izvēlei par to
ieviešanas piemērotību Latvijā.
Mērķa saniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:
1. Izpētīt zinātnisko literatūru par lēmumu ieguvumu veidiem, klasifikāciju, ieguvumu
vērtēšanu un tās nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, ieguvumu vērtēšanas
principiem, galvenajām ieguvumu novērtēšanas metodēm.
2. Izpētīt zinātnisko literatūru par mājokļa jēdzienu un noteikt mājokļu klasifikāciju,
apkopot un analizēt līdz šim ieviestos un ieviešanā esošos mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentus Latvijā un citās ES valstīs.
3. Novērtēt mājokļu situāciju Latvijā, tostarp to tehnisko stāvokli un līdz šim veiktos
ieguldījumus mājokļu sektorā, un hipotekārās kreditēšanas tirgus tendences.
4. Novērtēt ekspertu viedokli par līdz šim ieviesto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vispārēju piemērotību Latvijas apstākļiem, veikt tā izvērtējumu.
5. Noteikt jaunus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus ieviešanai Latvijā, kuri
būtu piemērojami Latvijas apstākļiem, noskaidrot ekspertu viedokli par to vispārēju
piemērotību Latvijā, veikt tā izvērtējumu.
6. Noteikt galvenos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumus un
noskaidrot ekspertu viedokli par līdz šim ieviesto un jauno mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumiem un veikt tā izvērtējumu.
7. Novērtēt ekspertu viedokli par līdz šim ieviesto un jauno mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu indikatīvajām publiskajām administrēšanas izmaksām, veikt
tā izvērtējumu.
8. Izveidot mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas metodiku
un veikt to vērtēšanu un ranžēšanu, sagatavot par mājokļu politiku atbildīgajai
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Ekonomikas ministrijai priekšlikumus jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu

ieviešanai

Latvijā, pašvaldībām –

atsevišķu

mājokļu

ilgtermiņa

finansēšanas instrumentu ieviešanai vietējā līmenī, bankām un nekustamā īpašuma
attīstītājiem – par iespējām attīstīt jaunos produktus vai pakalpojumus mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanai.

Pētījuma ierobežojumi
Promocijas darba pētījuma izstrādē veikti pieņēmumi un noteikti zemāk minētie
ierobežojumi:
1. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti tiek pētīti kā instrumenti, ar kuru
palīdzību iespējams nodrošināt finansējumu ilgtermiņā mājokļu energoefektivitātes
uzlabošanai (renovācijai), būvniecībai, iegādei un remontam. Netiek pētīti instrumentu
teorētiskie aspekti no starptautisko grāmatvedības standartu un normatīvā regulējuma
viedokļa.
2. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu piemērotība pēc ieguvumiem tiek pētīta
tieši no Ekonomikas ministrijas un pašvaldību viedokļa - kā mājokļu politikas
veidotāju puses, netieši – no privātā sektora (banku un nekustamā īpašuma attīstītāju)
puses - kā sadarbības partneru un starpnieku starp mājokļu politikas veidotājiem un
gala patērētājiem (mājsaimniecībām) no otras puses. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti netiek pētīti no individuālo mājsaimniecību viedokļa dēļ ierobežotā darba
apjoma un instrumentu specifikas un sarežģītības.
3. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izmaksas tiek pētītas no to publiskās
administrēšanas izmaksu viedokļa Latvijā, respektīvi, no izmaksu, kas nepieciešamas
no publiskajiem resursiem attiecīgā instrumenta sagatavošanai un ieviešanai. Netiek
pētīts jautājums par instrumentu ieviešanai nepieciešamo investīciju apjomu, jo to
noteikšanai ir nepieciešama kompleksa un detalizēta izpēte par katru no attiecīgajiem
instrumentiem.
4. Ieguvumu un izmaksu novērtēšanas metodes un mājokļu normatīvais regulējums
Latvijā, tostarp ilgtermiņa finansēšanas jomā tiek pētīts vispārīgi, neveicot padziļinātu
analīzi par minētajiem jautājumiem.
5. Pētījumu ierobežo statistikas datu trūkums par atsevišķiem ar mājokļu sektoru
saistītiem rādītājiem, kas nebija pieejami pētījuma periodā vai pieejami pēc Latvijas
iestāšanas Eiropas Savienībā, t.i., pēc 2004. gada.
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Pētījumu teorētiskais un metodoloģiskais pamats
Promocijas darba teorētiskā bāze balstīta uz vienu no galvenajām teorijām lēmumu
pieņemšanā – lēmumu multikritēriju analīzes teoriju (Multiple Criteria Decision Making
Analysis), ko piemēro lēmumu pieņemšanas procesā, ievērojot dažādus kritērijus, kas
izsakāmi gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās vērtībās un dažādās mērvienībās, piešķirot katram
kritērijam noteiktu svaru. MCDM ir piemērota teorija lēmumu alternatīvu izvērtēšanā, kas ļauj
lēmumu pieņēmējiem izmantot tiem pieejamo informāciju, domāt par iespējamām sekām,
izvērtēt savas vēlmes un minimizēt iespējamās negatīvās sekas pēc lēmuma pieņemšanas. Par
MCDM pielietošanu lēmumu pieņemšanā ieguvumu novērtēšanai pētīti Kendall K.E.,
Macharis C., Guhnemann A., Beria P., Hobbs B. un citu autoru darbi. Lēmumu pieņemšanā
tiek pielietotas daudzas citas teorijas, piemēram, vairāku mērķu lēmumu pieņemšanas teorija
(Multiple Objective Decision Making), vairāku atribūtu vērtību teorija (Multi-Attribute Value
Theory), u.c.
Darba informatīvā bāze

izveidota no Eiropas Savienības un Latvijas plānošanas

dokumentu, normatīvo aktu, statistisko institūciju oficiālajiem dokumentiem, tajā skaitā
Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, “Eurostat” datiem,
nacionālo un ārvalstu zinātnieku publikācijām, enciklopēdiskiem avotiem, ekspertu
viedokļiem.
Par lēmumu ieguvumu veidiem, lēmumu ieguvumu vērtēšanu, lēmumu ieguvumu
nozīmi un ieguvumu novērtēšanas metodēm politikas procesā pētīti Anderson D.R., Annema
J.A., Alekneviciene V., Alonso J.A. un Lamata T., Barford M.B., Beukers E., Boardman A.E.,
Brzozowska K., Campbell H., Heather J., Hyman D.N., Jansons M., Kerzner H., Liew A. un
Sundaram D., Little M., Mouter N., Pearce D., Persky J., Saaty T.L., Bhushan N., Kanwai R.
un citu autoru darbi.
Jautājumā par mājokli un tā ilgtermiņa finansēšanu pētīti Donner C., Lund B.,
Warnock V.C. un Warnock F.E., Chiquier L., Lea M., Andrejevas V., Geipeles I., Antsones J.,
Tsenkovas S., Melnikas B., Sideļksas A., Pļaviņas B., Slavas D., Zubkova Z., Ijevlevas K.,
Neilanda R., Kauškales L. un citu autoru darbi.
Pētījumā izmantotās metodes
Promocijas darba veikšanai un hipotēzes pierādīšanai tika izmantotas dažādas kvalitatīvās
un kvantitatīvās metodes:
• kvalitatīvās metodes: Analītisko procesu hierarhijas metodes (Analytic hierarchy
process method) elementi, Delfi metode (Delphi method), monogrāfiskā metode,
dokumentu analīze, gadījumu analīze;
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• kvantitatīvās metodes: statistiskās metodes - centrālās tendences rādītāju analīze,
variācijas, dinamikas rādītāju analīze.
Pētījuma zinātniskā novitāte
1. Izstrādāta lēmumu ieguvumu klasifikācija: pēc administratīvajiem principiem, pēc
ieguvumu darbības jomas, pēc valsts attīstības plānošanas dokumenta veida, pēc
ieguvumu ietekmes uz rezultātu, un papildināta lēmumu ieguvumu klasifikācija: pēc
laika komponentes un pēc ieguvumu veida.
2. Izstrādāti lēmumu ieguvumu vērtēšanas principi: ieguvumu vērtēšanas nepārtrauktības
princips, ieguvumu salīdzināmības princips, ieguvumu vadības procesa uzlabošanas
princips, ieguvumu informācijas pietiekamības princips.
3. Izveidota lēmumu pieņemšanas procesa izmaksu–ieguvumu vērtēšanas konceptuālā
shēma.
4. Izstrādāts mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas
teorētiskais ietvars.
5. Piedāvāti jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – kompleksās renovācijas
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu instruments, progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas atbalsta instruments un sociālo grupu mājokļu īres maksas
atvieglojumu instruments.
6. Noteikti valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumi un iedzīvotāju un mājokļu līmeņa
ieguvumi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu griezumā.
7. Izstrādāta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas metodika.
Pētījuma praktiskā novitāte
1. Piedāvāts jēdzienu “mājoklis”, “mājokļu ilgtermiņa finansēšana” un “mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti” skaidrojums, un izveidota mājokļu klasifikācija
Latvijā.
2. Apkopoti no 2000.gada līdz 2015.gadam īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti Latvijā un noteikti jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti,
kuru ieviešana Latvijā būtu padziļināti izvērtējama.
3. Veikta ieguvumu vērtēšana mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem Latvijā.
4. Sniegtas indikatīvās ikgadējo publisko administrēšanas izmaksu aplēses no 2000.gada
līdz 2015.gadam īstenotajiem un jaunajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem Latvijā, veikta to vērtēšana.
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Promocijas darba aizstāvēšanai izvirzītās tēzes
-

Izstrādāto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas
metodiku mājokļu politikas veidotāji var pielietot lēmumu variantu izvēlei par
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotību Latvijā,
vienlaikus uzsverot, ka katra instrumenta ieviešanai ir jāveic detalizēta izpēte un
izvērtēšana.

-

Attīstot un paplašinot līdz šim īstenotos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus
Latvijā un izveidojot, kā arī ieviešot jaunus instrumentus, tiktu uzlabota mājokļu
situācija un iedzīvotāju nodrošinājums ar kvalitātes un kvantitātes ziņā atbilstošu
mājokli.

-

Izpētot no 2000. līdz 2015.gadam īstenotos un nosakot potenciāli jaunos mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, izstrādātais mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vadības modelis lēmumu variantu izvēlei Latvijā paredz divus galvenos
rīcības virzienus mājokļu situācijas uzlabošanai valstī: 1) attīstīt un turpināt ieviest
līdz šim īstenotos

piemērotākos

instrumentus

daudzdzīvokļu māju

sektora

uzlabošanai, kurā tirgus bez publiskā atbalsta nedarbojas un instrumentus, kuri paredz
publisko atbalstu sociālā riska grupām; 2) veidot un attīstīt jaunus instrumentus, kuri
dotu relatīvi lielus ieguvumus un balstīti uz zemām publiskām administrēšanas
izmaksām

Pētījuma periods
Pētījums tika veikts laika periodā no 2005. līdz 2018. gadam.
Promocijas darba sagatavošanai izmantotie statistikas dati un rādītāji par mājokļu
situāciju Latvijā, kā arī līdz šim īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem
un hipotekārās kreditēšanas tirgus aspektiem aptver laika periodu no 2000. līdz 2015. gadam.
Pētījuma ietvaros laika periodā no 2016. gada februāra līdz martam veiktas trīs aptaujas:
– ekspertu aptauja mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu piemērotības vispārējai
novērtēšanai;
– ekspertu aptauja mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu novērtēšanai;
– ekspertu aptauja mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu indikatīvo publisko
administrēšanas izmaksu novērtēšanai.
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Darba struktūra un apjoms
Promocijas darbs ir neatkarīgs pētījums, kas sastāv no ievada, trim nodaļām, kurām ir
11 apakšnodaļas, noslēguma secinājumiem un priekšlikuma. Darba kopējais apjoms ir
182 pamatteksta lappuses un 6 pielikumi uz 49 lappusēm. Promocijas darba pamattekstā
iekļauti 19 attēli un 35 tabulas. Promocijas darba izstrādē izmantoti 213 dažādi literatūras
avoti, kas apkopoti literatūras sarakstā.
Promocijas darba struktūra
Promocijas darba pirmajā nodaļā ir aprakstīti pētījumi par lēmumu ieguvumu
klasifikāciju un veidiem, lēmumu ieguvumu vērtēšanas principiem, MCDM teoriju, izmaksu–
ieguvumu vērtēšanu lēmumu pieņemšanas procesā, galvenajām izmaksu–ieguvumu
vērtēšanas metodēm, izveidots ieguvumu vērtēšanas teorētiskas ietvars mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu izvēlei lēmumu pieņemšanas procesa alternatīvu izvēles posmā.
Promocijas darba otrajā daļā ir analizēts mājoklis, mājokļu klasifikācija un politikas
pamatprincipi, veikts mājokļu situācijas analītiskais izvērtējums un hipotekārā kreditēšanas
tirgus analīze Latvijā, analizēti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas aspekti, līdz šim īstenotie
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ES valstīs, tostarp Latvijā.
Promocijas darba trešajā nodaļā, balstoties uz promocijas darba pirmās un otrās nodaļas
veikto pētījumu rezultātiem, izstrādāta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieguvumu vērtēšanas metodika un noteikti piemērotākie instrumenti ieviešanai Latvijā, tostarp
apkopoti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, kas īstenoti Latvijā laika periodā no
2000. līdz 2015. gadam, piedāvāti jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti
ieviešanai Latvijā, noteikti galvenie ieguvumi no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieviešanas, veicot trīs aptaujas (ekspertu), novērtēti, analizēti un saranžēti mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumenti pēc to ieguvumiem un noteikta to piemērotību Latvijas apstākļiem.
Pētījuma nobeigumā ir sniegti saistoši secinājumi un priekšlikumi, kas dos iespēju par
mājokļu politikas sagatavošanu un ieviešanu atbildīgajai valsts institūcijai – Ekonomikas
ministrijai – izvērtēt jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas iespējas
valstī kopumā un pašvaldībām – izvērtēt atsevišķu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu ieviešanas potenciālu vietējā līmenī, bankām un nekustamā īpašuma attīstītājiem–
izvērtēt iespējas ieviest un attīstīt jaunus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas produktus vai
pakalpojumus ieviešanai Latvijā.
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Pētījuma loģiskā struktūra norādīta 1. attēlā.
1.nodaļa. Lēmumu ieguvumu veidi, klasifikācija, vērtēšanas principi, vērtēšanas nozīme, vērtēšanas
metodes, mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētiskais ietvars

2.nodaļa. Mājokļu klasifikācija, mājokļu situācijas analītiskais izvērtējums, mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieviešanas pieredze un galvenās problēmas

Pētījuma mērķis: novērtēt līdz šim īstenotos un potenciāli jaunos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentus pēc to ieguvumiem lēmumu pieņemšanai par to ieviešanas piemērotību Latvijā.
Pētījuma galvenie uzdevumi: 1) Noteikt lēmumu ieguvumu klasifikāciju, izmaksu-ieguvumu vērtēšanas
lomu lēmumu pieņemšanas procesā, ieguvumu vērtēšanas principus, ieguvumu vērtēšanas metodes;
izveidot ieguvumu vērtēšanas teorētiskas ietvaru mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izvēlei
lēmumu pieņemšanas procesa alternatīvu izvēles posmā. 2) Analizēt mājokļu jēdzienu un izstrādāt
klasifikāciju, novērtēt mājokļu situāciju Latvijā, apkopot līdz šim īstenotos mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentus Latvijā un citās ES valstīs. 3) Noteikt jaunus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentus ieviešanai Latvijā, noteikt instrumentu ieguvumus, izstrādāt mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas metodiku un novērtēt mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentus instrumentu piemērotību, veicot to ranžēšanu pēc ieguvumiem.

3.nodaļa. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu piemērotības novērtējums Latvijā

Multikritēriju analīzes teorija (Multiple Criteria Decision Making Analysis)
Delfi metode (Delphi method)
Analītisko procesu hierarhijas metodes (Analytic hierarchy process method) elementi

Valsts, pašvaldību,
finanšu ekspertu
viedoklis

Valsts, pašvaldību,
finanšu ekspertu
viedoklis

Valsts, pašvaldību,
finanšu ekspertu
viedoklis

-Vai pēc vispārēja
vērtējuma instruments ir
piemērots Latvijas
apstākļiem?

-Vai pēc instrumenta
ieguvumu novērtējuma
instruments ir
piemērots Latvijas
apstākļiem?

-Vai pēc instrumenta
indikatīvo publisko
administrēšanas izmaksu
vērtējuma novērtējuma
instruments ir piemērots
Latvijas apstākļiem?

Rezultāti: mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanas rezultāti, secinājumi un
priekšlikumi mājokļu politikas veidotājiem, bankām un nekustamā īpašuma attīstītajiem
1. attēls. Pētījuma loģiskā struktūra
Avots: autores izstrādāts

Autores veikto pētījumu rezultāti ir aprobēti 12 starptautiski recenzētās zinātniskajās
publikācijās:
1. Henilane I., Šķiltere D. Complex Model of Evaluation of Lond–term Housing
Financing Instruments”. In proceedings of 11th Annual Scientific Baltic Business
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Management Conference, “Trends of Business and Funding Models in Contemporary World”,
Latvia, Riga, BA School of Business and Finance, - 2018. - apstiprināts publicēšanai.
2. Henilane I., Šķiltere D. Assessment of benefits of long-term financing instruments for
housing in Latvia. International Journal of Economics, Commerce and Management, United
Kingdom, Vol. V, Issue 3, March 2017, pp. 56-67 ISSN 2348 0386 Pieejams:
http://ijecm.co.uk/issues/ [Indexing: Ulrich's ProQuest, ECONIS, EconBiz, ScienceCentral, Wildau,
Scientific Indexing Services, AcademicKeys, Research Bib, Journal Guide, World Cat, NewJour, Scientific
Journals, Advanced Science Index u.c.]

3. Henilane I., Šķiltere D. Assessment of suitability of long-term financial instruments
for housing in Latvia. Journal of Business, Management and Economics Research, Academic
Research Publishing group, Germany, Pakistan, Vol. 3, issue 3/March, 2017, pp. 18-25
Pieejams: http://arpqweb.com/pdf-files/bmer3(3)18-25.pdf [Indexing: Index Copernicus; Scientific
Indexing Services (SIS); Scientific World Index; Econ Papers; Academic Resource Index; Academickeys u.c.]

4. Henilane I., Housing Concept and Analysis od Housing Classification. Baltic Journal
of Real Estate Economics and Construction Management, Latvia, Vol. 4, Issue 1, November
2016,

pp. 168–179

ISSN

2255-9671

(online)

Pieejams:

https://content.sciendo.com/view/journals/bjreecm/4/1/article-p168.xml
5. Henilane I., Review of Existing and New Long-term Housing Financial Instruments
in Latvia. In proceedings of 9th International Scientific Conference, Business and
Management. Lithuania, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University, 2016, pp. 1-7
Pieejams: http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2016/paper/view/12 [Indexing: Web of Science].
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1. LĒMUMU IEGUVUMU VĒRTĒŠANA
Pieņemot jebkuru lēmumu, ir svarīgi novērtēt ieguvumus un zaudējumus, ja attiecīgais
lēmums tiks vai netiks pieņemts. Lēmuma pieņēmējam ir svarīgi izprast, cik sarežģīts ir
pieņemamais lēmums, jo no tā atkarīga iespējamo ieguvumu vai zaudējumu ietekme uz
attiecīgu ieguvumu vai zaudējumu subjektu, t.i., ekonomiku vai sabiedrību, vai atsevišķu
nozari, uzņēmumu.
Šajā nodaļā, pamatojoties uz multikritēriju analīzes teoriju (Multiple Criteria Decision
Making Analysis), zinātniskās literatūras analīzi, pētīta lēmumu ieguvumu vērtēšanas nozīme
lēmumu pieņemšanas procesā un politikas ietekmes vērtēšanā, tajā skaitā noteikta lēmumu
ieguvumu klasifikācija, ieguvumu vērtēšanas principi un analizētas galvenās izmaksu–
ieguvumu vērtēšanas metodes, tostarp Analītisko procesu hierarhijas metode (Analytic
hierarchy process method).
Teorētiskā bāze par multikritēriju analīzes teoriju, Delfi metodi (Delphi method) un
Analītisko procesu hiearhijas metodi (Analytic hierarchy process method) kalpos par pamatu
promocijas darba praktiskās daļas petījumiem piemērotāko mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu noteikšanai.

1.1. Lēmumu ieguvumu veidi, klasifikācija un vērtēšanas principi
Šajā apakšnodaļā pētīts jēdziens “ieguvumi” (benefit; output; assets) un tā saistību ar
tādiem līdzīgas nozīmes jēdzieniem kā “ienākumi” un “labklājība”, izstrādāta lēmumu
ieguvumu klasifikācija un apkopoti un noteikti ieguvumu vērtēšanas principi.
Pētot zinātniski lietišķo literatūru, bieži jēdziena “ieguvumi” skaidrojumam izmantotie
apzīmējumi saprotami kā identiski un lietojami kā sinonīmi, taču dažos gadījumos ir ar citu
nozīmi, vienlaikus trūkst vienotas definīcijas minētajam jēdzienam. Bieži ar jēdzienu
“ieguvumi” saprot labklājības uzlabošanos, kā to skaidro D.V. Pīrss (Pearce D.W.)2–
“ieguvumi ir jebkurš pieaugums; labklājībā (lietderībā)” (“any gain in welfare (utility)”).
Viens no jēdziena “ieguvumi” skaidrojumiem finanšu sfērā ir, ka “ieguvumi ir vēlams un
izmērāms rezultāts vai rezultāts no rīcības, investīcijām, projekta, resursiem vai
tehnoloģijām”.3
Analizējot lēmumu pieņemšanas procesu, pētnieki A. Līvs un D. Sundarams (Liew A. and
Sundaram S.)4 uzskata, ka ļoti bieži pirms sarežģīta lēmuma pieņemšanas tiek pieņemta virkne
Pearce D.W. Cost-Benefit Analysis 2nd ed. – Londona: Macmillan, 1983 – p. 15–16.
Internets. – http://www.businessdictionary.com/definition/benefit.html – skatīts 2015. gada
10. oktobrī.
2

3BusinessDictionary.com/
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vienkāršu lēmumu, lai nonāktu pie vislabākajiem secinājumiem sarežģīta lēmuma
pieņemšanai.
Vienlaikus atsevišķos gadījumos ar ieguvumiem saprot arī dažādus sociālos pabalstus,
piemēram, Eiropas Savienības terminu vārdnīcā viens no jēdziena “benefit” skaidrojumiem
latviešu valodā5 ir, ka” ieguvumi ir “pabalsts”, t.i., finansiālais atbalsts slimības, pensijas vai
bezdarba laikā”.
Līdzīgs skaidrojums ir sniegts Meriama Vebstera (Merriam-Webster) vārdnīcā,6 ka
“ieguvumi ir nauda, ko maksā kompānija (apdrošināšanas kompānija) vai valsts, kad kāds
nomirst, saslimst, vai bezdarba u.c. gadījumos”.
Promocijas darbā jēdziens “ieguvumi”pētīts labklājības uzlabošanās konteksā.
Jebkuru no ieguvumiem ir nepieciešams izmērīt jeb noteikt tā lielumu jeb ietekmi uz
sabiedrību, uzņēmējdarbību, vidi un citām jomām, jo no tā atkarīgs, kādu ietekmi tas atstās uz
konkrētu subjektu.
Analizējot projekta menedžmenta ciklu, T.L. Jangs (Young T.L.) ieguvumus skaidro

7

kā

“izmērāmu labumu (measurable gain) no projekta, kas primāri pasvītro iemeslu projekta
uzsākšanai. Ieguvumi no projekta rodas tad, kad projekts ir pabeigts, bet ieguvumi no
programmas, tad, kad pirmais projekts vai apakšprojekts ir pabeigts”.
Īpaši svarīgi ir novērtēt ieguvumus no publiskā sektora (valsts un pašvaldību) lēmumiem,
jo tie var atstāt vislielāko ietekmi jeb ieguvumus vai zaudējumus uz sabiedrību vai sabiedrības
daļu.
Izmērot ieguvumus, tiek noteikta tā materiālā vai nemateriālā vērtība, kas pēc H. Kerznera
(Kerzner H.)8 un citu autoru klasifikācijas iedalās:
– materiālajos ieguvumos (tangible benefits) – ieguvumos, kurus ir iespējams novērtēt un
mērīt dolāros;
– nemateriālajos ieguvumos (intangible benefits) – ieguvumos, kurus var novērtēt citās
vienībās kā dolāros, vai tie var tikt noteikti un raksturoti subjektīvi.
Promocijas darbā papildinātas minētās definīcijas, norādot, ka materiālie ieguvumi ir
izsakāmi jebkurā naudas izteiksmē (ne tikai dolāros), bet nematerālie – citās vienībās kā
naudas izteiksmē.

4

Liew A. and Sundaram S. Complex Decision Making Processes:their Modellin and Support// in proceedings of the 38th
Hawai International Conference on System Sciences”. – Big Island, HI, USA, 2005, p. 1–10.
5Eiropas Savienības terminu vārdnīca/ Internets. – http://termini.lza.lv/term.php?term=labums&list=&lang=LV&h=yes skatīts 2015. gada 10. septembrī.
6 Merriam-Webster dictionary/ Internets. – http://www.merriam-webster.com/dictionary/benefit – skatīts 2015. gada
15. oktobrī.
7 Young T.L. Handbook of project management: A practical guide to effective policies, techniques and processes 2 nd ed.
revised. London: Kogan Pag, 2007. – p. 283–284.
8Kerzner H.A. Project Management: a system aproach to planning, scheduling and controlling 9 th ed. – New Jersey: John
Wiley & Sons Inc. 2005. – p. 1042.
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Līdzīgi skaidrojumi minētajām definīcijām ir doti Ekonomikas skaidrojošajā vārdnīcā9,
kur jēdziens “materiālie labumi” (material goods)” tiek skaidrots kā “labumi, kas ir vieliski,
kam piemīt fiziska forma un kurus var izmantot kādas vajadzības apmierināšanai”. Jēdziens
“nemateriālie ieguvumi” (intangible assets) ir “labumi, kas nav vieliski, kam nav fiziskas
formas, bet no kuriem fiziskas vai juridiskas personas var gūt kādus ienākumus (piemēram,
patenti, licences, mākslas darbi u.c.)”.
Vērtējot izmaksas un iegūtos labumus programmu vadīšanas procesā valsts pārvaldē,
G. Starlings (Starlings G.)10 izdala jēdzienu “reālais labums”, ar ko saprot rezultātu, ko
patērētājs iegūst no valsts projekta – kopējā dzīves līmeņa uzlabošanās, kas ir jāsalīdzina ar
reālajām izmaksām, t.i., resursiem, kas nepieciešami projektam un ko nav iespējams izlietot
citām vajadzībām, ko līdzīgi kā H. Kerzners (Kerzner H.)11 un citi autori iedala materiālajos
un nemateriālajos ieguvumos
Vērtējot ieguvumus valsts pārvaldē, ieguvumi ir jāklasificē arī pēc valsts attīstības
plānošanas dokumenta veida nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī, ar kura palīdzību tie tiks
sasniegti, izdalot stratēģijas, plānus, pamatnostādnes, koncepcijas, programmas u.c. politikas
plānošanas dokumentus.
Valsts kancelejas un ANO kopīga projekta ietvaros, pētot ieguvumus politikas ietekmes
veidošanās sistēmā12, ieguvumus nosaka, salīdzinot tos ar pašreizējo situāciju. Par
ieguvumiem var uzskatīt politikas izraisītos labvēlīgos efektus – gan tos, kuri ir tieši saistīti ar
politikas darbības mērķi, gan arī tos, kuri rodas netieši, saistībā ar citām politikām vai
ekonomisko darbību īstenošanu. Gluži tāpat kā ar negatīvajiem efektiem, kurus nosacīti var
dēvēt par izmaksām, arī pozitīvā ietekme jeb ieguvumi var parādīties vai nu uzreiz, vai pēc
kāda laika, vai ilgtermiņa perspektīvā. Ieguvumi var būt gan tiešie, gan netiešie. Tiešie
ieguvumi rodas projekta vai programmas tiešajam labuma saņēmējam, bet netiešie – plašākai
sabiedrības daļai un saistībā ar citu politisko vai ekonomisko darbību īstenošanu.
Ņemot vērā attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņus, tostarp vidēja termiņa
plānošanas dokumentu termiņu, piemēram, Latvijā, t.i., līdz 7 gadiem, bez īstermiņa un
ilgtermiņa ieguvumiem ir izdalāmi arī vidēja termiņa ieguvumi, kam ir liela nozīme politikas
ieviešanā, jo lielākā daļa politikas plānošanas dokumentu Latvijā ir vidēja termiņa politikas
plānošanas dokumenti, kuri sniedz arī redzamākos ieguvumus sabiedrībai.

Ekonomikas
skaidrojošā
vārdnīca/
Internets.
–
http://termini.lza.lv/term.php?term=materiālie%20labumi&list=&lang=LV&h=yes – skatīts 2015. gada 12. septembrī.
10 Starlings G. Valsts sektora pārvalde. – Rīga: Valsts administrācijas skola: SIA “N.I.M.S.”, 1999. – 252.–253. lpp.
11Kerzner H.A. Project Management: a system aproach to planning, scheduling and controlling 9 th ed. – New Jersey: John
Wiley & Sons Inc., 2005.– p. 1042.
12 Valsts kanceleja, ANO. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Rīga: SIA “Jelgavas tipogrāfija”,
2005. – 30. lpp.
9

24

Bez materiālajiem un nemateriālajiem ieguvumiem valsts pārvaldē tiek izdalīti
administratīvie ieguvumi, kas ir ieguvumi, kuri rodas, nodrošinot vai uzlabojot valsts funkciju
izpildi. Nosakot potenciālos ieguvumus, kas varētu rasties politikas vai ekonomiskās darbības
ieviešanas rezultātā, tie jāattiecina uz visām spēlētāju grupām. Visu iespējamo ieguvumu
izteikšana mērāmos lielumos ir darbietilpīgs un dārgs process, tāpēc atbilstoši politikas
mērķim ir jāizvēlas, kuri ieguvumi iespēju robežās tiks izteikti naudas izteiksmē vai citādi
kvantificēti un iekļauti aprēķinos, bet par kuriem tiks dots tikai informatīvs ieskats.
Piemēram, liberalizējot zivju mazuļu ražošanas tirgu, viens no iecerētajiem rezultātiem
(ieguvumiem) ir zivju nozvejas palielināšana kādā upē. Šo ieguvumu var izteikt naudas
izteiksmē un izmantot tālākos aprēķinos, salīdzinot nepieciešamās izmaksas ar plānotajiem
ieguvumiem un izvērtējot alternatīvas lietderīgumu. Savukārt politikas rezultātu – zivju skaita
pieaugumu upē uz kilometru– var minēt kā papildu ieguvumu, to kvalitatīvi aprakstot. Šis
ieguvums netiek izteikts naudas izteiksmē un netiek iekļauts aprēķinos13.
Vērtējot ieguvumus, jāņem vērā ieguvumu mērogs jeb tas, cik lielu ietekmi tie atstāj uz
sabiedrību, t.i., vai ieguvumi sasniedzami globālā, starptautiskā, nacionālā, reģionā vai
pašvaldības līmenī. Pievienojos R.A. Musgrava un P.B. Musgrava (Musgrave R.A and
Musgrave P.B) viedoklim14, ka dažu indivīdu ieguvums neparāda visas sabiedrības
ieguvumus, jo rezultāts naudas izteiksmē rada salīdzinošās cenu izmaiņas, ekonomikai
piemērojoties valsts pakalpojumiem, un tāpēc daži cilvēki iegūst pozitīvu rezultātu, bet to
līdzsvaro citu zaudējumi.
Ņemot vērā mūsdienu politisko situāciju pasaulē, īpaši aktualizējies ir jautājums par valsts
drošību. Jāpiekrīt zinātnieku V. Kaspera un M.E. Šreita (Kasper W., Streit M.E.) viedoklim15,
ka labai valsts pārvaldei jānodrošina nemateriālie ieguvumi valstī kopā ar drošību un
sociālajiem kontaktiem, vienlaikus uzskatu, ka valsts drošības ieguvumi mūsdienās ir
vērtējami kā primārie ieguvumi sabiedrības labklājības pastāvēšanai un nodrošināšanai.
Pievienojos pētnieku S. Svirko un O. Osadša (Svirko S., Osadcha O.) viedokļiem16, ka
uzņēmējdarbībā svarīgākie ir sociālie ieguvumi (social benefits) un ekonomiskie ieguvumi
(economic benefits), bet attiecībā uz publiskām institūcijām – sociālie ieguvumi, t.i., uzlaboti
darba apstākļi, sociālā aizsardzība u.c., vienlaikus uzskata, ka bez minētajiem ieguvumiem
valsts pārvaldē ir svarīgi valsts drošības ieguvumi, kā arī vides ieguvumi.

13

Turpat.
Musgrave R.A. and Musgrave P.B. Public finance theory and practice. – New York: McGraw–Hill, 1973. – p. 140–141.
15 Kasper W. and Streit M.E. Institutional economics: social order and public policy. – Cheltenham, UK: Edward Elgar,
Cheltenham, 1998.
16 Svirko S. and Osadcha O. Economic benefit category as an estimation of revenues and expenditures. Institute of Society
Transformation// Research Journal the Economic Annals. – 2014. XXI, 1–2 (1), p. 30–33.
14
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Ņemot vērā iepriekš minēto, aktuālākās tendences pasaulē liecina: cīņai pret globālajām
klimata pārmaiņām, t.sk. ekosistēmas saglabāšanai un CO2 izmešu samazināšanai, valstis
pēdējos gados pievērš arvien lielāku uzmanību, tostarp piešķirot finansējumu dažāda veida
projektiem šajā jomā, līdz ar to arvien vairāk pieaug vides ieguvumu nozīme kopējā
ieguvumu struktūrā.
Analizējot vides ieguvumus dabas aizsardzības jomā, pētnieks I. Brauers (Bräuer I.)17
uzskata, ka izmaksas un ieguvumi (vai vērtība) var tikt noteikti, tikai izejot no konkrētās
perspektīvas, kas var būt atsevišķa cilvēka, cilvēku grupas vai visas sabiedrības perspektīva.
Vispārinot tas nozīmē, ka novērtējums naudā parāda projekta nozīmību konkrētam subjektam
vai subjekta gatavību maksāt par to. Sabiedrības mērogā šī vērtība parāda spēju veltīt resursus
kādam mērķim.
Papildinot iepriekš minēto tēmu par ieguvumiem dabas aizsardzībā un kopējā ekosistēmā,
tehniskajā ziņojumā par sociālekonomiskās analīzes jautājumiem Latvijas nacionālajam
ziņojumam “Jūras novērtējums”18 ietvaros figurē jēdziens “zaudētie ieguvumi”, kas ir
ieguvumi, kuri radušies, piemēram, ekonomikas fisektoriem zaudēto ienākumu dēļ, jo
samazinājies ekosistēmas pakalpojuma nodrošinājums (piemēram, zaudējumi zvejniecībai, ja
samazinās pieejamie zivju resursi). Vienlaikus tiek uzsvērts, ka tikai daļa ekosistēmas
pakalpojumu tiek izmantoti tiešā veidā, lielākā daļa dod ieguldījumu sabiedrības labklājībā un
saimnieciskajā darbībā netieši (piemēram, veicot piesārņojuma asimilāciju), un zaudējumi
sabiedrībai un ekonomikai rodas arī tad, ja samazinājies šādu ekosistēmas pakalpojumu
nodrošinājums. Ekosistēmas dod ieguldījumu indivīdu labklājībā arī caur pilnīgi nemateriālu
noderīgumu, piemēram, sniedzot morālu gandarījumu par to, ka ekosistēmas vērtības būs
pieejamas nākamajām paaudzēm vai ka tās vienkārši eksistē. Līdz ar to ekosistēmas
degradācijas rezultātā indivīdiem rodas zaudējumi arī no samazinājuma garīgo vērtību
nodrošinājumā.
Ekonomiskie ieguvumi var tikt skaitliski izteikti naudas izteiksmē, kas saglabāti vai radīti
kādas darbības rezultātā. Attīstot jaunu biznesa ideju vai produktu, parasti lēmuma pieņēmējs
aprēķina ekonomiskos ieguvumus, lai spētu novērtēt biznesa idejas vai produkta finansiālo
ietekmi19.

Bräuer I. Money as an indicator: to make use of economic evaluation for biodiversity conservation// Agriculture,
Ecosystems and Environment. – 2003. –98. – p. 438–491.
18 Metodoloģiju izstrāde, ekonomisko novērtējumu un ziņojuma sagatavošana par sociālekonomiskās analīzes jautājumiem
Latvijas nacionālajam ziņojumam “Jūras novērtējums”: Jūras vides degradācijas radīto zaudējumu analīze. Tehniskais
ziņojums. Pasūtītājs “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. – Izpildītājs SIA “Aktiivs, 2011. – 8. lpp.
.
19 Investor Words Glossary/ Internets. – http://www.investorwords.com/16380/economic_benefit.html – skatīts 2015. gada
14. oktobrī.
17
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Analizējot ekonomiskos ieguvumus uzņēmējdarbībā, pētnieki H.V. Hendriks un
B.M. Kleiners (Hendrick H.W. and Kleiner B.M.) tos iedala trijās klasēs20: ieguvumi saistībā
ar personālu (piemēram, personāla darba kvalitātes uzlabošanās), iekārtu un materiālu
ieguvumi (piemēram, palielināta iekārtu veiktspēja), ražošanas un pārdošanas apjoma
pieauguma ieguvumi.
EK vadlīnijās izmaksu–ieguvumu analīzes veikšanai ES fondu 2014.–2020. gada
plānošanas perioda projektu sagatavošanai (Guide to Cost–Benefit Analysis of Investment
Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020)21 figurē jēdziens “ārējie
ieguvumi” (externalities) – ieguvumi, kas rodas no kāda projekta attiecībā pret citām pusēm
bez naudas kompensācijas (an externality is any benefit that spills over from the project
towards other parties without monetary compensation). Vides efekti ir tipiski ārējie ieguvumi
izmaksu–ieguvumu analīzes ietvaros.
Viena no rietumu valstu ienākumu uzskaitīšanas koncepcijām ir pieauguma koncepcija
(Concept on Increase)22, kas nosaka, ka ienākumi rodas no ekonomisko labumu plūsmas.
Līdzīgi pētnieks C. Valless Petersens (Peterson Wallace C.)23 definē jēdzienu “ienākumi” kā
“plūsmas” parādību (flow phenomenon). Ar “plūsmu” tiek saprasts kaut kas, kas tiek mērīts
laikā. Ar minēto jēdzienu cieši saistīts jēdziens “labklājība” (wealth), kas ir krājumu plūsma
(stock phenomenon), nosakot materiālo lietu daudzumu konkrētajā brīdī. Labklājības
koncepcija attiecināma uz cilvēku izglītošanu, zināšanām un prasmēm, kas piemīt cilvēkiem
kā sava veida cilvēku kapitāls.
Jēdzieni “ieguvumi”, “ienākumi” un “labklājība” ir cieši saistīti, vienlaikus jēdziens
“ieguvumi” ir vērtējams kā visplašākais no minētajiem jēdzieniem, jo tiek raksturots kā
labklājības uzlabošanās rezultātā radīts labums, kas var tikt izteikts ne tikai naudas izteiksmē,
bet arī nemateriālajās vienībās.
Promocijas darbā piedāvāts skaidrojums jēdzienam “ieguvumi”, kas vairāk atbilst pētāmai
problēmai – ieguvumi ir labumi, ko sabiedrība vai tās daļa gūst no kādas darbības vai
aktivitātes īstenošanas, kas izteikti materiālā vai nemateriālā vērtībā.
Apkopojot citu pētnieku viedokļus par ieguvumiem un to veidiem, kā arī sniedzot
personīgo viedokli un priekšlikumus, autore ir izstrādājusi lēmumu ieguvumu

20

Hendrick H.W. a An Overview of Mcroergonomics: In H.W. Hendrick and B.M. Kleiner (Eds.) Macroergonomics:
Theory, Methods, and Applications. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. – p. 1–23.
Hendrick H.W. b. Other Method for Assesing Work Systems: In H.W.Hendrick, B.M. Kleiner (Eds.) Macroergonomics:
Theory, Methods and Applications, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. – p. 97–110.
21 European Commision. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014–2020/ Internet. – http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf – seen on 10
October 2015.
22 Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета. – 2007. – c. 183.
23 Peterson W.C. Income, Employment, and economic growth, by Wallace C.Peterson 6thed. – New York:
Norton&Company, Inc., 1967.
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klasifikāciju, ieguvumus iedalot pēc administratīvajiem principiem; pēc ieguvumu
darbības jomas; pēc valsts attīstības plānošanas dokumenta veida un pēc ieguvumu
ietekmes uz rezultātu. Vienlaikus autore ir papildinājusi lēmumu ieguvumu
klasifikāciju, ieguvumus iedalot pēc laika perioda, kādā ieguvumi rodas; ieguvumu
veida un ieguvumu ietekmes veida24 (skatīt 1.1. tabulu).
1.1. tabula
Lēmumu ieguvumu klasifikācija
Nr.p.k.
1.

2.
3.
4.

Lēmumu ieguvumu
klasifikācijas pazīmes
Ieguvumu iedalījums
pēc laika komponentes
Ieguvumu iedalījums
pēc to vērtības
Ieguvumu iedalījums
pēc to vērtības veida
Ieguvumu iedalījums
pēc
administratīvajiem
principiem

5.

Ieguvumu iedalījums
pēc veida

6.

Ieguvumu iedalījums
pēc to darbības
jomas

7.

Ieguvumu iedalījums
pēc to veida
uzņēmējdarbībā

Lēmumu ieguvumu veidi
– ilgtermiņa ieguvumi;
– vidējā termiņa ieguvumi;
– īstemiņa ieguvumi;
– materiālie ieguvumi;
– nemateriālie ieguvumi;
– tiešie ieguvumi;
– netiešie ieguvumi;
– globālie ieguvumi;
– starptautiskie ieguvumi;
– nacionālie ieguvumi,
– reģionālie ieguvumi;
– vietēja līmeņa ieguvumi;
– ekonomiskie ieguvumi;
– sociālie ieguvumi;
– vides ieguvumi;
– nacionālās drošības ieguvumi;
u.c.
– ūdenssaimniecības jomas ieguvumi;
– atkritumsaimniecības jomas ieguvumi;
– vides sanācijas, aizsardzības un vides risku novēršanas
jomas ieguvumi;
– transporta jomas ieguvumi;
– informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas
ieguvumi;
– enerģētikas, tostarp mājokļu jomas ieguvumi;
– izglītības un zinātnes jomas ieguvumi;
– veselības jomas ieguvumi;
– zemkopības jomas ieguvumi;
– aizsardzības jomas ieguvumi;
– kultūras jomas ieguvumi;
– u.c.
– ieguvumi saistībā ar personālu;
– iekārtu un materiālu ieguvumi;
– nemateriālie aktīvi;
– ražošanas un pārdošanas apjoma pieauguma ieguvumi;

24

Henilane I. The Role of Benefit Assessment in the Decision Making Process// in proceedings of the 17th International
Scientific Conference “Competative enterprises in a Competative Country”, Riga: Turiba University, 2016, EBSCO, p. 92–
104.
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8.

Pēc valsts attīstības
plānošanas
dokumneta veida

9.

Ieguvumu iedalījums
pēc to ietekmes veida
Ieguvumu iedalījums
pēc to ietekmes uz
rezultātu

10.

– koncepcijas;
– stratēģijas;
– plāni;
– pamatnostādnes;
– programmas u.c.
– ārējie ieguvumi;
– iekšējie ieguvumi;
– ieguvumi, kas vērsti uz taupīšanu;
– ieguvumi, kas vērsti uz uzlabojumiem un attīstību;
u.c.

Avots: Avots: autores izstrādāts25.
4., 6., 8. un 10. ieguvumu klasifikācija ir autores izstrādāta.
1., 5. un 9. ieguvumu klasifikācija ir autores papildināta.

Saskaņā ar 1.1. tabulā norādīto lēmumu ieguvumu klasifikāciju pēc ieguvumu veida
promocijas darba 1. pielikumā ekonomiskie, sociālie un vides ieguvumi iedalīti sīkāk pēc
nozares darbības jomas 11 grupās: atkritumsaimniecības jomā; vides sanācijas, aizsardzības
un vides risku novēršanas jomā; transporta jomā, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
jomā; enerģētikas, tostarp mājokļu, jomā; izglītības un zinātnes jomā; veselības jomā;
zemkopības jomā; aizsardzības jomā; kultūras jomā. Lai gan izstrādātais ieguvumu iedalījums
pēc to darbības jomas neaptver visas nozaru darbības jomas to apjoma un specifikas dēļ,
tomēr akcentē būtiskās nozares, kā arī piemēru veidā sniedz ieskatu par ieguvumiem katrā no
minētajām jomām. Analizējot ieguvumu veidus un klasifikācijas, secināms, ka ir vispārējie
ieguvumi, kas ir visās jomās, un var būt ieguvumi, kas ir nosakāmi tikai konkrētā jomā vai
nozarē.
Ieguvumu vērtēšanas analīzē ir jāievēro noteikti vērtēšanas principi. Šajā apakšnodaļā
izstrādāti vairāki lēmumu ieguvumu vērtēšanas principi, kā arī apskatītas galvenās lēmumu
pieņemšanas metodes, kuras tiek pielietotas ieguvumu un izmaksu novērtēšanā.
Balstoties uz Valsts kancelejas un ANO kopīga projekta26 ietvaros izstrādātajiem politikas
ietekmes vērtēšanas principiem, izstrādāti ieguvumu vērtēšanas principi, kas ir piemērojami
ieguvumu novērtēšanas analīzē gan publiskajā, gan privātajā sektorā (skatīt 1.2. tabulu).

25

Henilane I. The Role of Benefit Assessment in the Decision Making Process// in proceedings of the 17th International
Scientific Conference “Competative enterprises in a Competative Country”, Riga: Turiba University, 2016, EBSCO, p. 92–
104.
Valsts kanceleja, ANO. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Rīga: SIA “Jelgavas tipogrāfija”,
2005. – 9. lpp.
26
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1.2. tabula
Lēmumu ieguvumu vērtēšanas principi
Nr.
p.k
.

Ieguvumu vērtēšanas
principi

Skaidrojums

1.

Ieguvumu vērtēšanas
sistemātiskuma princips

Ieguvumi ir vērtējami dažādos hierarhijas līmeņos, piem., iekšējie un
ārējie ieguvumi, dažādos lēmuma pieņemšanas procesa posmos (skat.
1.1. tabulu un 1.1. un 1.4. attēlu).
Ieguvumi ir jāvērtē idejas, mērķa vai politikas attīstības
sākumstadijā, pirms un pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, lai būtu
zināms, kādu potenciālo ietekmi tie atstās uz iespējamo rezultātu.
Ieguvumu vērtēšanai, cik vien iespējams, ir jāizmanto kvantitatīvie dati un
atbilstošas novērtēšanas metodes, lai panāktu lielāku objektivitāti un
salīdzināmību. Pienākot klāt jaunai informācijai, kas var ietekmēt
ieguvumus, ieguvumu vērtēšanas metodes parasti nav jamaina.
Ieguvumi ir jāvērtē dinamikā, t.i., ieguvumu novērtēšanā jāņem vērā:
– iepriekšējie vērtējumi par ieguvumiem, ja tie ir saistīti ar attiecīgās
idejas, mērķa vai politikas īstenošanu;
– ieguvumi jāvērtē pirms un pēc katra lēmuma pieņemšanas procesa etapa;
– ieguvumi ir vērtējami uzreiz pēc attiecīgās idejas, mērķa vai politikas
ieviešanas, kā arī pēc noteikta laika, t.i., īstermiņā, vidējā termiņā un
ilgtermiņā;
– ieguvumiem materiālā ziņā pēc noteikta laika mainās vērtība (piemēram,
nauda ar laiku zaudē vērtību, tehnoloģijas noveco u.tml.), kas ir jāņem
vērā, vērtējot ieguvumus.
Ieguvumus iespējams savstarpēji salīdzināt, saranžēt un novērtēt.

2.

Ieguvumu vērtēšanas
nepārtrauktības princips

3.

Ieguvumu objektivitātes
princips

4.

Ieguvumu vērtēšanas
dinamiskuma princips

5.

Ieguvumu salīdzināmības
princips

6.

Ieguvumu vadības procesa
uzlabošanas princips

Ieguvumus var pielietot vadības procesa uzlabošanai.

7.

Ieguvumu informācijas
pietiekamības princips

Ieguvumu vērtēšanas metodika tiek veidota tāda, kuru var izmantot
dažādos griezumos.

8.

Atklātības princips

Lai ieguvumu vērtējums būtu ticams, to nedrīkst veikt aiz “slēgtām
durvīm”. Tas jābalsta uz konsultāciju ceļā iegūtu informāciju.

9.

Caurskatāmības princips

10.

Ieguvumu vērtēšanas
rentabilitātes princips

Ieguvumu novērtēšanā ir jābūt pietiekami skaidri izklāstītiem
pieņēmumiem, uz kuriem šis vērtējums tiek balstīts, kā arī dotam
pamatojumam, kāpēc tika izvēlēti tieši šie pieņēmumi.
Ieguldītajiem laika un fiansiālajiem resursiem, kas nepieciešami ieguvumu
novērtēšanai, ir jābūt rentabliem jeb samērojamiem ar rezultātiem, kuri
radīsies no attiecīgās idejas, mērķa vai politikas īstenošanas. Ne visus
rādītājus, kas ietekmē ieguvumus, ir jāizvērtē detalizēti, jo tas var būt
laikietilpīgs un dārgs process, līdz ar to ir būtiski izvērtēt, kurā no lēmumu
pieņemšanas procesa posmiem ir nepieciešama padziļināta analīze, kurā
posmā – pietiks ar virspusēju analīzi.

Avots: Avots: autores izstrādātspēc Valsts kancelejas un ANO pētījuma27.
Piezīme:
2., 5., 6. un 7. autores izstrādāti ieguvumu vērtēšanas principi

27

Turpat.
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Šīs apakšnodaļas nobeigumā secināms, ka jēdzienam “ieguvumi” nav vienota
skaidrojuma, tomēr bieži tas tiek skatīts labklājības uzlabošanās kontekstā, kā tas tiek pētīts
promocijas darba ietvaros. Jēdziens “ieguvumi”skaidrots kā labumi, ko sabiedrība vai tās
daļa gūst no kādas darbības vai aktivitātes īstenošanas, kas izteikti materiālā vai nemateriālā
vērtībā

un

izstrādāta

lēmumu

ieguvumu

klasifikāciju,

ieguvumus

iedalot

pēc

administratīvajiem principiem; pēc ieguvumu darbības jomas; pēc valsts attīstības
plānošanas dokumenta veida un pēc ieguvumu ietekmes uz rezultātu. Papildināta lēmumu
ieguvumu klasifikācija, ieguvumus iedalot pēc laika perioda, kādā ieguvumi rodas; ieguvumu
veida un ieguvumu ietekmes veida. Ir dažādi vērtēšanas principi, kas ir piemērojami lēmumu
ieguvumu vērtēšanā.

1.2. Lēmumu ieguvumu vērtēšana lēmumu pieņemšanas procesā
Šajā apakšnodaļā analizēti dažādi autoru viedokļi par lēmumu ieguvumu novērtēšanas
nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, izveidots lēmumu izmaksu– ieguvumu novērtēšanas
konceptuālais modelis, analizētaMCDM teorija un galvenās ieguvumu vērtēšanas metodes.
Lai gan lēmumu pieņemšana tipiski tiek formulēta kā izvēle starp vairākiem variantiem,
pētnieks S. Minters (Minter S.) uzsver28, ka šī pieeja ir pārāk vienkārša, tāpēc ka lēmumu
pieņemšana ir process, nevis tikai vienkārša darbība, izvēloties variantus.
Attiecībā uz publiskā sektora lēmumu pieņemšanas procesu pētniece K. Brzozovska
(Brzozowska K.) uzskata29, ka galvenais publiskā sektora projektu mērķis ir nodrošināt
publiskos pakalpojumus sabiedrībai, kas visbiežāk nav virzīti uz peļņu, un galvenā problēma
ir izvēlēties labāko variantu starp vairākiem, ņemot vērā noteiktās vajadzības un nosacījumus.
Publiskie projekti var radīt ekonomiskos un sociālos ieguvumus, kā min pētnieces
V. Alekneviciene un J. Baranauskiene (Alekneviciene V. and Baranauskiene J.) savā
pētījumā30, retos gadījumos tie var radīt finansiālos ieguvumus, bet pat, ja tas tā notiek, šie
ieguvumi ir minimāli. Publiskie projekti veido ekonomiskos ieguvumus, kuri var tikt
raksturoti kā samazinātas izmaksas, kas rodas projekta īstenošanas rezultātā. Ekonomiskie
ieguvumi un sociālie ieguvumi sabiedrībai ir bieži saistīti, un galvenais publisko projektu
mērķis ir nodrošināt pozitīvas izmaiņas iedzīvotāju sociālajā vidē.

Minter S. The Season and Snap Judgements// Industry Week. – May 2010.– Vol. 259, issue 5,– p. 5–6.
Brzozowska K. Cost-Benefit Analysis in Public Project Appraisal // Engineering Economics. – 2007.– No. 3 (53),– p. 78–
83.
30 Alekneviciene V. and Baranauskiene J. Valuation of Public Projects by the Method of Cost-Effectiveness Analysis// in
Conference Proceedings of Latvian University of Agriculture, Faculty of Economics, Economic Science for Rural
Development. – Jelgava: LLU, 2014. – No. 36 – p. 118–128.
28
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Par galvenajām atšķirībām ieguvumu novērtēšanas nozīmē valsts pārvaldē un
uzņēmējdarbībā D.N. Hjūmans (Hyman D.N.)31 uzskata: 1) Valsts pārvalde nepārdod savus
produktus peļņas dēļ. Tā darbojas, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības, kam tā kalpo.
2) Valsts pārvaldei parasti nav jākonkurē. 3) Valsts pārvaldes projekti un programmas ir bieži
izvēlēti politiskos procesos vairāk to ietekmes uz ienākumiem noteiktām interešu grupām
(special-interest groups) nekā efektīva resursu sadalījuma dēļ.
Pievienojos pētnieka D.N. Hjūmana (Hyman D.N.)32 viedoklim, ka valsts pārvaldes
politikas mērķis ir vairāk orientēts uz sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, bet
uzņēmējdarbības – uz peļņas gūšanu, vienlaikus tiek uzsvērta ieguvumu novērtēšanas nozīme
valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības politikas izstrādē un ieviešanā, jo, veicot precīzu un
stratēģiski orientētu ieguvumu novērtēšanu abos no minētajiem sektoriem, ir iespējams
sasniegt konkrēto sektoru mērķus, t.i., valsts pārvaldē – atrisināt ekonomikā un citās jomās
esošās problēmas un nodrošināt sabiedrības vajadzības un uzņēmējdarbībā – nodrošināt pēc
iespējas lielāku peļņu.
Gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā pastāv problēma novērtēt ieguvumus, tostarp
nodalīt ekonomiskos ieguvumus no vides, sociālajiem vai cita veida ieguvumiem, jo ieguvumi
ekonomikā var atstāt netiešus ieguvumus uz vidi vai sabiedrības attīstību u.tml., līdz ar to tas
rada zināmas neskaidrības ieguvumu vērtības noteikšanā. Līdzīgs viedoklis ir pētniekiem
H.S. Rouzenam un T. Geijeram (Rosen H.S. and Gayer T.),

kuri, analizējot izmaksu–

ieguvumu metodi (Cost–Benefit Analysis), uzskata33, ka arī uzņēmējdarbībā pastāv tā pati
problēma, kas publiskajā sektorā – novērtēt izmaksas un ieguvumus no attiecīgā projekta.
Citi autori uzsver, ka grūtāk ir novērtēt ieguvumus nekā izmaksas, jo izmaksas var viegli
aprēķināt, jo tie ir fiksēti finanšu līdzekļi, bet ieguvumi ir saistīti ar finanšu līdzekļu
ietaupījumu, piemēram, ieguvumi no nesaražotiem produktiem noteiktā laika periodā34.
Uzņēmējdarbībā vislielākā nozīme ir finansiālajiem ieguvumiem, bet valsts pārvaldē –
sociālekonomiskajiem ieguvumiem, kas apvieno gan ekonomiskos, gan sociālos ieguvumus.
Papildinot iepriekš minēto, valsts pārvaldes lēmumi ir klasificējumi kā vissvarīgākie lēmumi
valstī, jo ietekmē sabiedrību kopumā, un no to pieņemtajiem vai nepieņemtajiem lēmumiem ir
atkarīgi sabiedrības ieguvumi vai zaudējumi, tostarp ieguvumi vai zaudējumi uzņēmējdarbībā
un citās sfērās.
Lēmums par jauna politikas dokumenta vai normatīvā akta sagatavošanu ir sarežģīts
lēmums, jo saistīts ar lielu atbildību, ko pieņem augstākais vadības līmenis valstī – izpildvara
Hyman D.N. Public finance. A contemporary aplication of theory to policy, 9thed. – USA: LEAP Publishing Services,
2008. – p. 222–223.
32 Turpat.
33 Rosen H.S. and Gayer T. Public finance, 8 th ed. – Singapore: MCGraw-Hill Companies, 2008. – p. 151–153.
34 Freivalds A., Niebel B. Niebel’s Methods, Standards & Work Design, 12 th ed. – New York: MC-Graw Hill, 2008, – p. 36.
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jeb valsts ierēdņi. Īpaši tas ir svarīgi, ja pieņemamais lēmums atstāj ietekmi uz valsts
tautsaimniecību, sabiedrību vai vidi vidējā termiņā vai ilgtermiņā.
Autore ir izstrādājusi lēmumu izmaksu–ieguvumu novērtēšanas konceptuālo shēmu
lēmumu pieņemšanā (skatīt 1.1. attēlu), iedalot lēmuma pieņemšanas posmus, vienlaikus
uzsverot, ka ir būtiski novērtēt izmaksas un ieguvumus katrā no lēmuma pieņemšanas procesa
posmiem.

PĒC lēmuma
pieņemšanas

PIRMS lēmuma
pieņemšanas
1.posmā – problēmas
seku analīze

1.posms. Problēmas definēšana
1.posmā – problēmas
seku analīze

2.posms. Iespējamo lēmumu variantu izstrāde
2.un 3.posmā – iespējamo
izmaksu un ieguvumu
identifikācija un
novērtēšana risku analīze

3. posms.lēmumu
Lēmuma varianta
izvēle procesā
Ieguvumu vērtēšana
pieņemšanas

2.un 3.posmā –
iespējamo izmaksu un
ieguvumu identifikācija
un novērtēšana, risku
analīze

4.posmā - varianta
ieviešana

4.posms. Lēmuma pieņemšanas procesa
organizācija un lēmuma varianta ieviešana
5.posmā – izmaksuieguvumu novērtēšana

5.posms. Īstenotā lēmuma varianta seku
novērtēšana īstermiņa, vidējā termiņā un
ilgtermiņā

4.posmā - varianta
ieviešana
5.posmā – izmaksuieguvumu novērtēšana

1.1. attēls. Lēmumu pieņemšanas procesa izmaksu–ieguvumu vērtēšanas konceptuālā shēma
Piezīmes:
Parāda izmaksu–ieguvumu vērtēšanas procesu visā lēmumu pieņemšanas procesa ciklā
Parāda izmaksu–ieguvumu vērtēšanas procesu pēc lēmuma īstenošanas
Avots: Avots: autores izstrādāts35.

1.1. attēlā parādīts, kādas darbības ir veicamas katrā no lēmuma pieņemšanas procesa
posmiem, tostarp uzsverot izmaksu–ieguvumu novērtēšanas nozīmi lēmumu pieņemšanā.
Lēmumu pieņemšanas procesa izmaksu–ieguvumu novērtēšanas konceptuālā shēma sastāv
no pieciem galvenajiem lēmumu pieņemšanas procesa posmiem:
1. posms. Problēmas definēšana.
Definējot problēmu, ir jāanalizē iespējamās sekas, kas var rasties, ja problēma tiks vai
netiks atrisināta. Lai to īstenotu, ir jāveic problēmas priekšizpēte jeb jāizpēta iespējamie
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Henilane I. The Role of Benefit Assessment in the Decision Making Process// in proceedings of the 17th International
Scientific Conference “Competative enterprises in a Competative Country”. – Riga: Turiba University, 2016, EBSCO, p. 92–
104.
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dokumenti, citi pētījumi, statistikas dati u.c. informācija, kas saistīta ar minēto problēmu, un
jāveic seku analīze.
2. posms. Iespējamo lēmumu variantu izstrāde.
Pēc problēmas definēšanas vēlreiz ir jāpārbauda, vai sākotnēji definētā problēma ir
noteikta precīzi un vai izmaksas un ieguvumi, ko sniegs problēmas atrisināšana, atbilst
sākotnēji noteiktajām izmaksām un ieguvumiem. Gadījumā, ja konstatēta neatbilstība starp
sākotnēji plānotajām izmaksām un ieguvumiem (pirms problēmas definēšanas) un
ieguvumiem pēc problēmas definēšanas, jāpārskata, vai problēma ir definēta precīzi.
Neprecīza problēmas definēšana var radīt negatīvu ietekmi uz citiem lēmuma pieņemšanas
procesa posmiem, pat iespējams, ka lēmums tiek ieviests, taču tas nesasniedz gaidītos
ieguvumus (rezultātus) sākotnēji neprecīzi definētās problēmas dēļ.
3. posms. Lēmuma varianta izvēle.
Nosakot iespējamos variantus, kā atrisināt definēto problēmu, ir jānosaka, kādas būtu
variantu ieviešanas izmaksas un potenciālie ieguvumi no viena vai otra problēmas risinājuma
varianta ieviešanas, un jāveic to novērtēšana, kā arī jāveic iespējamo risku analīze. Lai
izvēlētos ieviešamo lēmuma variantu, ir nepieciešams veikt aprēķinus par iespējamām
izmaksām un ieguvumiem no katra varianta ieviešanas. Populārākās metodes, kas tiek
izmantotas šajā posmā, īpaši valsts pārvaldē, ir izmaksu–ieguvumu analīzes metode (Cost
Beneft Analysis), izmaksu efektivitātes analīzes metode (Cost Effectiveness Method),
multikritēriju analīzes teorija (Multi-criteria Decision – Making Analysis) u.c. Variantu
noteikšanai ir nepieciešama informācija par izmaksām un ieguvumiem katra varianta
ieviešanai. Tiek izvēlēts tas variants, kas ir izmaksu ziņā visizdevīgākais (izņēmums ir
gadījumā, ja vērtību nav iespējams izteikt naudas izteiksmē, piemēram, tādā gadījumā kā
rekerācijas ieguvumu noteikšanā, kad tiek pielietotas ekosistēmas ieguvumu aprēķināšanas
metodes) un kas sniedz vislielākos ieguvumus.
4. posms. Lēmuma pieņemšanas procesa organizācija un lēmuma varianta ieviešana.
Pirms lēmuma varianta ieviešanas vēlreiz jāpārliecinās, vai izvēlētais variants tiešām ir
izmaksu un ieguvumu ziņā piemērotākais variants, un tikai tad tas jāīsteno. Pēc lēmuma
varianta īstenošanas jāpārbauda, vai ieguvumi un izmaksas atbilst 3. posmā veiktajiem
aprēķiniem par izvēlētā varianta ieguvumiem un iespējamām izmaksām.
5. posms. Īstenotā lēmuma varianta seku novērtēšana īstermiņā, vidējā termiņā un
ilgtermiņā.
Ieviešot variantu, ir jāveic atkārtots novērtējums, vai ieviestais lēmums sniedz plānotos
ieguvumus, kā arī vai tā ieviešanas izmaksas atbilst plānotajām izmaksām un atrisina definēto
problēmu. Novērtēšana ir jāveic īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Ja problēma netiek
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atrisināta, ir jāatgriežas kādā no iepriekšējiem lēmumu pieņemšanas procesa posmiem vai
jāsāk lēmumu pieņemšanas process no sākuma36.
Saskaņā ar 1.1. attēlā norādīto lēmumu pieņemšanas procesa modeli, lai novērtētu
iespējamos ieguvumus un zaudējumos alternatīvu izvēles posmā (2. un 3. posmā), tiek
pielietotas dažādas lēmumu pieņemšana metodes, kuras tiek piemērotas ieguvumu un izmaksu
novērtēšanā. Lai gan to skaits ir milzīgs un pielietošanas iespējas plašas, pētnieki savos
darbos izceļ tās lēmumu pieņemšanas metodes, kuras uzskatāmas par visplašāk izmantotajām
un populārākajām.
Analizējot lēmumu pieņemšanas procesu valsts pārvaldē, G. Starlings (Starling G.) savā
darbā37 uzsver vairākas lēmumu pieņemšanas analītiskās metodes (teorijas), kā galvenās
uzsverot lēmumu multikritēriju analīzes teoriju (Multi-criteria decision-making analysis)
(turpmāk – MCDM teorija), izmaksu un ieguvumu analīzes metodi (Cost-Benefit Analysis)
(turpmāk – CBA metode), izmaksu efektivitātes analīzes metodi (Cost Effectiveness Analysis)
(turpmāk – CEA metode).
MCDM teoriju var pielietot izmaksu un ieguvumu novērtēšanā valsts politikas izstrādes
un ieviešanas procesā. Daudzos aspektos šī teorija ir līdzīga CBA metodei un CEA metodei,
taču tajā tiek izmantoti dažādi efektivitātes indikatori/kritēriji (gan kvalitatīvie, gan
kvantitatīvie) dažādās mērvienībās, kas tiek normēti, pārveidojot tos rādītājos un sakopojot,
izmantojot svēršanas (weighting) procedūru, kā akcentē pētnieki D. Pīrss, G. Atkinsons un
S. Mourato (Pearce D., Atkinsone G., Mourato S.) savā pētījumā38. MCDM teorijā tāpat kā
CBA metodē un CEA metodē viens no indikatoriem ir politikas izmaksas.
MCDM teorijas pielietošanā ir šādi galvenie soļi:
1. sasniedzamie projekta mērķi jāizsaka mērāmās sastāvdaļās jeb kritērijos, kas liecina, ka
mērķis ir sasniegts;
2. katrai sastāvdaļai jāpiemēro svars atbilstoši tās nozīmīgumam. Kopējam svaram jābūt 1;
3. jānovērtē katra projekta vai alternatīvas atbilstība konkrētajam kritērijam pēc dotās
skalas;
4. jāizrēķina kopējais svars un jāsalīdzina alternatīvas39.
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104.
37 Starlings G. Valsts sektora pārvalde. – Rīga: Valsts administrācijas skola: SIA “N.I.M.S.”, 1999. – 249.–257. lpp.
38 Pearce D., Atkinson G. and Mourato S. Cost-benefit analysis and the environment: recent developments. – Paris:
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006. – 318 p.
39 Valsts kanceleja. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Jelgava: SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 2005. –
20. lpp.
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Ievērojot, ka lēmumu pieņemšanas procesā tiek ņemti vērā dažādi kritēriji, tajā skaitā tie,
kuri var konfliktēt savā starpā, MCDM uzskatāma par piemērotu ieguvumu novērtēšanai
dažādās jomās, piemēram, investīciju analīzē, ražošanas plānošanā, finanšu jomā un citur40.
Pētnieks K.E. Kendels (Kendall K.E.)41 un citi autori uzskata, ka MCDM ir instruments
labākās alternatīvas noskaidrošanai un ar šo instrumentu tiek pētīts, kā lēmumu pieņēmēji
pamato savus lēmumus un viedokļus, tā ļauj sintezēt viedokļus, noteikt prioritātes un
rezultatīvos indikatorus.
MCDM teorija apsver alternatīvas lietderīgumu no vairākiem aspektiem, katram no tiem
piešķirot savu svaru. Metode noderīga, piemēram, politikas prioritāšu noteikšanai jebkurā
jomā, taču tā var tikt izmantota arī kā izmaksu – ieguvumu analīzes papildinājums gadījumā,
ja lēmumu pieņēmējiem būtiski jāņem vērā arī tādi faktori, kas ar CBA metodi vai CEA
metodi nav novērtējami, kā, piemēram, sociālais taisnīgums, ieviešot tarifu izmaiņas par
konkrētu pakalpojumu42.
Pētnieces D. Štrimikiene un V. Plikšniene (Štremikiené D., Plikšniené V.) uzsver43
MCDM teorijas lomu tieši sarežģītu lēmumu pieņemšanā, kad tiek izmantoti daudzveidīgi
kritēriji. Šī teorija ir labs instruments labākās alternatīvas noskaidrošanai, un ar šo
instrumentu tiek pētīts, kā lēmumu pieņēmēji pamato savus lēmumus un viedokļus44.
Pievienojos B. Hobba un P. Meijera (Hobbs B., Meier P.) darbā45 minētajam, ka MCDM
teorija nav instruments, kas var nodrošināt pareizo risinājumu lēmumu pieņemšanā, bet drīzāk
tas ir veids, kas lēmumu pieņēmējiem ļauj izmantot tiem pieejamo informāciju, domāt par
iespējamām sekām, izvērtēt savas vēlmes un minimizēt iespējamās negatīvās sekas pēc
lēmuma pieņemšanas.
Visradošākais uzdevums lēmumu pieņemšanas procesā ir izvēlēties faktorus, kas ir
vissvarīgākie lēmumam, kā uzsver pētnieks L.T. Satijs (Saaty L.T.)46. Multikritēriju analīzē
lēmumu pieņemšanas procesā visi lēmumu ietekmējošie faktori tiek hierarhiski sastrukturēti.
MCDM teorijas viena no galvenajām priekšrocībām, kā uzsver pētnieki A. Guhnemens,
Dž.L. Leirds un A.D. Pīrmens (Guhnemann A., Laird J.L., Pearman A.D.),47 ir spēja
40

Ballestero E., Romero C. Multiple criteria decision making and its applications to economic problems. Technical
University of Madrid. – Spain: Sprinnger Science+Business Media, LL. – 1998. – p. 165.
41 Kendall K.E. Systems Analysis and Design. New Jersey: Prentice Hall, 1988.
42 Valsts kanceleja. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Jelgava: SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 2005.–
20. lpp.
43 Štremikiené D., Plikšniené V. Application of Multi Criteria Decision aiding Tools for Environmantal Policy Analysis.
Economics and Management. – Kaunas, Kaunas Univeristy of Technology. –2007.
44 Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu un attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums/ Internets. –
Pieejams: http://www.pkc.gov.lv/images/BISS_Gala_zinojums.pdf – skatīts 2015. gada 1. februārī.
45 Hobbs B., Meier P. Energy decision and environment: a guide to the use of multicriteriamethods. – Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht, 2000.
46 Saaty L.T. How to make a decission. The Analytic Hierarhy Process// European Journal of operational research.– 1990.
No. 48 – p. 9–26.
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savstarpēji kooperēt kritērijus/ faktorus, kurus nevar vienkārši izteikt naudas izteiksmē, vai arī
tos kritērijus, kuri pēc būtības ir kvalitatīvie kritēriji/ faktori un kurus nevar kvantificēt, kā,
piemēram, vides ieguvumi. Iespēju analīzes procesā brīvi pievienot dažādus kritērijus savos
darbos ir uzvēruši arī citi pētnieki, kā, piemēram, C. Makaris un A. Bernardini (Macharis C.
and Bernardini A.)48, M.B. Barfords, K.B. Seilings un S. Leleirs (Barford M.B., Salling K.B.,
Leleur S.)49.
Kā būtiskākos MCDM teorijas trūkumus vairāki autori – D. Brauns un L. Raiens
(Browne D. and Ryan L.); P. Berija, I. Maltess, I. Mariotti (Beria P., Maltese I.,
Mariotti I.)50 – min rezultātu subjektivitāti, kā arī dubultās uzskaites efektu.
Lēmumu pieņemšanā tiek pielietotas daudz citas teorijas, piemēram, vairāku mērķu
lēmumu pieņemšanas teorija (Multiple Objective Decision Making), vairāku atribūtu vērtību
teorija (Multi-Attribute Value Theory) u.c.
Vairāku mērķu lēmumu pieņemšanas teorija (Multiple Objective Decision Making) paredz
vairāku mērķu lēmumu analīzi, kas ir bieži savstarpēji pretrunīgi un ar dažādiem kritērijiem,
kuri var dažādi ietekmēt cits citu un sasniedzamos mērķus.51
Vairāku atribūtu vērtību teoriju (Multi-Attribute Value Theory) var izmantot, lai risinātu
problēmas, kas saistītas ar ierobežotu un diskrētu alternatīvu politiku, kura jāizvērtē,
pamatojoties uz pretrunīgiem mērķiem. Par jebkuru norādīto mērķi, lai novērtētu sniegumu
saistībā ar to, izmanto vienu vai vairākus atšķirīgus atribūtus vai kritērijus. Visu alternatīvo
iespēju ietekme uz atribūtiem tiek izklāstīta tā sauktajā novērtējuma tabulā. Atribūtus parasti
mēra dažādās mērīšanas skalās52. Šī teorija ir līdzīga MCDM teorijai, tomēr galvenā atķirība –
dalībnieki, kas piedalās lēmumu pieņemšanā, piešķir skaitliskās vērtības vērtējumiem, lai
atspoguļotu katra novērtējuma kritērija relatīvo nozīmi (piemēram, piešķirot 100 svarīguma
punktus dažādos kritērijos, izmantojot kardinālo skalu). Jāatzīmē, ka korekcijas koeficienti
atspoguļo atšķirības alternatīvām katrā kritērijā53.
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CBA metode ir viena no plašāk pielietotajām lēmumu pieņemšanas metodēm, īpaši
publiskajā sektorā, ar kuras palīdzību var novērtēt ekonomiskos ieguvumus un izmaksas
visdažādāko jomu investīciju projektos, piemēram, kā uzsver K. Brzozovska (Brzozowska
K.)54, sākot no vides aizsardzības, infrastruktūras, veselības aizsardzības, kultūras, sporta
jomas projektiem līdz pat nestandarta projektiem arhitektūras jomā. Tai ir praktisks
pielietojums labklājības ekonomikas(welfare economics) noteikšanā, lai novērtētu potenciālos
projektus, kā minēts H.S. Rozena (Rosen H.S.) darbā55.
Pievienojos pētnieku D. Hjūmana (Hyman D.N.)56 un H. Rouvna (Rown H.)57, kā arī citu
autoru darbos minētajam, ka labi veikta izmaksu un ieguvumu analīze nodrošina
nepieciešamo infomāciju gan valdībai, gan iedzīvotājiem, lai noteiktu labāko alternatīvu starp
vairākām. No 2008. gada CBA metode ir pielietota lielākajai daļai struktūrfondu un Kohēzijas
fonda projektu pieteikumu sagatavošanā un vērtēšanā58, tajā skaitā arī ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda projektos.
CBA metodes teorētiskos un praktiskos aspektus savos darbos ir pētījuši ļoti daudzi autori,
tajā skaitā D. Pīrss, G. Atkinsons un S. Maurato (Pearce D., Atkinson G. and Mourato S.)59 ,
H.S. Hjūmens (Hyman D.N.)60, H. Kembels un R. Brauns (Campbell H.& Brown R.)61,
A.E. Bordmens

(Boardman, A.E),

D.H. Grīnbergs

(Greenberg

D.H.),

A.R. Vinings

(Vining A.R.) un D.L. Veimers (Weimer D. L.)62 u.c.
CBA metodes būtība D. Pīrsa, G. Atkinsona un S. Maurato (Pearce D., Atkinson G. and
Mourato S.) darbā63 un citu zinātnieku darbos tiek skaidrota ar diviem jēdzieniem –
“ieguvumi“ un “izmaksas“. Ieviešot kādu projektu vai politiku, sociālajiem ieguvumiem ir
jāpārsniedz sociālās izmaksas.
Analizējot CBA metodes nozīmi lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldē Latvijā, secina, ka
valsts pārvaldei vajadzētu veikt padziļinātu izpēti, kāda veida politikas dokumenta
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sagatavošanā būtu noderīgi izmantot CBA vai cita veida izmaksu un ieguvumu novērtēšanas
metodi, lai izvairītos no vienas vai otras problēmas jaunas politikas ieviešanā nākotnē64.
Neskatoties uz plašo CBA metodes pielietošanu, tā tiek arī kritizēta. Piemēram,
V. Dunkombs (Duncombe W.),65 kas citēts M. Jansona pētījumā66, min galvenos metodes
trūkumus, kas ir – konceptuālas problēmas un mērījumu neprecizitāte un pārāk liela nozīme
tiek piešķirta ieguvumiem un izdevumiem, kurus var noteikt kvantitatīvi. Daudzi kritiķi
norāda, ka CBA metode ir sarežģīta un dārga procedūra, kas gala rezultātā sniedz maz
vērtīgas informācijas un pilnībā neizslēdz iespēju, ka tā būs brīva no politiskās manipulācijas.
Metode neietver sistemātisku procedūru, kas noteiktu politisko dzīvotspēju alternatīvu
noteikšanā, kā uzsver A. Vildavskijs (Wildawsky A.)67. Analizējot CBA metodes pielietošanu
transporta infrastruktūras projektos, H. Džons (Jones H.), F. Mours (Moura F.), T. Domingos
(Domingos T.) norāda,68 ka metodi kopumā ir kritizējuši N. Mouters, Dž.A. Anīma un B. Van
Vī (Mouter N., Annema J.A & van Wee B.)69; metodes procesu – E. Bjūkers, L. Bertolīni un
M. Te. Brommelstrots (Beukers E., Bertolini L. & Te Brommelstroet M.)70; netirgus preču
monetarizēšanu – P. Makī un Dž. Prestons (Mackie P. & Preston J.)71; to, ka metode neņem
vērā pašu kapitālu, – D. Banisters un Dž. Berenčmens (Banister D. & Berechman J.)72;
rezultātu interpretācijas atklātību – Pasaules Banka (World Bank73); tās pārbaudes iespējas no
sabiedrības puses – Dž. Perskijs (Persky J.)74; tās vajadzību pēc pabeigtības un precizitātes –
Dž.A. Annems, C. Kopmens un B. Van Vī (Annema J.A., Koopmans C. & van Wee B.)75,
trūkumu pēc metodes saprotamības – L. Heinzerlings, F. Akermans (Heinzerling L. &
Ackerman F.)76, ētikas principu trūkumu – B. Van Vī (van Wee B.77) un diskontēšanas
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76 Heinzerling L. & Ackerman F. Pricing the priceless. Cost-Benefit Analysis of environmental protection. Georgetown
Environmental Law and Policy Institute, Georgetown University Law Center. – 2002.
77 Van Wee B. How suitable is CBA for the ex-ante evaluation of transport projects and policies? A discussion form the
perspective of ethics// Transport Policy.– 2012. – 19. – p. 1–7.
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procesu ilgtermiņa vides sekām – D. Ludvigs, V.A. Broks un S.R. Karpenters (Ludwig D.,
Brock W.A. & Carpenter S.R.)78.
Galvenais CBA metodes trūkums ir, ka ar tās palīdzību nav iespējams novērtēt tādus
ieguvumus, kuriem nav ekonomiskās vērtības jeb kurus nevar noteikt naudas izteiksmē, kā,
piemēram, rekreācijas vērtība u.tml., un ka tā pārāk lielu nozīmi piešķir ieguvumiem un
izmaksām, kurus var izteikt kvantitatīvos radītājos. Šādā gadījumā ir piemērojamas citas
metodes, piemēram, CEA metode, kas tiek apskatīta tālāk79 80.
CEA metode balstās uz tādiem pašiem pamatprincipiem kā CBA metode, taču to pielieto
gadījumos, kad ieguvumus nevar izteikt tikai naudas izteiksmē, bet tie ir izsakāmi citās
vērtībās. Metodi ir lietderīgi izmantot gadījumā, kad vēlamais efekts ir jāsasniedz ar
piešķirtajiem ierobežotajiem līdzekļiem. Piemēram, kā minēts G. Starlinga (Starlings G.)
darbā81, meklējot labāko alternatīvu starp divu veselības programmu ieviešanu, tiek
salīdzinātas izmaksas abām programmām pret izglābtajām dzīvībām. Izmaksas tiek
aprēķinātas līdzīgi kā CBA metodes gadījumā, pārveidojot tirgus cenas par ekonomiskajām
cenām, izmaksu lietderības analīzē iekļaujot arī ārējās izmaksas (piemēram, ambulatoro
pacientu ceļa izmaksas). Salīdzinot alternatīvas, tiek izvērtēts, cik katrā gadījumā maksā
vienas ieguvumu vienības nodrošināšana, tādējādi izvēloties lētāko, pieņemot, ka katras
alternatīvas sniegtie ieguvumi ir ar vienādu kvalitāti. Metode ir izmantojama ne tikai
veselības jomā, bet arī izglītības, vides politikas un citu politiku vērtēšanai. Tās izmantošana
balstās uz sekundāro datu analīzi, salīdzinot dažādus iespējamos rīcības plānus82.
Nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” pētījumā83 minēts, ka CEA metode ir
instruments, lai izvēlētos izmaksu ziņā efektīvāko variantu no vairāku alternatīvu vidus,
līdzīgi kā tās ir CBA metodes gadījumā, vienlaikus uzsverot, ka metodes mīnuss ir, ka tā
izmantojama ļoti līdzīgu programmu izvērtēšanā.
CEA metode ir jāveic noteiktā kārtībā un secībā, lai iegūtu ticamus un korektus rezultātus.
Pētnieki N. Simiks, C. Vratondžiks un I. Beriks (Simic. N., Vratonjic C., Beric I.) iedala CEA
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79 Henilane I. Review of benefit assessment methods in decision making process// in proceedings of the 4th International
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1, p. 60–65.
80 Henilane I. Cost-Benefit Analysis for Decision Making for Public Policy Issues for Latvia// RISEBA konferences
zinātniskais krājums. – Rīga: RISEBA, 2015.
81 Starlings G. Valsts sektora pārvalde. – Rīga: Valsts administrācijas skola: SIA “N.I.M.S.”, 1999. – 252.–253.lpp.
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metodi secībā, kādā tā pielietojama84: 1. Jādefinē mērķi, uzdevumi, tās pielietošana un viss
cits, kas ir saistīts ar projektu. Ar šīs metodes palīdzību iespējams atrast vislabāko veidu, kā
sasniegt mērķi. 2. Jāsastāda nosacījumu saraksts mērķu sasniegšanai. Tas nozīmē vispirms
jāprezentē pamata priekšnosacījumi mērķa sasniegšanai, kas seko cits citam. 3. Jāizveido
alternatīvas mērķu sasniegšanai. Jābūt definētām vismaz divām alternatīvām mērķu
sasniegšanai. 4. Jānosaka pārbaudes instrumenti, kas būtu piemērojami izvirzīto alternatīvu
pārbaudei. 5. Jāizvēlas pieejas fiksētās veiksmes (fixed successes) vai fiksēto izmaksu (fixed
cost) noteikšanai. Lietojot fiksētās veiksmes kritēriju, vislabākā alternatīva ir alternatīva ar
viszemākajām izmaksām un lielāko veiksmes līmeni. Iespējas, ar kurām nevar sasniegt
mērķus, tiek izslēgtas. Lietojot fiksēto izmaksu kritēriju, tiek ņemti vērā sasniegtie rezultāti
par noteikto (particular) cenu. 6. Jānosaka priekšrocības izvirzītajām alternatīvām pēc
izveidotiem vērtēšanas principiem.7. Jāizvirza alternatīvas un to priekšrocības pieņemamā
veidā. 8. Jāveic dažādu alternatīvu analīze, balstoties uz veiksmes kritēriju un izmaksu
apsvērumiem. 9. Jāapkopo secinājumi no iepriekšējās analīzes.
CEA metodei ir vairāki trūkumi, kā, piemēram, pētot tās nozīmi publiskos projektos,
V. Alekneviciene, J. Baranauskiene (Alekneviciene V., Baranauskiene J.) savā pētījumā85
uzsver šādus metodes trūkumus:1. Ir ierobežots indikatoru skaits, tādējādi izvēlētie indikatori
ne vienmēr skaidri parāda sociālos ieguvumus sabiedrībai, kas radušies no publiska projekta.
2. Novērtēto indikatoru plašais skaits rada sarežģītas indikatoru kombinācijas, kas nav
salīdzināmas ar citām iespējamām opcijām. 3. Netiek ņemta vērā laika ietekme uz vērtību.
Paliek neskaidrs, kā novērtēt efektivitāti, kas kļūst īpaši grūti, kad ir jāsalīdzina daudzu
projektu alternatīvas ar dažādiem nesavienojamiem indikatoriem, kas rada situāciju, ka ir
neskaidrs, kādu alternatīvu izvēlēties. Šajā gadījumā var izmantot MCDM.
Pētot ekonomiskās analīzes analītiskos instrumentus un praktisko pielietojumu, zinātnieki
P. Bells, Dž.R. Andersons u.c. (Belli P., Anderson J.R., etc.) savā darbā86 izdala izmaksu
lietderības analīzes metodi (Cost–Utility Analysis) (turpmāk – CUA), kas ir variācija no CEA
metodes, kur ieguvumi ir balstīti vairāk uz subjektīvu novērtējumu, nevis uz objektīvi
izmērāmiem rezultātiem.
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Izmaksu–ieguvumu novērtēšanā, īpaši veselības jomā, tiek izmantota izmaksu seku
analīzes metode (Cost-Consequence Analysis) (turpmāk – CCA metode) un izmaksu
minimizēšanas metode (Cost-Minimization Analysis) (turpmāk – CMA metode). Meriama
Vebstera (Merriam-Webster) vārdnīcā attiecīgās metodes tiek skaidrotas87 88:
– “CCA metode ir metode projektu vai investīciju alternatīvas robežizmaksu un
robežieguvumu komponenšu veidošanai, parasti nesalīdzināmām vienībām, bez mēģinājuma
kombinēt tās vienās izmaksu vienībās.
– CMA metode ir vienkāršota CEA metodes forma, kurā izmaksas ir dominējošais faktors
alternatīvu noteikšanā (iespējams tāpēc, ka rezultāta vērtība katrai alternatīvai ir viena un tā
pati). Metodes pielietošanas liederība ir atkarīga no pieņēmuma noteikšanas, ka izmaksas ir
patiešām dominējošais faktors”.

EK izmaksu–ieguvumu vadlīnijās89, transporta sektora, enerģētikas sektora un platjoslas
projektu (broandband) ieguvumu novērtēšanā kā viena no piemērotākajām metodēm
ieguvumu novērtēšanā ir uzsvērta izmaksu ietaupījumu novērtēšanas metode (Cost Savings
Approach),

kas ir metode, kura balstās uz klasisko ekonomikas teoriju par

robežproduktivitāti. Ražošanas izmaksas var tikt samazinātas, palielinot ražošanu līdz brīdim,
kamēr robežizmaksas ir vienādas ar robežieņēmumiem. Samazinājums darbaspēka izmaksās
(sakarā ar īsākiem braucieniem) radīs vairāk darbaspēka, kuru var pieņemt darbā, tādējādi
palielinot ražošanas apjomu.
Analizējot ieguvumu definīcijas un lēmumu pieņemšanas metodes, uzsverams, ka
sarežģītu lēmumu pieņemšanas procesā ir svarīgi novērtēt ne tikai materiālos ieguvumus
(tangibles), bet arī nemateriālos ieguvumus (intangibles), jo tas nepieciešams pieņemamā
lēmuma novērtēšanas rezultātu ticamības un precizitātes sasniegšanai.
Analītisko procesu hiearhijas metode (Analytic Hierarchy Process Method)
(turpmāk – AHP metode) ir viena no tām metodēm, kuru var pielietot abu šo ieguvumu veidu
novērtēšanā, par ko liecina šīs metodes plašais pielietojums pasaulē un metodes teorētiskie
aspekti (sīkāk skatīt 1.4. apakšnodaļu).
Delfi metode (Delfi Method) ir grupu komunikācijas lēmumu pieņemšanas metode,
kur lēmumu pieņemšanā piedalās eksperti ar plašām zināšanām un pieredzi attiecīgajā jomā,
BusinessDictionary.com./ Internet. – http://www.dictionarycentral.com/definition/cost–consequences–analysis.html – seen
27 february 2017.
88 BusinessDictionary.com./ Internet. – http://www.dictionarycentral.com/definition/cost–minimization–analysis.html – seen
27 february 2017.
89 European Commision. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014–2020/ Internet. – http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf – seen on 10
October 2015.
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kur lēmumi tiek pieņemti noteiktā kārtībā90. Nodibinājuma “Baltic Institute of Social
Sciences” pētījumā91, balstoties uz Eiropas Komisijas Evalsed interneta resursu rokasgrāmatu
un dažādiem citiem avotiem, šī metode tiek skaidrota kā lēmumu pieņemšanas metode, kad
piesaistītie eksperti izolēti cits no cita, pakāpeniski attīsta ideju un novērtē problēmas
risināšanas iespējas (ekspertmetodi). Atšķirībā no pārējām lēmumu grupveida pieņemšanas
metodēm šī metode paredz pilnīgi anonīmu ekspertu darbību.
Pastāv arī ekoloģisko ieguvumu novērtēšanas metodes, kuras tiek pielietotas
ekoloģisko ieguvumu novērtēšanā, taču jāņem vērā, ka vairākas no tām tiek pielietotas ne
tikai ekoloģisko, bet arī citu veida ieguvumu novērtēšanā. Ekoloģiskajiem ieguvumiem var
veikt ekonomisko novērtēšanu un neekonomisko novērtēšanu, kā min R.K. Tērners,
D. Handlijs, T. Lūsetijs, L.V.J. Lams, V.V.L. Čengs (Turner R.K., Hadley D., Luisetti T., Lam
V.W.Y., Cheung W.W.L.) savā darbā92. Ekoloģisko ieguvumu ekonomiskā novērtēšana nozīmē
ieguvumu novērtēšanu naudas izteiksmē, tajā skaitā stipro pušu un priekšrocību novērtēšanu
indivīdiem un tādējādi resursu kopējo ekonomiskās vērtības (Total Economic Value)
noteikšanu. Savukārt neekonomisko novērtēšanu veic gadījumos, kur ekonomiskā vērtēšana
nav piemērota vai iespējama, šajā gadījumā piemērojot dažādas kvalitatīvās vērtēšanas
metodes.
Promocijas darba 1.2. apakšnodaļas nobeigumā secināms, ka ir būtiski novērtēt izmaksas
un ieguvumus katrā no lēmuma pieņemšanas posmiem, pieņemot gan lēmumus valsts
pārvaldē, gan uzņēmējdarbībā, jo no tā atkarīgs, cik lielā mērā tiks sasniegts sākotnēji
uzstādītais mērķis jeb atrisināta sākotnēji definētā problēma, tostarp būtiski ir pēc labākā
varianta ieviešanas novērtēt ieguvumus īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, lai noteiktu,
vai konkrētais sākotnējais mērķis ir sasniegts vai sasniegts daļēji, vai nav sasniegts vispār.

1.3. Lēmumu ieguvumu vērtēšanas nozīme politikas procesā
Šajā apakšnodaļā pētīta lēmumu ieguvumu vērtēšanas nozīme politikas procesā,
izveidots politikas izstrādes un ieviešanas izmaksu–ieguvumu novērtēšanas procesa modelis,
kas raksturo procesu, kādā veidā ir virzāma jaunas politikas izstrāde vai aktualizācija.

Adler M., Ziglio E. Gazing into the Oracle. The Delphi Method and its Application to Social Policy and Public Health. –
Jessica Kingsley Publishers, 1996. – p. 264.
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92 Turner R.K., Hadley D., Luisetti T., Lam V.W.Y., Cheung W.W.L. An introduction to socio–economic assessment within
a marine strategy framework. – London: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2010a. – p. 53–64.
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Lai novērtētu lēmumu ieguvumu nozīmi politikas procesā, pētnieks S. Nagels (Nagel
S.)93 skaidro jēdzienu “publiskā politikas analīze” kā dažādu publisku vai valdības politikas
variantu (alternatīvu) noteikšana, ar kuru palīdzību var vislabāk sasniegt noteiktos mērķus,
ņemot vērā attiecības starp politikām un mērķiem. No šīs definīcijas izriet pieci svarīgākie
politikas novērtēšanas elementi:
1. Mērķis, ietverot normatīvos ierobežojumus un tā svarīgumu.
2. Politikas, programmas, projekti, lēmumi, iespējas, līdzekļi vai citi varianti
(alternatīvas), kas ir pieejami, lai sasniegtu mērķi.
3. Attiecības starp politikām un mērķiem, ietverot attiecības, kas ir izveidotas pēc
intuīcijas, sabiedrības, statistikas, novērojumiem, secinājumiem, minējumiem vai citiem
līdzekļiem.
4. Iezīmēti eksperimentāli secinājumi, ar kuru politiku vai politikas kombinācijām ir
iespējams vislabāk sasniegt noteiktos mērķus, politikas un attiecības.
5. Noteikt, kas būtu nepieciešams, lai sekundāro vai citu alternatīvu varētu pārnest kā
primāro alternatīvu.
Analizējot politikas analīzes metodoloģiju, pētnieks M. Jansons94 uzsver, ka
alternatīvu analīze ir pamats politikas izstrādei. Vairums publiskās administrācijas un finanšu
analītiķu strādā t.s. labklājības ekonomikas (welfare economics) ietvaros, kur galvenais
izpētes objekts ir iespējas panākt sociāli vēlamāko sabiedrības resursu sadalījumu. Tās
galvenais uzdevums ir noteikt apstākļus, kuros vēlamie rezultāti radīsies tirgus mehānismu
rezultātā un kad nepieciešama valsts politikas iejaukšanās tirgū. Politiķu vidū pastāv dažādi
viedokļi par valsts lomu un tās iejaukšanos tirgū. Labējie politiskie spēki uzskata, ka
privātajam sektoram jāveic vairāk funkciju, savukārt kreisāk noskaņotie politiskie spēki vēlas
redzēt plašākus publiskā sektora uzdevumus.
Viens no pazīstamākajiem autoriem politikas analīzes jautājumos H.S. Rouzens un
T. Geijers (Rosen H.S. and Gayer T.)95 uzsver galvenos pamatprincipus, kad ir nepieciešama
valsts iejaukšanās privātajā sektorā, t.i.:
1. Ja sabiedrība uzskata, ka nepieciešams cits resursu sadalījums, nekā tas noticis
tirgus mehānismu rezultātā.
2. Tirgus nepilnību (market failure) gadījumā, kas rodas dabiska monopola gadījumā
vai vispār nepastāvot tirgum atsevišķām precēm vai pakalpojumiem (piemēram,

Nagel S. Conceptual Theory and policy evaluation// Public Administration & Management: An Interactive Journal. –
2001. – No 6, – p. 71–76.
94 Jansons M. Politikas analīzes metodoloģija. UNDP un LR Valsts Kancelejas sadarbības projekts. Politikas ietekmes
analīzes sistēmas attīstība. – Rīga, 2004. – 1.–2. lpp.
95 Rosen H.S. and Gayer T. Public finance, 8 th ed. – Singapore: MCGraw-Hill Companies.– 2008. – p. 151–153.
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apdrošināšanas tirgū nav iespējams apdrošināties pret nabadzību). Politikas alternatīvas jeb
risinājumi, ja ārējo blakusefektu dēļ tirgus mehānismi nestrādā, ir:
– privātajā sektorā –uzņēmumu apvienošanās,
– publiskajā sektorā – nodokļi (Pigouvian tax), subīdijas, tirgus mehānismi, īpašuma
tiesību noteikšana, likuma ierobežojumi.
Lai novērtētu iespējamos ieguvumus no valsts pārvaldes pieņemtajiem lēmumiem, ir
jāveic tā sauktais politikas ietekmes novērtējums, kas aptver visus politikas plānošanas cikla
posmus. Valsts kancelejas un ANO Attīstības programmas projekta pētījuma96 ietvaros
politikas plānošanas cikls tiek iedalīts četros posmos (skatīt 1.2. attēlu):
1.

Dienas

kārtības

veidošana.

Šajā

posmā

tiek

izvirzīti

sabiedrībai

aktuāli

problēmjautājumi, kuriem ir nepieciešams atrast risinājumu.
2. Politikas izstrādes posms. Šajā posmā tiek meklēti cēloņi un veidi, kā novērst definēto
problēmu. Politikas izstrādātāji veic ex-ante politikas ietekmes izvērtēšanu, kas ir darbības
politikas izstrādes procesa sākuma vērtējums, kad politikas plānotāji un eksperti ar dažādu
kvantitatīvu un kvalitatīvu pētījumu metožu palīdzību cenšas prognozēt dažādu veidu sekas,
kas radīsies sabiedrībai politikas ieviešanas rezultātā.
3. Politikas pieņemšana. Šajā posmā lēmuma pieņēmēji izšķiras, kurš no piedāvātajiem
risinājuma variantiem ir optimāls un reāli ieviešams.
4. Politikas ieviešanas un ex-post politikas ietekmes izvērtēšanas posms. Pēc politikas
ieviešanas seko ex-post politikas ietekmes izvērtēšana, kas ir darbības politikas ieviešanas
starpposma vai beigu izvērtēšana, kad tiek novērtēti sasniegtie rezultāti, kā arī atklātas reālas
atkāpes no plānotā mērķa, laika, resursu pārtēriņa u.tml. Ex-post vērtējuma mērķis ir ne tikai
norādīt uz pieļautajām kļūdām, bet arī ieteikt visatbilstošākos risinājumus turpmākajai rīcībai.
Ex-ante vērtējums parasti ir darbietilpīgs, un tam ir lielāka kļūdas varbūtība nekā ex-post
vērtējumam. Vērtējot kādu politiku tās plānošanas posmā, bieži vien problēmas rada ticamu
datu trūkums. Savukārt ex-post vērtējumā šī problēma vairs nepastāv, jo tiek apkopoti dati par
pagātni un vērtējuma procesā tiek ņemti vērā tie pieņēmumi, kas jau ir guvuši apstiprinājumu
praksē.

Valsts kanceleja, ANO. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Rīga: SIA “Jelgavas tipogrāfija”,
2005. – 30. lpp.
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Apstiprinātās
alternatīvas
ieviešana, politikas
programmu ex-post
vērtējums

Sabiedrības
vajadzības

Problēmu izpēte,
alternatīvu
noteikšana,
situācijas
prognozēšana,
ex-ante
vērtējums

Optimālās alternatīvas izvēle,
balstoties uz veikto politikas analīzi
un ietekmes novērtējumu

1.2. attēls. Politikas plānošanas cikls97

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development) (turpmāk – OECD) pētījumā98 politikas ietekmes novērtējums ir
definēts kā uz informāciju balstīta analītiska pieeja plānoto politikas instrumentu (likumu,
noteikumu, programmu u.c.) iespējamo izmaksu – ieguvumu seku un blakusiedarbību
novērtēšanai. Politikas ietekmes novērtējums ir politikas instruments, ar kura palīdzību
iespējams uzlabot informatīvo pamatu visos politiskā cikla posmos, kas savukārt ļauj
politiskajā līmenī pieņemt lēmumus, balstoties uz labāku informāciju, sniedz informāciju par
jauno politikas instrumentu iespējamām vai esošo instrumentu reālajām sekām, tādējādi dod
savu ieguldījumu valsts reformās un valsts modernizēšanā. Tas ir arī svarīgs normatīvās
vadības instruments, kas nodrošina valsts likumdošanas sistēmas pārvaldi. Ietekmes
novērtējumu ir vērts izdarīt tikai tad, ja tas reāli ietekmē lēmumu pieņemšanu, tas ir palīgs
lēmumu pieņemšanā, bet ne tā aizvietotājs. Tomēr kaut kāda veida ietekmes novērtējums ir
jāveic vienmēr, ja paredzams, ka iecerētās politiskās pārmaiņas radīs būtiskas izmaiņas un/vai
izmaksas, piemēram, izvēloties izstrādāt jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu.
Dažādās valstīs pastāv dažādi politikas ietekmes vērtēšanas modeļi. Par visspēcīgāko politikas
ietekmes novērtējumu veikšanā Eiropas mērogā tiek uzskatīta Lielbritānija, kur no 1998. gada
Ministru prezidenta biroja izveidota speciāla vienība (Cabinet Office Regulatory Impact Unit)
veic koordinācijas darbu starp izvērtēšanas vienībām ministrijās. Šis process ir attīstīts Dānijā
un Nīderlandē, kas vairāk koncentrējas uz administratīvā sloga samazināšanu, novērtējot tā
ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ārpus Eiropas politikas ietekmes izvērtēšana
Valsts kanceleja, ANO. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Rīga: SIA “Jelgavas tipogrāfija”,
2005.– 30. lpp., 80 lp.
98 OECD (2001). Sigma dokuments Nr. 31 “Politikas instrumentu uzlabošana ar ietekmes novērtējumu”. – Rīga:
SIA “Jelgavas tipogrāfija”, 2001. – 9.–14. lpp., 28. lpp.
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ir plaši izplatīta Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē.
Visaptveroša politikas ietekmes vērtēšana kā politikas plānošanas sastāvdaļa ir ieguvusi savu
nozīmi tikai nesen.
Latvijā politikas ietekmes vērtēšanas sistēma ir attīstības stadijā. Tās nozīmei valsts
pārvaldē Valsts kanceleja padziļināti pievērsās pēc 2000. gada. Latvijā plānošanas dokumentu
ietekmes izvērtēšanas kārtību nosaka Attīstības plānošanas likums99 un Ministru kabineta
noteikumi Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas
noteikumi”100, kas politikas ietekmes novērtēšanu definē kā metožu un procedūru kopumu,
kuru plānošanas dokumentu izstrādātājs izvēlas un veic, lai prognozētu plānoto lēmumu
sociāli ekonomisko ietekmi un noteiktu pieņemto lēmumu radītās sekas. Politikas plānošanā
veic sākotnējo, starpposma un gala ietekmes izvērtējumu. Ietekmes novērtējums (ex-ante un
ex-post) ir viens no EK instrumentiem maksimāli labu rīcībpolitikas plānošanas un
īstenošanas rezultātu sasniegšanai.
Politikas ietekmes novērtējums ir īpaši noderīgs šādos trīs politikas cikla posmos:
– Politikas izstrādes posmā. Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par konkrētu mērķu un
uzdevumu izvirzīšanu, ietekmes novērtējums tiek izmantots dažādos politikas variantu
izstrādes posmos, kā arī mērķa sasniegšanai vispiemērotāko politikas instrumentu izvēlei. Pēc
situācijas apraksta, problēmu definēšanas, darbības virzienu un rezultātu noteikšanas tiek
meklēti risinājumi politikas ieviešanai. Ja risinājumi ir vairāki, piedāvāto problēmu risināšanai
tiek formulētas alternatīvas. Pastāv četri galvenie alternatīvu veidi: 1) neko nemainīt
pastāvošajā sistēmā; 2) veikt pastāvošās sistēmas uzlabojumus; 3) veidot jaunus sistēmas
komponentus un savietot tos ar pastāvošo sistēmu; 4) veidot jaunu sistēmu.
– Instrumentu izstrādāšanas posmā. Valdības rīcībā parasti ir trīs veidu politikas
instrumenti: 1. Normatīvie instrumenti, kas nosaka tiesības, pienākumus un aizliegumus, kā
arī standartus ar normatīvo aktu palīdzību. 2. Finanšu instrumenti, kas ietver subsīdijas,
nodokļu atvieglojumus, tirdzniecības atvieglojumus. 3. Informatīvie instrumenti, kas ietver
informatīvos pasākumus, apmācības publikācijas.
– Novērtējuma fāzē. Pēc tam, kad šis instruments zināmu laiku ir ticis piemērots, ietekmes
novērtējumu izmanto, lai pārbaudītu šī instrumenta reālo ietekmi, t.i., lai novērtētu, cik lielā
mērā mērķi ir sasniegti, un, nepieciešamības gadījumā ierosinātu labojumus/korekcijas101.

Attīstības plānošanas likums (2008)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=175748 – skatīts 2015. gada 30. novembrī.
MK noteikumi Nr. 737 ”Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (2014. gada
2. decembris/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=270934 – skatīts 2015. gada 15. decembrī.
101 OECD (2001). Sigma dokuments Nr. 31 “Politikas instrumentu uzlabošana ar ietekmes novērtējumu. – Rīga: SIA
“Jelgavas tipogrāfija”, 2001. – 9.–10. lpp.; 28. lpp.
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No politikas cikla shematiskā attēlojuma, kas norādīts 1.3. attēlā, redzams, ka politikas
ietekmes novērtējumam ir jāseko politikas ciklam. Līdzās bultām, kas saista politikas posmus,
tiek parādīts, kādā veidā ietekmes novērtējums būtu veicams attiecībā uz šo posmu.

Ietekmes novērtējums
instrumenta izvēlei

Ietekmes novērtējums
instrumenta
izvērtēšanai
Instrumenta ietekmes
novērtējums
1.3. attēls. Politikas cikls102

Jo svarīgāks ir politikas instruments, jo lielāka ir tā paredzamā ietekme, tāpēc
sarežģītākam vajadzētu būt ietekmes novērtējumam. Visaptverošs ietekmes novērtējums ir
jāveic attiecībā uz jaunām politikām, politikas instrumentiem un likumdošanu, uzskaitot visas
iespējamās izmaksas un sagaidāmos ieguvumus103.
ES dalībvalstīs politikas instrumentu projektu ietekmes novērtējums ir obligāts. Šī
prasība parasti tiek ietverta vispārējos noteikumos par valdības darbu, kas parasti nozīmē, ka
nevien lēmuma projekts nav iesniedzams Ministru kabinetam (turpmāk – MK) bez pavadošā
dokumenta, kurā parādīta šī lēmuma vajadzība, kā arī bez dokumentiem, kas izriet no
ietekmes analīzes. Tomēr tas, ka ES dalībvalstīs šāda prasība pastāv, nenozīmē, ka tā vienmēr
tiek izpildīta, vienlaikus aizvien vairāk tiek atzīta ietekmes novērtējuma loma likumdošanas
sistēmas uzlabošanā, tāpēc arī politisko lēmumu pieņēmēji aizvien vairāk pieprasa, lai
ietekmes novērtējums kļūtu par pamatu uz informācijas balstītiem politiskiem lēmumiem104.
Pamatojoties uz Valsts kancelejas pieredzi un personīgo darba pieredzi valsts pārvaldē
un pašvaldības administrācijā, autore ir izveidojusi politikas izstrādes un ieviešanas
izmaksu–ieguvumu novērtēšanas procesa modeli, kas raksturo procesu, kādā veidā ir
virzāms jaunas politikas izstrādes un ieviešanas, kā arī esošās politikas aktualizācijas process
(skatīt 1.4. attēlu).

102

Turpat.
Turpat.
104 Valsts kanceleja, ANO. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. – Rīga: SIA “Jelgavas tipogrāfija”,
2005. – 30. lpp., 80 lpp.
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analīze politikas
izstrāde, indikatīvo
izmaksu un
iespējamo izmaksu
noteikšana

Sabiedrības problēmas definēšana (ex-ante
novērtējums

Lēmums par politikas izstrādi

Lēmums parvērtēšana
politikas izstrādes
instrumenta
Ieguvumu
lēmumu
pieņemšanas
izvēli

Izmaksu un
ieguvumu
noteikšana
procesā
instrumenta izvēlei
un risku analīze

Politikas izstrāde

Politikas ieviešana

Politikas pēcieviešanas
novērtējums
1.1.attēls.
Sarež(ex-post
vērtējums) īstermiņā, vidējā termiņā,
ilgtermiņā

Izmaksu un
ieguvumu
noteikšana
instrumenta izvēlei
un risku analīze

Izmaksu-ieguvumu
vērtēšana par
ieviesto politiku

1.4. attēls. Politikas izstrādes un ieviešanas izmaksu – ieguvumu novērtēšanas procesa modelis
Piezīmes:
Parāda izmaksu–ieguvumu novērtēšanas procesu visā politikas izstrādes un ieviešanas procesā.
Parāda izmaksu–ieguvumu novērtēšanas procesu politikas pēcieviešanas posmā.
Avots: Avots: autores izstrādāts pēc Valsts kancelejas, ANO pētījuma105 106.

Promocijas darba 1.3. apakšnodaļas nobeigumā secināms, ka katras politikas
izstrādes un ieviešanas procesā, kas nav vienkāršs lēmums, liela nozīme ir politikas ietekmes
novērtēšanai, kas ietver iespējamo seku, risku, ieguvumu un izmaksu novērtēšanu, lai
noteiktu, kādi varētu būt potenciālie ieguvumi (kā arī zaudējumi), vai ir jāievieš nākamais
politikas izstrādes un ieviešanas ieguvumu novērtēšanas procesa modeļa posms vai arī
jāatgriežas iepriekšējā posmā. Ieguvumu novērtēšanai ir liela nozīme šajā procesā, un ir
būtiski veikt politikas novērtēšanu pēc tās ieviešanas īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā,
lai varētu noteikt, vai ieviestā politika ir sasniegusi sākotnējos mērķus.

105

Turpat.
Henilane I. (2016a). The Role of Benefit Assessment in the Decision Making Process// in proceedings of the 17th
International Scientific Conference “Competative enterprises in a Competative Country”. – Riga: Turiba University, 2016,
ISSN 1691–6069, EBSCO, p. 92–104.
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1.4. Analītisko procesu hierarhijas metode ieguvumu vērtēšanai
Šajā apakšnodaļā pētīti Analītisko procesu hiearhijas metodes (Analytic Hierarchy
Process Method) galvenie aspekti ieguvumu vērtēšanā un izstrādāts mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētiskais modelis.
Analītisko procesu hiearhijas metodi (Analytic Hierarchy Process Method) (turpmāk –
AHP metode) ir izveidojis T.L. Satijs (T.L. Saaty) no 1970. līdz 1975. gadam, kas vairākkārt
ir uzlabota kopš tās rašanās un kuras mērķis ir risināt problēmas sarežģītos daudzkritēriju
lēmumos107108. Tā ir grupveida lēmumu pieņemšanas metode, kura ir balstīta uz matemātikas
un psiholoģijas zinātni un plaši pasaulē tiek pielietota lēmumu pieņemšanas procesā valdībā,
uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, kuģu būvniecībā un izglītībā109

110

. Pētnieki A. Krupešs,

A. Čauhans, N.C. Šahs un R.V. Rao (Krupesh A., Chauhan A., N.C. Shah and R. Venkata
Rao)111; M.Dž. Šnaiderdžans (Schniederjans Marc J.)112 uzsver metodes pielietošanas nozīmi
mājokļu sektora projektos labākās alternatīvas noteikšanai.
T.L. Satijs (T.L. Saaty) definē AHP metodi113 kā novērtējuma teoriju (theory of
measurement) ar divreizējas salīdzināšanas (pairwise comparision) elementiem, kas balstās uz
ekspertu vērtējumiem pēc prioritāšu skalām. Salīdzināšana veicama, lietojot absolūto
novērtējuma skalu, kas attēlo, cik lielā mērā viens elements dominē pār otru attiecībā pret
doto pazīmi, izmantojot deviņu ballu vērtēšanas sistēmu. Vienā no saviem pētījumiem114
T.L. Satijs (T.L. Saaty) uzsver, ka lēmumu pieņēmējam jānosaka katra kritērija svarīgums un
tad jānosaka priekšrocības katrai lēmuma alternatīvai, vērtējot tās pēc attiecīgā kritērija.
Ieguvums no šīs metodes ir lēmumu alternatīvu ranžēšanā, kas balstīta uz visu izvēļu
izvērtēšanu, ko veic lēmuma pieņēmējs. Šī metode atļauj lēmuma pieņēmējam paust savu
izvēli un subjektīvu lēmumu par dažādiem aspektiem daudzkritēriju lēmumā. Metodes
priekšrocība – to var izmantot situācijās, kad individuālam lēmumu pieņēmējam ir jāpieņem
unikāli, subjektīvi spriedumi, kas ir svarīga lēmumu pieņemšanas procesa sastāvdaļa. Uz AHP
Saaty R.W. The Analytic Hierarchy Process. – What it is and How it is used. Mathl Modelling.Vol. 9 – 1987. – No. 3–5 –
p. 161–176.
108Saaty T. Decion making for leaders. Te Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World, 3d.ed., ed.: RWS,
1999.
109 Saaty T., Peniwati K. Group Decision Making: Drawing out and Reconciling Differences. – Pittsburgh: Pennsylvania:
RWS Publications, 2008.
110 Saracoglu B.O. Selecting industrial investment locations in master plans of countries// European J. of Industrial
Engineering (Inderscience Enterprises Ltd.). – 2013. – Nō7 (4) – p. 416–441.
111 Krupesh A., Chauhan N.C., Shah and R. Venkata Rao. The Analytic Hierarchy Process as a Decision-Support System in
the Housing Sector: A Case Study// World Applied Sciences Journal.– 2008.– No. 3 (4) – p. 609–613.
112 Schniederjans Marc J. Using Goal Programming and the Analytic Hierarchy Process in house selection// The Journal of
Real Estate Finance. – Nō 11 (2) – .p. 167–176.
113 Saaty T.L. Decision Making with the analytic process// J.Services Sciences. – 2008. – Vol. 1– No. 1 – p. 83–89.
114.Saaty T. Decision makin k for leaders: Te Analytic Hiearchy Process for Decision in a Complex World, 3d.ed., RWS,
1999.
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metodes pielietošanas nozīmi komandas lēmumu pieņemšanas procesā norāda pētnieki
N. Bušans un R. Kanvajs (Bhushan N., Kanwai R.)115, uzsverot, ka metodei ir īpaša nozīme
ļoti sarežģītu lēmumu pieņemšanā, kur ir nepieciešams daudzu indivīdu viedoklis un
pieņemtais lēmums atstās ilgtermiņa sekas uz konkrēto nozari, sektoru vai tml.
AHP metodes pielietošanas procedūru T.L. Satijs iedala vairākos posmos,116 117

118 119

un metodes būtība diagrammas veidā ir attēlota 1.5. attēlā.
1. Problēmas modelēšana kā hierarhija, kas satur lēmuma mērķi, iespējamās
alternatīvas mērķa sasniegšanai un kritērijus alternatīvu novērtēšanai. Hierarhija ir stratificēta
sistēma (stratified system), saranžējot un organizējot lietas, idejas u. tml., kurā katrs sistēmas
elements, izņemot augšgalā esošo (top one), ir pakļauts vienam vai citam elementam.
Hierarhijas koncepcija var tikt attēlota viegli uztveramā veidā, kā arī aprakstīta matemātiski,
un tā sastāv no galvenā mērķa, alternatīvu grupas mērķa sasniegšanai, kritēriju grupas, kas
attiecas uz alternatīvām, mērķa sasniegšanu. Kritēriji var tālāk tikt iedalīti apakškritērijos un
vēl sīkāk, cik sīki tas nepieciešams problēmas risināšanai. Katras AHP metodes hierarhijas
izveidošana ir atkarīga ne tikai no risināmās problēmas rakstura, bet arī no dalībnieku, kas ir
iesaistīti lēmuma pieņemšanas procesā, zināšanām, novērtējuma, viedokļa, vērtībām, iespējām
un vajadzībām.
2. Prioritāšu definēšana caur hierarhijas elementiem, veicot virkni novērtējumu, kas
balstās uz pāru salīdzināšanu. Šis ir ļoti svarīgs lēmuma pieņēmēja uzdevums, jo tieši ietekmē
gala lēmuma rezultātu. Prioritātes raksturojas ar vērtībām katram hierarhijas mezglam, un tās
parāda relatīvo svaru mezglam (node) katrai grupai. Piemēram, no 1.5. attēla redzams, ka,
5. kritērijam ir divreiz lielāks svars pie alternatīvu izvērtēšanas nekā 1. kritērijam. Pēc
definīcijas, mērķa prioritāte ir 1.0. Prioritātes ir cipari, kas asociējas ar hierarhijas mezglu. Tās
attēlo relatīvo svaru mezglam katrā grupā. Prioritātes ir absolūti cipari no nulles līdz vienam.
Savukārt mezgls tiek izteikts ciparos aiz komata. Alternatīvu prioritātes vienmēr kopsummā
sasniedz 1.0, tāpat arī kritēriju prioritātes.
3. Iegūto novērtējumu sintezēšana, lai iegūtu kopumu vispārējo prioritāšu hierarhijai
(synthesize these judgements to yield a set of overall priorities for the hierarchy), un iegūto
novērtējumu konsekvences pārbaude.

Bhusan N., Kanwai R. Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hiearchy Process. – London: Springer-Verlag,
2004.
116 Saaty T. and Rozann, ed. Participant Names and Papers// Proceedings of the 10th International Symposium on the
Analyticc Hiearchy// Network Process. – Pittsburgh, Pennsylvania: ISAHP, 2009.
117 Saaty T., L. Ernest H. Forman. The Hierarchon: A Dictionary of Hierarchies. – Pittsburgh, Pennsylvania: RWS
Publications, 1992. – p. 496.
118 Saaty T. .Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. – Pittsburgh, Pennsylvania:
RWS Publications, 2010.
119 Saaty T. Decision making for leaders: Te Analytic Hiearchy Process for Decision in a Complex World, 3d.ed., RWS,
1999.
115

51

4. Gala lēmuma pieņemšana, balstoties uz šī procesa rezultātiem.

1.5. attēls. AHP metodes būtība
Avots: autores izstrādāts pēc T.L. Satija (Saaty T.)120 121 122 123.

No 1.5. attēla redzams, ka hierarhijas augšgalā ir mērķis, trīs iespējamie alternatīvu
veidi, lai sasniegtu mērķi, un pieci kritēriji, pēc kā jānovērtē alternatīvas. Šādi veidojas
elementu pāri, kas tiek salīdzināti, piemēram, 1. alternatīva tiek vērtēta pēc 1. kritērija un
2. kritērija, t.i., saīsinot pāris 1.1.2, tālāk 1. alternatīva tiek vērtēta pēc 1. un 3. kritērija, t.i.,
1.1.3 u.tml.124
Pēc hierarhijas veidošanas ir jāveic pāreja no hierarhiskās struktūras uz tabulveida
struktūru un jāveic pāru salīdzināšanas, kas ir process, kurā tiek salīdzināti viena līmeņa divu
elementu relatīvie svarīgumi (priekšrocības) attiecībā pret citu elementu, kas atrodas
nākamajā līmenī uz augšu. Pāru salīdzināšanas rezultātus apraksta matricas veidā125.
Kā iepriekš minēts, AHP metode paredz126 iegūto novērtējumu konsekvences pārbaudi
jeb saskaņotības attiecības (Consistency Ratio) (turpmāk – CR) aprēķinu, kas parāda, vai
iegūtie AHP metodes aprēķinu rezultāti, salīdzinot alternatīvas pēc konkrētā kritērija, ir
120

Saaty T. and Rozann, ed. Participant Names and Papers// Proceedings of the 10th International Symposium on the
Analyticc Hiearchy/ Network Process. – Pittsburgh, Pennsylvania: ISAHP, 2009.
121 Saaty T., L. Ernest H. Forman. The Hierarchon: A Dictionary of Hierarchies. – Pittsburgh, Pennsylvania: RWS
Publications, 1992. – p. 496.
122 Saaty T. Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. – Pittsburgh, Pennsylvania:
RWS Publications, 2010.
123 Saaty T. Decision making for leaders: Te Analytic Hiearchy Process for Decision in a Complex World, 3d.ed., RWS,
1999.
124 Saaty, Thomas L. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory. Pittsburgh, Pennsylvania: RWS Publications,
2001.
125 Saaty T.L. The Analytical Hierarchy Process. – New York: Mc-Graw Hill, 1980.
126 Saaty T.L. The Analytical Hierarchy Process. – New York: Mc-Graw Hill, 1980.

52

objektīvi. Rezultāti uzskatāmi par objektīviem, ja CR≤10%. Gadījumā, ja CR≥10%, tad ir
jāpārskata aprēķinos izmantotie ekspertu vērtējumi un jāveic korekcijas.
CR aprēķina pēc formulas:
CR=CI/RI

(1.1.)

Formulā (1.1.) CI ir saskaņotības indekss (Consistency Index) un RI – gadījumu kārtā
sastādītās pāru salīdzinājumu matricas saskaņotības indeksa vidējais lielums (Random
Consisteny Index).
Saskaņotības indekss (CI) tiek rēķināts pēc formulas:
CI =(λmax –n)/(n–1)

(1.2.)

Formulā (1.2.) λmax ir kritēriju matricas lielākā vērtība un n –alternatīvu skaits.
Sprieduma matricas lielāku vērtību λmax aprēķina pēc formulas:
λmax=

(1.3.)

Formulā (1.2.) Si ir kritērija i svēršanās faktors; xi ir kritērija i skatliskā vērtība.
Formulā (1.1.) norādītais saskaņotības indeksa vidējais lielums RI ir balstīts uz T.L. Satija
(T.L. Saaty) iegūtajiem eksperimentālajiem datiem līdz 15 alternatīvu gadījumiem.
Pētnieka J.A. Alonso un T. Lamatas (Alonso J.A., Lamata T.) darbā127 RI ir aprēķināts
39 alternatīvu gadījumā.
Ņemot vērā promocijas darba mērķi, balstoties uz Delfi metodi un AHP metodes
elementiem, ir izveidots mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu teorētiskais
ietvars (1.6. attēls), kas tiks izmantots promocijas darba praktiskās daļas pētījumu veikšanai.

127

Alonso J.A., Lamata T. Consistency in the Analytis Hierarchy Process: a new aproach// International Journal of
Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. –2006. – Vol. 14, No. 4 – p. 445–459.
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Iedzīvotāju pieejamības ar kvalitātes
un kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli
nodrošināšana
Delfi metode (Delphi Method)
Analītisko procesu hiearhijas metodes
(Analytic Hierarchy Process Method)
elementi (ranžēšana)

Ieguvums Nr.1

Mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas
instruments Nr.1

Ieguvums Nr.2

Ieguvums Nr.3

Mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas
instruments Nr.2

…

…

Ieguvums Nr.n

Mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas
instruments Nr.n

1.6. attēls. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētiskais ietvars
Piezīmes:
Ieguvuma Nr.n – n–tais ieguvums.
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instruments Nr.n. – n–tais mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instruments.
Avots: izveidoja autore128.

Autores izstrādātais, uz MCDM teoriju balstītais teorētiskais ietvars, pielietojot Delfi
metodi un AHP metodes elementus, tiks izmantots promocijas darba praktiskās daļas
pētījumu veikšanai mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanai pēc to
ieguvumiem. Lai iegūtu datus, kas būtu izmantojami mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu ieguvumu vērtēšanai, autore plāno veikt ekspertu aptaujas pēc Delfi metodes.
Promocijas darba 1. nodaļas nobeigumā jāuzsver: lai pieņemtais lēmums sasniegtu
sākotnējo mērķi, svarīgi ir vērtēt ieguvumus lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši variantu jeb
alternatīvu izvēles posmā, tajā skaitā uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas, īstermiņā, vidējā
termiņā un ilgtermiņā.
Valsts pārvaldes lēmumi saistībā ar jaunas politikas izstrādi vai aktualizāciju, kā arī
lēmumi uzņēmējdarbībā, kas saistīti ar jauna produkta ražošanu, tehnoloģijas ieviešanu
u.tml., ir kvalificējami kā sarežģīti lēmumi, kuru nenoteiktības līmenis ir liels un kuru

Henilane I., Šķiltere D. Complex Model of Evaluation of Lond–term Housing Financing Instruments”. In proceedings of
11th Annual Scientific Baltic Business Management Conference, “Trends of Business and Funding Models in Contemporary
World”, Latvia, Riga, BA School of Business and Finance, - 2018. - apstiprināts publicēšanai.
128

54

pieņemšanai ir nepieciešama stratēģiska un ilgstpējīga rīcība, jāievēro noteikti ieguvumu
vērtēšanas principi un jāpiemēro ieguvumu vērtēšanas metodes.
Apakšnodaļas nobeigumā uzsverams, ka uz MCDM teoriju balstītais mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētiskais ietvars izstrādāts, balstoties uz
Delfi metodi un AHP metodes elementiem (tajā skaitā ranžēšanu), un, kas tiks izmantots
promocijas darba praktiskās daļas pētījumu veikšanai.
Nodaļā ir izstrādātas šādas zinātniskās novitātes: izstrādāta lēmumu ieguvumu
klasifikācija: pēc administratīvajiem principiem, pēc ieguvumu darbības jomas, pēc
valsts attīstības plānošanas dokumenta veida, pēc ieguvumu ietekmes uz rezultātu un
papildināta lēmumu ieguvumu klasifikācija: pēc laika komponentes un pēc ieguvumu
veida; izstrādāti lēmumu ieguvumu vērtēšanas principi: ieguvumu vērtēšanas
nepārtauktības princips, ieguvumu salīdzināmības princips, ieguvumu vadības procesa
uzlabošanas princips, ieguvumu informācijas pietiekamības princips; izveidots lēmumu
pieņemšanas procesa lēmumu izmaksu–ieguvumu vērtēšanas konceptuālais shēma un
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētiskais ietvars.
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2. MĀJOKLIS UN TĀ ILGTERMIŅA FINANSĒŠANA
Šajā nodaļā analizēts mājoklis un ar to saistīieo jēdzieni, izstrādāta mājokļu klasifikāciju,
pētīti mājokļu politikas pamatprincipi, veikts mājokļu situācijas analītiskais izvērtējums un
hipotekārā kreditēšanas tirgus analīze Latvijā, apkopoti no 2000. gada līdz 2015. gadam
īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti Latvijā un potenciāli jaunie mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ES valstīs.
Nodaļā veiktie pētījumi kalpos par pamatu promocijas darba praktiskajai daļai, lai
vērtētu līdz šim īstenotos un jaunos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, to
ieguvumus un instrumentu ieviešanas piemērotību Latvijā.

2.1. Mājoklis, tā klasifikācija un politikas pamatpincipi
Šajā apakšnodaļā ir apskatīts mājokļa jēdziena un ar to saistītu jēdzienu skaidrojumus
ekonomiskajā literatūrā un normatīvajā regulējumā, izstrādājusi mājokļa iespējamo
klasifikāciju, mājokļu jēdziena skaidrojumu un analizējusi mājokļu politikas pamatprincipus.
Ekonomikas literatūrā jēdzienam “mājoklis” (housing) tiek pievērsta īpaša uzmanība,
tomēr tam nav vienota skaidrojuma. Pētnieki jēdzienu “mājoklis” skaidro dažādi, un pieejas,
kā tiek raksturots jēdziens “mājoklis”, ir mainījušās, kas ir atkarīgs gan no pārmaiņām
politikā, ekonomikā, gan arī citās sfērās, kā arī līdz ar cilvēku vajadzībām un izpratni par to,
kas ir mājoklis. Mūsdienās vairāk uzmanība tiek vērsta uz ieguvumiem un izmaksām no
mājokļa, t.i., lai mājoklis būt komfortabls, ērts un piemērots, taču vienlaikus arī
energoefektīvs un izmaksas tā iegādei, būvniecībai un uzturēšanai būtu samērīgas ar
ieguvumiem, ko iespējams saņemt no attiecīgā mājokļa lietošanas.
Meriama-Vebstera vārdnīcā (Merriam-Webster dictionary) viens no jēdziena
“housing”129 skaidrojumiem latviešu valodā ir “mājoklis ir dzīvoklis, kas paredzēts
cilvēkiem”. Līdzīgs skaidrojums jēdzienam ir sniegts Biznesa vārdnīcā (Business
Dictionary)130, “mājoklis tiek skaidrots kā būve vai būves daļa, kas atbilst noteiktām
normatīvo aktu prasībām un kur var dzīvot cilvēki ar savām ģimenēm (..)” un Makmilana
vārdnīcā (Macmillan Dicionary)131, kur “mājoklis tiks skaidrots kā būve, kur dzīvot
cilvēkiem”.

Merriam-Webster dictionary/ Internet. – http://www.merriam–webster.com/dictionary/housing – seen on 7 September
2016.
130 BusinessDictionary.com/ Internet. – http://www.businessdictionary.com/definition/housing.html – seen on 5 September
2016.
131Macmillan Dictionary.com/ Internet. – http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/housing – seen on
1 September 2016.
129
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Jēdzienam “mājoklis” radniecisks ir jēdziens “māja” (house), ko pētniece B. Meļņika
(Melnikas B.)132 raksturo kā konkrētu un relatīvi ierobežotu, fiziski, bioloģiski un sociāli
pietuvinātu vietu, kur cilvēki un cilvēku grupas var dzīvot savu biosociālo (biosocial) dzīvi,
saņemot pakalpojumu, veicot mājsaimniecības darbus un citas biosociālās aktivitātes.
Pētot

dzīvojamo

fondu

kā

reģionu

sociālekonomiskās

attīstības

elementu,

A. Sideļska133 mājokli raksturo kā nekustamo īpašumu vai tā daļu ēkā, tostarp nedzīvojamā
ēkā, ko izmanto pastāvīgai dzīvošanai visu gadu (..).
Analizējot mājokļu likumdošanu ziemeļvalstīs, Ziemeļvalstu ministru padomes
(Nordic Council of Ministres) pētījumā134 mājoklis tiek vairāk lietots saistībā ar jēdzienu
“mājokļu formas” (forms of housing), kas saistās ar dažādām dzīvokļa formām (privātīpašumā
esošiem dzīvokļiem, īrētiem dzīvokļiem, kooperatīvajiem dzīvokļiem u.tml.).
Plašākā mērogā K. Donneras (Donner C.) 2000. gadā veiktajā pētījumā par mājokļu
politiku piecpadsmit Eiropas Savienības valstīs135, kurā ir apvienoti mājokļu politikas
teorētiskie un praktiskie aspekti, mājoklis tiek skaidrots ar vairākiem līdzīgiem un savstarpēji
saistītiem jēdzieniem kā dzīvokļi (dwellings), zemu izmaksu dzīvokļi (“low-cots” dwellings),
sociālie mājokļi (social housing), subsidētie dzīvokļi (subsidised dwellings) un nestandarta
dzīvokļi (sub-standard dwellings).
Dzīvokļi (dwellings) Eiropā tradicionāli tiek definēti kā savstarpēji saistīta telpu
grupa, kas tiek fiziski atdalīta no apkārtējās vides un kas sastāv no sienām, jumta, logiem un
durvīm, inženierkomunikācijām un citiem tehniskiem elementiem. Istabām ir jābūt piemērotām
cilvēkiem patstāvīgai dzīvošanai. Dzīvokļa lietošanas tiesības vienmēr ir ekskluzīvas, jo
dzīvokļa īpašnieks var lemt par to, kurš bez viņa vēl varēs lietot dzīvokli. Šīs dzīvokļa
lietošanas tiesības tiek nostiprinātas vairāk vai mazāk dzīvokļa īres līgumā (var būt arī
mutiska vienošanās starp dzīvokļa īpašnieku (izīrētāju) un dzīvokļa īrnieku. Turklāt katram
dzīvoklim daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir mājas iekšienē esošās jeb iekšējās (mājas ārējais
koridors, pagrabs u.tml.) dzīvokļu īpašniekiem piederošās kopīpašumā esošās daļas un mājas
ārpusē esošās jeb ārējās (pagalms u.tml.) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem piederošās
kopīpašumā esošās daļas, kuras lieto visi mājas īpašnieki un kuras kopīgi jāapsaimnieko.
Dzīvojot dzīvoklī, tā lietotājs iegūst dažādus mājokļa pakalpojumus (housing utility), kas
atsaucas ļoti dažādā veidā uz cilvēku dzīvi un kuru nozīme mainās cilvēku dzīves ciklā. Katru

Melnikas B. Management and modernization of housing facilities: specificē features of central and eastern European
countries. Facilities. – 1998. – Vol. 16 – p. 326–333.
133 Sideļska A. Dzīvojamais fonds kā reģionu sociālekonomiskās attīstības elements. Promocijas darba kopsavilkums/
Internets.
–
http://llufb.llu.lv/dissertation–summary/regional–
economics/A_Sidelska_prom_darba_kopsavilkums_2014_LLU.pdf – skatīts 2016. gada 10. augustā.
134 Nordic Council of Ministers. Housing law in the Nordic countries. – Copenhagen: Evspressen Tryk & Kopicenter, 1998.
ISBN 92-893-0236-4. – p 397.
135 Donner C. Housing policies in the European Union. Theory and Practice. Vienna, 2000, ISBN 3-9500417-4-5. – p. 566.
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dzīvokli pret tajā dzīvojošo cilvēku raksturo tādi aspekti kā fiziskā aizsardzība (physical
protection) (piemēram, jumts aizsargā pret lietu, aukstumu u.tml.), psiholoģiskā aizsardzība
(psyhological protection) (piemēram, dzīvoklī var paslēpties no citām personām), statuss
(status) (piemēram, dzīvokļa lietošana parāda mājsaimniecības sociālo statusu, produktivitāte
(production) (šis ir ļoti svarīgs aspekts mūsdienās, kas saistīts ar to, ka ļoti pieprasīts ir darbs
no mājām, piemēram, moderno informāciju tehnoloģiju jomā), labklājība (wealth) (bez
mājokļa praktiskās vērtības un pielietojuma tas rada investētā kapitāla lielumu, piemēram,
dzīvokļu īres tirgus un dzīvokļu pirkšanas–pārdošanas tirgus)136.
Saistībā ar jēdzienu “zemu izmaksu dzīvoklis” (low-cost dwelling) diskusijas mājokļu
politikā izraisa divi jēdzieni “zemu izmaksu/lēts dzīvoklis” (low-cost/inexpensive dwelling)
vai “augstu izmaksu/dārgs dzīvoklis” (high-cost/expensive dwelling). Lai gan pastāv vairākas
relatīvas koncepcijas jēdziena “zemu izmaksu dzīvoklis” (low-cost dwelling) skaidrojumā, ir
vairākas references vērtības, pēc kurām to var raksturot, t.i.:
– “Lēts, salīdzinot ar ražošanas izmaksām” (Inexpensive relative to production cost), kas
nozīmē, ka īres maksa par dzīvokli tiek noteikta atbilstoši izmaksām par to un plānotajai
peļņai no īres. Īres maksa tiek noteikta pēc tirgus cenām, neņemot vērā dzīvokļa īrnieka
ienākumus.
– “Lēts, salīdzinot ar mājsaimniecības ienākumiem” (Inexpensive relative to household
income), kas nozīmē, ka īres maksas par dzīvokli noteikšanā tiek ņemti vērā mājsaimniecības
ienākumi. Šajā gadījumā viens un tas pats dzīvoklis var būt lēts kādai mājsaimniecībai, bet
citai – dārgs, kas atkarīgs no konkrētās mājsaimniecības ienākumiem.
– “Lēts, salīdzinot ar citiem dzīvokļiem” (Inexpensive relative to other dwellings) ietver
pamatprincipu, ka dzīvokļu tirgū dzīvokļi ir lētāki tie, kuri ir mazāki pēc platības, vecāki,
mazāk aprīkoti vai sliktākā tehniskā stāvoklī nekā citi. Dzīvokļa cenu ietekmē tā atrašanās
vieta, pieejamība infrastruktūrai, apdzīvotība un citi faktori. Visi šie dzīvokļu kvalitātes
rādītāji samazina tos labumus, ko var dzīvokļa lietotājs saņemt no dzīvokļa, kā arī ietekmē
dzīvokļa tirgus cenu konkrētajā gadījumā.
– “Lēts, salīdzinot ar citām precēm” (Inexpensive relative to other goods) ietver
pamatprincipu, ka, lai novērtētu konkrētā dzīvokļa izmaksas, ir jābūt zināšanām par līdzīgu
vai līdzvērtīgu preci (dzīvokli), pretējā gadījumā vienai mājsaimniecībai tas pats dzīvoklis var
būt zemu izmaksu dzīvoklis, citai – būt dārgs dzīvoklis.
– “Acīmredzami lēts dzīvoklis” (Apperantly inexpensive dwellings) ietver dzīvokļus, par
kuriem tā pircējs vai īrnieks nemaksā attiecīgi pilnu pirkšanas vai īres maksu. Šī dzīvokļu
grupa izraisa vismazāk diskusijas mājokļu politiķu starpā. Šis jēdziens visbiežāk ir
136

Turpat.
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attiecināms uz tā saukto “sociālo dzīvokli” (social dwelling). Līdzīgs piemērs ir gadījumā, kad
students dzīvo pie vecākiem dzīvoklī un maksā par to daļēju īres maksu137.
Jēdziens “sociālais mājoklis” (social housing) plaši tiek lietots mājokļu politikas
literatūrā, kas ir balstīts nevis uz ekonomiskiem, bet mājokļu politikas kritērijiem. Šim
jēdzienam Eiropas valstīs trūkst skaidra, vienota skaidrojuma. Parasti gan publiskie, gan
ierobežotas peļņas īres mājokļi tiek ietverti šajā jēdzienā. Dažreiz šis jēdziens ir attiecināms
uz visiem mājokļiem, kas tiek subsidēti. Dažos gadījumos privātie īres mājokļi tiek uzskatīti
par “sociālajiem mājokļiem” gadījumā, ja valsts iejaucas tirgū, samazinot īres maksu zem
tirgū esošās vidējās īres maksas konkrētiem dzīvokļiem. Šajos gadījumos zemes īpašnieki ir
spiesti akceptēt zemāku peļņu, pat zaudējumus, tādējādi subsidējot īrniekus. Šī pieeja ir
radījusi virkni diskusiju mājokļu politikā. Būtībā dzīvoklis kā materiāla vērtība nevar būt
“sociāls”, lai gan tas kalpo kā instruments sociālās mājokļu politikas nodrošināšanai, t.i.,
politikas, kuras mērķis ir vairāki sociālie mērķi, bieži arī materiālās vienlīdzības
nodrošināšanai138.
Ņemot vērā iepriekš minēto, “sociālajam dzīvoklim” (“social dwelling”) ir jāizpilda
vairāki nosacījumi, t.i., ražošanas (production) un/ vai finansēšanas izmaksas ir tādas, kas
samazina peļņu vai daļēji tiek segtas no publiskiem vai privātiem līdzekļiem; cenai vai īres
maksai, kas tiek maksāta par sociālo dzīvokli, ir jābūt zemākai par tirgus cenu, bet ne obligāti
zemākai par dzīvokļa uzturēšanas izmaksām, un subsīdijas tiek piešķirtas mājsaimniecībām ar
zemiem ienākumi (low-income)139.
Subsidētais dzīvoklis (Subsidised dwellings) ir dzīvoklis, ja tā ražošanas (production)
un/ vai finansēšanas izmaksas tiek samazinātas ar piedāvājuma puses grantiem (supple-side
grants), ikgadējo maksājumu subsīdijām (annuity subsidies), procentu subsīdijām (interest
subsidies) vai aizdevumiem, kuriem procentu likmes ir zem tirgus likmēm. Šaurākā nozīmē
dzīvoklis uzskatāms par subsidētu tikmēr, kamēr tas ir pakļauts tā tirdzniecības
ierobežojumiem. Plašākā nozīmē konkrētais dzīvoklis ir uzskatāms par subsidētu uz visiem
laikiem, pat gadījumā, ja šie ierobežojumi tiek vēlāk atcelti. Šajā gadījumā pircējs privatizē
(daļu) no subsīdijas. Tāpēc (daļēji) subsīdijas atmaksa ir obligāta šādos gadījumos140.
Nestandarta dzīvoklis (sub-standard dwellings) ir dzīvoklis ar noteiktu fizisko
kvalitāti, ērtību līmeni vai dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir zemāks par noteikto standartu. Šim
jēdzienam trūkst vienotas definīcijas Eiropā. Vienlaikus jāmin, ka minimālais dzīvokļa
standarts Eiropā kopš 1945. gada nosaka, ka dzīvoklis ir aprīkots ar ūdensvadu gan virtuvē,
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gan tualetē. Tādas ērtības kā vannas istaba un centrālā apkure netiek iekļautas dzīvokļa
minimālajā standartā Eiropas valstīs. Nestandarta dzīvokļu skaits katrā valstī ir atkarīgs no tā,
kādu nestandarta dzīvokļa definīciju katra valsts piemēro. Visstingrākā definīcija ir tāda, ka,
jo lielāka ir nestandarta dzīvokļu, kuri nav aprīkoti ar visām ērtībām, daļa no kopējā valstī
pieejamā dzīvokļu skaita, jo vairāk ir jābūt atbalsta aktivitātēm mājokļu politikā konkrētajā
valstī141.
Normatīvajos aktos Latvijā ir definēti dažādi ar mājokli saistīti jēdzieni, tajā skaitā:
– saskaņā ar MK noteikumiem par būvju klasifikāciju142, jēdziens: “ēka”, kas ir
atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai
paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai (..); “dzīvojamā ēka”,
kas ir ēka, no kura platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai; “viena dzīvokļa mājas”,
kas ir brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu
mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram
dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja u.c.
– saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
211–15 “Dzīvojamās ēkas”“

143

jēdziens “dzīvoklis” – konstruktīvi norobežota telpu grupa,

kas aprīkota ar attiecīgiem inženiertīkliem un iekārtām un kurā ir vismaz viena dzīvojamā
telpa, kā arī virtuve vai virtuves niša un sanitārtehniskā telpa; jēdziens “dzīvojamā telpa” –
dzīvojamā istaba, guļamistaba, ēdamistaba, darbistaba un līdzīgas nozīmes telpas u.c.
Analizējot ar mājokli saistītus jēdzienus, autore vienlaikus secina, ka nevienā no
normatīvajiem aktiem Latvijā nav skaidrots jēdziens “mājoklis”, lai gan jau kopš 1996. gada,
kad tika pieņemta Mājokļu politikas koncepcija144, kas uzskatāms par pirmo mājokļu politikas
dokumentu kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, tiek runāts par mājokļu politiku, mājokļu
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, mājokļu programmām u.tml. Vienīgais politikas
plānošanas dokuments, kurā tiek skaidrots jēdziens “mājoklis”, ir 2000. gada valsts atbalsta
programmas “Mājokļu attīstības kreditēšanas programma” I etaps145 (turpmāk – MAKP I
etaps), kurā mājoklis skaidrots kā pastāvīgai dzīvošanai piemērots telpu komplekss vai
atsevišķa telpa, miteklis, dzīvoklis, savrupmāja.
Plašāks un mūsdienīgāks skaidrojums jēdzienam “mājoklis” Latvijā ir sniegts Mājokļu
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Turpat.
MK noteikumi Nr. 1620. Noteikumi par būvju klasifikāciju (2009. gada 22. decembrī)/ Internets. –
http://likumi.lv/doc.php?id=202919. – skatīts 2016. gada 15. septembrī.
143 MK noteikumi Nr. 340. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211–15 “Dzīvojamās ēkas” (2015. gada 30. jūnijā)/
Internets. – http://likumi.lv/ta/id/275016–noteikumi–par–latvijas–buvnormativu–lbn–211–15–dzivojamas–ekas– skatīts
2016. gada 10 septembrī.
144 Mājokļu politikas koncepcija. Ministru kabinets. – 1996.
145 Mājokļu attīstības kreditēšanas programma I etaps. Ministru kabinets. – 2000.
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pamatnostādņu projektā146, kas izstrādātas 2005. gadā, taču diemžēl netika apstiprinātas no
valdības puses, kur mājoklis tiek skaidrots kā “gan individuālā ģimenes māja, gan dzīvokļi,
dzīvojamās telpas dienesta viesnīcās, sociālās aprūpes centros u.c. Mājoklis sastāv no vienas
vai vairākām istabām un palīgtelpām. Mājoklis paredzēts dzīvošanai visu gadu, un tam jābūt
tiešai izejai uz ielu vai uz koplietošanas telpām( kāpņu telpu, kopējo koridoru, galeriju utt.).
Palīgtelpas ir virtuves, koridori, sanitārie mezgli, vannas istabas, pieliekamās telpas,
iebūvētie skapji. Dienesta viesnīcās, sociālās aprūpes iestādēs par palīgtelpām, bez
iepriekšminētajām, uzskata arī kultūras un sadzīves nozīmes un medicīniskās apkalpošanas
telpas”.
Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) jēdzienu “mājoklis” statistikas
vajadzībām skaidro 147 kā nodalītu un neatkarīgu uzturēšanās vietu, kas paredzēta dzīvošanai
vienai mājsaimniecībai, vai arī uzturēšanās vietu, kas nav paredzēta dzīvošanai, bet ko
mājsaimniecība skaitīšanas laikā izmantoja kā pastāvīgo dzīvesvietu. Mājokļu skaitā ietilpst
apdzīvoti tradicionāli mājokļi un citas mājokļu vienības. Mājoklim parasti ir noteikta adrese.
Savukārt CSP mājas lapā sniegtajā apsekojumā “Eiropas Savienības statistika par
ienākumiem un dzīves apstākļiem”148 (EU–SILC) mājoklis tiek skaidrots kā “Pastāvīgai
dzīvošanai paredzēta viena vai vairākas dzīvojamās istabas (dzīvojamā māja, dzīvoklis
daudzdzīvokļu mājā, istaba komunālajā dzīvoklī u. c.). Mājoklim parasti ir noteikta adrese”,
kas sniedz precīzāko skaidrojumu, kādas telpas un telpu grupas ietilpst mājokļa sastāvā, kas
tieši būtiski ir promocijas darba 2.2. apakšnodaļā, analizējot ar mājokli saistītos statistikas
datus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Latvijā nav skaidras sasaistes starp
normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem skaidrojumiem
jēdzienam “mājoklis”. Nav skaidrs, kāpēc vairāk nekā 20 gadu laikā nav izstrādāts neviens
normatīvais akts, kas skaidrotu mājokļa jēdzienu un ar to saistītos aspektus. Latvijā pastāv
nepieciešamība izstrādāt vienotu mājokļu definīciju, kas būtu jānosaka ar normatīvo aktu,
tādējādi novēršot trūkumus esošajos normatīvajos aktos, un radītu vienotu terminoloģiju
mājokļu sektorā.
Autore ir piedāvājusi skaidrojumu jēdzienam “mājoklis” Latvijā, kas vairāk atbilst
pētāmai problēmai – mājoklis ir ēka vai ēkas daļa, kur mājsaimniecība var dzīvot visu
Mājokļu
politikas
pamatnostādņu
projekts
(2005)/
Internets
–
http://www.lps.lv/images/objects/committee_files/sittings/198dd93415Pamatnostadnes%20majokliem.doc
–
skatīts
2016. gada 1. septembrī.
147
Centrālā statistikas pārvalde. Mājoklis (tautas skaitīšana)/ Internets. – http://www.csb.gov.lv/statistikas–
temas/termini/majoklis–tautas–skaitisana–39317.html – skatīts 2016. gada 7. septembrī.
148 Centrālā statistikas pārvalde. Apsekojums “Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” (The
European Union Statistics on Income and Living Conditions, saīsinājums – EU–SILC)./ Internets. –
http://www.csb.gov.lv/statistikas–temas/metodologija/majokla–apstakli–eu–silc–apsekojums–38993.html – skatīts 2017.
gada 22. septembrī.
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cauru gadu un kas atbilst noteiktām normatīvo aktu prasībām, ietverot arī mājokļa
adresi.
Autore ir izstrādājusi mājokļu klasifikāciju, mājokļus iedalot pēc mājokļa tipa;
mājokļa lieluma; mājokļa ērtībām; mājokļa atrašanās vietas; iedzīvotāju grupām, kas
dzīvo mājoklī; mājokļa īpašumtiesību veida; mājokļa būvniecības perioda; mājokļa
energoefektivitātes

rādītājiem;

mājokļa

būvniecībā

izmantotajiem

būvniecības

materiāliem un citām pazīmēm (skatīt 2.1. tabulu).
2.1. tabula
Mājokļu klasifikācija
Mājokļu klasifikācijas pazīmes
Pēc mājokļa tipa

Pēc mājokļa lieluma

Pēc mājokļa ērtībām

Pēc mājokļa atrašanās vietas
Pēc iedzīvotāju grupām, kas
dzīvo mājoklī
Pēc mājokļa īpašumtiesību veida

Pēc mājokļa būvniecības perioda
Pēc mājokļa energoefektivitātes
rādītājiem 149

Pēc mājokļa ārsienu materiālā
izmantotajiem būvniecības
materiāliem 150

Mājokļu veidi
– istaba dzīvoklī
– dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai nedzīvojamā ēkā
– daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
– viendzīvokļa māja u.c.
– istaba
– vienistabas dzīvoklis
– divistabu dzīvoklis
– trīs un vairāk istabu dzīvoklis
– viendzīvokļa māja
– u.c.
– mājoklis ar visām ērtībām
– mājoklis ar daļējām ērtībām (piem., labierīcības atrodas dzīvojamās
mājas koridorā u.tml.).
– mājoklis bez ērtībām (piem., mājoklis satāv tikai no vienas istabas bez
papildus ērtībām)
– mājoklis, kas atrodas pilsētu teritorijā
– mājoklis, kas atrodas lauku teritorijā
– jebkurš iedzīvotājs
– maznodrošinātie vai citas sociālās riska grupas
– valsts īpašumā esošs mājoklis
– pašvaldības īpašumā esošs mājoklis
– fiziskas personas īpašumā esošs mājoklis
– juridiskas personas īpašumā esošs mājoklis u.c.
– pirms 2. Pasaules kara būvēti mājokļi
– mājokļi, kas būvēti no 1945. līdz 1990. gadam
– mājokļi, kas būvēti no 1990. gada un līdz šim
– ēku energoefektivitātes minimālais normatīvas pieļaujamais līmenis
jaunbūvēm (piem., Latvijā 2017. gadā tas ir daudzdzīvokļu mājām
≤ 60 kWh/m2, viendzīvokļa vai divdzīvokļu ēkām – ≤ 70 kWh/m2).
– ēku energoefektivitātes minimālais normatīvais pieļaujamais līmenis
pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām (piem., Latvijā daudzdzīvokļu
dzīvojamām ēkām – energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz
90 kWh uz kvadrātmetru gadā; dažādu veidu viendzīvokļa un
divdzīvokļu dzīvojamām ēkām – energoefektivitātes rādītājs apkurei
nepārsniedz 100 kWh uz kvadrātmetru gadā);
– gandrīz nulles enerģijas patēriņa mājokļi, u.c.
– ķieģeļu mūra
– koka
– kieģeļu/paneļu

MK noteikumi Nr. 383. Noteikumi par ēku energosertifikāciju. (2013. gada 9. jūlijā)/ Internets. –
http://likumi.lv/doc.php?id=258322 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
150 Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. Ministru kabinets. 2013/ Internets. –
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
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– dzelzsbetons/betons
– vieglbetons
– koks/mūris
– u.c.
u.c.
Avots: Autores izstrādāts151.

Katra indivīda dzīvē ir svarīgi nodrošināt noteiktas materiālās un nemateriālās
vajadzības. Mājokļa nodrošināšana ir viena no svarīgākajām indivīda materiālajām
vajadzībām kopā ar uzturu un apģērbu.
Mājokļu politika ir saistīta ar valsts iejaukšanos mājokļu tirgū. B. Lunds (Lund B.)
pētījumā uzsver152, ka ir ļoti daudz mājokļu politikas sistēmas, tomēr katra no tām satur:
-

normatīvo kārtību, pēc kuras noteiktas mājokļu problēmas,

-

mājokļu problēmu cēloņu analīzi,

-

veidus, kā un kāpēc valstij būtu jāiejaucas mājokļu tirgū.

Mājokļu politika šaurā nozīmē K. Donnera (Donner C.)153 raksturo kā fizisko cilvēka
patvērumu (physical human shelter), savukārt plašākā nozīmē – iekļauj visus citus aspektus,
kas ir svarīgi adekvātiem vai optimāliem dzīves apstākļiem. Mājokļa minimālā standarta
nodrošināšana ir ieguldījums visas sabiedrības labklājībā.
Pamatjautājums mājokļu politikā, par kuru notiek joprojām daudz diskusiju politiķu
starpā, ir, vai valstij ir jāiejaucas mājokļu tirgū, lai ietekmētu mājokļu situāciju noteiktai
sabiedrības daļai.
Valstij ir jāiejaucas tajā mājokļu tirgus daļā, kura nedarbojas efektīvā veidā, un
jānodrošina atbalsts dažādu pakalpojumu vai instrumentu veidā tieši sociālā riska vai riskam
pakļautajām grupām (piemēram, daudzbērnu ģimenēm, studentiem, jaunajām ģimenēm,
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, pensionāriem u.c.).
Jāpiekrīt K. Donneras (Donner C.)154 teiktajam, ka mājokļu politikas pamatmērķis ir
novērst vai koriģēt mājokļu patēriņu (housing consumption) “ (..)nodrošinot katrai
mājsaimniecībai pieeju lieluma un kvalitātes ziņā adekvātam mājoklim par adekvātu cenu”.
Mājokļu politikas pamatmērķim ir pakārtoti vairāki apakšmērķi, kas bieži izraisa diskusijas
politiķu vidū. Tie dod noteiktus ieguvumus sabiedrībai kopumā, kā arī mājsaimniecībām un
indivīdiem. Mājokļu politikas apakšmērķi tiek analizēti nevis kā vienīgie racionālie un
sociālie mājokļu politikas mērķi, taču tie ir kā mehānismi, kuri var kalpot mājokļu politikas
pamatmērķa saniegšanai, t.i.:
151

Henilane I. (2016d). Housing Concept and Analysis od Housing Classification// in Baltic Journal of Real Estate
Economics and Construction Management, – 2016. Riga Technical University, Volume 4, issue 1, ISSN (Online) 2255–9671.
p. 168–179.
152 Lund B. Understanding Housing Policy. 2nd edition. – Great Britain: Policy Press. p. 335.
153 Donner C. Housing policies in the European Union. Theory and Practice. Vienna, 2000, ISBN 3–9500417–4–5. – p. 566.
154 Turpat.
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1. Paplašināt mājokļu īpašnieku sektoru. Galvenie ieguvumi no šī mērķa īstenošanas ir:
– Kapitāla uzkrājums/ mantojums (accumulation/bequest of capital). Iedzīvotāji labāk
iegulda kapitālu mājokļa īpašumā, nevis īrē mājokli, kā arī vēlas savu īpašumu atstāt
nākamajai paaudzei. Vienlaicīgi pastāv riski atmaksāt hipotekāro kredītu par mājokli un
mājokļu tirgus cenu svārstības. Tiek nodrošināta aizsardzība pret neparedzētiem apstākļiem.
Pēc hipotekārā kredīta atmaksāšanas mājokļu īpašniekam samazinās izdevumi par mājokli, jo
jāsedz tikai mājokļa uzturēšanas izmaksas.
– Kapitāla saglabāšana/ kapitāla pieaugums (Conservation of capitla/Capital gains).
Nekustamais īpašums nodrošina iespēju to ieguldīt depozītos uz noteiktu laiku un saņemt
procentus.
– Izmaksu samazinājums. Ja tiek uzskatīts, ka īres dzīvoklis tiek finansēts visā tā dzīves
ciklā, tad dzīvokļa īpašums, kas tiek finansēts, izmantojot hipotekāro kredītu, rada zemākas
kopējās tā finansēšanas izmaksas (total financing cost).
– Ilgtermiņa īpašuma drošība (Long-term security of tenure).
– Aizsardzība pret mājokļu izdevumu pieaugumu nākotnē.
– Sociālā prestiža uzlabošanās.
– Brīvība (finansiālā brīvība, kad ir atmaksāts hipotekārais kredīts; brīvība attiecībā uz
mājokļa uzlabošanu (materiālu izvēlē u.tml.).
– Labāka mājokļa apsaimniekošana u.c.
2. Aizstāt privāto mājokļu īres sektoru ar publisko (sociālo) īres sektoru. Pie šī
apakšmērķa ir daudz diskusiju politiķu starpā, un jāpiekrīt K. Donneras (Donner C.)155
teiktajam, ka mājokļu tirgus nav iedomājams bez privātā mājokļu īres tirgus. Valstij ir
jāodrošina adekvāts mājokļu patēriņš (housing consumption) un pēc iespējas mazāk ir
jāiejaucas mājokļu tirgū.
3. Paplašināt jaunu mājokļu būvniecības piedāvājumu. Jaunu mājokļu būvniecība ir uz
tirgu orientēts mājokļu politikas instruments, vienlaikus jāņem vērā, ka mājsaimniecībām ar
zemiem ienākumiem ir nepieciešamas papildu subsīdijas jaunu mājokļu pieejamības
nodrošināšanai.
4.

Efektīvākā

veidā

pārdalīt

esošo

mājokļu

piedāvājumu.

Mājokļu

pārdalē

mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem pastāv atšķirība starp publisko īres tirgu un privāto
īres tirgu. Publiskajā īres tirgū valstij vai pašvaldībai ir jāizvērtē mājokļa lielums pret
mājsaimniecības lielumu un jāveic adekvāta mājokļu sadale. Savukārt privāto mājokļu tirgu ir
daudz grūtāk ietekmēt, un pārsvarā tas notiek noteiktos gadījumos ar normatīvo regulējumu.
5. Uzlabot esošo mājokļu standartu ar jaunu mājokļu būvniecību.
155

Turpat.
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6. Samazināt mājokļu izdevumus pret mājsaimniecību ienākumu līmeni. Šis mērķis ir
saistīts ar mājokļa pieejamības jautājumu katrai mājsaimniecībai, kas ietver mājokļu
izdevumu (housing expenditure) samazināšanu un mājsaimniecību ienākumu līmeņa
palielināšanu.
7. Uzlabot mājokļu apstākļus mājsaimniecībām, nosedzot to pamatvajadzības. Mājokļu
politika tāpat kā jebkura cita politika nevar funkcionēt nodalīti no citām politikām, precīzāk,
tā ir cieši saistīta arī ar citu sfēru politikām, kas ietekmē mājokļu politikas pamatmērķi un
apakšmērķus, kā, piemēram, ienākumu sadales politika (income (re) distribution policy),
labklājības politika (wealth distribution policy), ekonomikas un darba tirgus politika
(economic and labour market policies), telpiskā un reģionālā politika (spatial and regional
policy); enerģētikas politika (energy policy)156.
Promocijas darba 2.1. apakšnodaļas nobeigumā secināms, ka Latvijā trūkst
skaidrojuma jēdzienam “mājoklis”. Piedāvāts skaidrojums jēdzienam “mājoklis”, un ir
izstrādāta mājokļu klasifikāciju pēc dažādām pazīmēm. Klasifikācija izmantojama mājokļu
politikas un statistikas mērķiem. Valstij ir jāiejaucas tajā mājokļu tirgus daļā, kurš
nedarbojas efektīvā veidā, tostarp daudzdzīvokļu mājokļu energoefektivitātes (renovācijas)
sektorā, kā arī jānodrošina atbalsts dažādu pakalpojumu vai instrumentu veidā sociālā riska
vai riskam pakļautajām grupām.

2.2. Mājokļu situācijas analītiskais izvērtējums
Šajā apakšnodaļā analizēta mājokļu situāciju Latvijā no 2000. līdz 2015. gadam, t. sk.
dažādi mājokļu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, piederības struktūra un jaunu mājokļu
būvniecības apjomi.
Latvijā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk –
NĪVK IS) uz 2013. gadu ir reģistrēts 1,35 miljoni ēku, kuru kopējā platība ir 198 milj. m². No
kopējā ēku skaita aptuveni 400 tūkstošos ēku enerģiju izmanto iekštelpu mikroklimata
regulēšanai (jeb tās tiek apsildītas), no tām 352,4 tūkstoši ēkas ar kopējo platību 86,9 miljoni
m² ir dzīvojamās mājas. NĪVK IS reģistrēto dzīvojamo māju platības atšķiras no Centrālās
statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) datiem par dzīvojamo jeb mājokļu fondu, jo NĪVK IS
uzskaita reģistrēto dzīvojamo māju kopējo platību, bet CSP – dzīvokļu kopējo jeb lietderīgo
platību bez gaiteņu, kāpņu telpu, pagrabu un citu dzīvojamās mājas īpašniekiem kopīgi
156

Turpat.
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izmantojamu telpu platības. Pēc CSP datiem, uz 2015. gadu Latvijā mājokļu fonds sastāda
74,6 miljonus m² jeb par 40% vairāk nekā 2000. gadā157 158.
Neskatoties uz Latvijas tautsaimniecības krīzi, t.sk. negatīvajiem demogrāfijas
rādītājiem Latvijā laika periodā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 1. janvārim,
iedzīvotāju skaits samazinājās par 412,8 tūkstošiem, t.sk. par 257,4 tūkstošiem migrācijas
rezultātā un 155,4 tūkstošiem negatīvā dabiskā pieauguma dēļ159 160.
Viens no galvenajiem mājokļu fonda raksturojošiem rādītājiem ir dzīvojamo telpu
kopējā platība vidēji uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju, kas Latvijā sastāda: 2000. gadā –
22,6 m², 2005. gadā – 24,8 m², 2009. gadā – 27,2 m², 2013. gadā – 36,0 m2, 2015. gadā –
38,0 m2

161

. Lai gan ir vērojamas nelielas šī rādītāja pieauguma tendences, tomēr

salīdzinājumā ar lielāko daļu no citām ES valstīm Latvijā šis rādītājs ir ievērojami zemāks,
piemēram, ES–28 vidējais rādītājs ir 38 m2, tostarp Vācijā tas sastāda 42,9 m2 (2006. gada
dati), Zviedrijā – 45,2 m2 (2008. gada dati), Somijā – 38,9 m2 (2009. gada dati), Igaunijā –
29,7 m2 (2008. gada dati). Pēc pieejamiem statistikas datiem no ES valstīm uz konkrēto laika
periodu iepriekš minētais rādītājs mazāks nekā Latvijā ir tikai tādās ES valstīs kā Bulgārijā –
25,2 m2 (2008. gada dati), Lietuvā – 24,0 m2 (2008. gada dati) un Rumānijā – 15,0 m2
(2008. gada dati)162 163 164 (skatīt 2.2. tabulu).

Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija (Ministru kabinets, 2014)/ Internets. – http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801–
skatīts 2017. gada 2. janvārī.
158 Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi./
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
159 Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–
aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
160 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. ISSN 1691–606. EBSCO. –
p. 93–107.
161 Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi/
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
162 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia.. ISSN 1691–606.
EBSCO. – p. 93–107.
163
Eurostat.
Statistika
par
mājokļiem/
Internets.
–
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Housing_statistics/lv#Datub.C4.81ze – skatīts 2014. gada
1. februārī.
164
Housing review 2013 on 23 countries in the Euuropa and Central Asia region./ Internets. –
https://www.habitat.org/sites/default/files/housing_study_2013_final26112013_small.pdf – skatīts 2015. gada 6. jūlijā.
157

66

2.2. tabula
Latvijas mājokļu fonds no 2000. līdz 2015. gadam (uz gada beigām)165
Indikators 2000 2005 2006 2008 2009

2010

Dzīvokļu
kopējā
platība,
milj.m2

2011 2012

2013

2014

2015

53,5

57,0

58,7

61,0

61,1

67,98 68,9

70,1

72,08 73,94 74,67

Vidējā
dzīvokļa
platība uz
vienu
22,6
pastāvīgo
iedzīvotāju
Latvijā, m2

24,8

25,7

27,0

27,2

33,0

35,0

36,0

34,0

37,0

38,0

Latvijā 2009. gada beigās 39,7 milj. m2 jeb 65% no visa mājokļu fonda ir izvietots
pilsētu teritorijās, kas ir par 14% vairāk nekā 2000. gadā, kā arī 21,4 milj. m2 jeb 35% – lauku
teritorijās, kas ir par 14% vairāk nekā 2000. gadā. Kopējais mājokļu fonds Rīgā 2009. gada
beigās ir 18,2 milj. m2 jeb 45% no visa pilsētu mājokļu fonda, kas ir par 12 % vairāk nekā uz
2000. gadā166 167 (skatīt 2.3. tabulu).
2.3. tabula
Latvijas mājokļu fonds pilsētās un laukos no 2000. līdz 2009. gadam (uz gada beigām)168
Dzīvokļu
kopējā
platība, milj.
m2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

pilsētās

34,8

34,8

35,8

36,2

36,6

37,1

8,2

39,1

39,6

39,7

t.sk.Rīgā
laukos

16,2

16,2

16,5

16,5

16,7

17,0

17,5

17,9

18,1

18,2

18,7

18,7

19,2

19,2

19,5

19,9

20,5

21,0

21,4

21,4

.

Pēc CSP datiem, iedalot dzīvojamās mājas pēc to skaita, visvairāk ir viena dzīvokļa
mājas, kas 2009. gadā sastādīja 85% no visa dzīvojamā fonda, un 15% ir daudzdzīvokļu

166

Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. ISSN 1691–606. EBSCO. –
p. 93–107.
167 Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi/
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
168 Turpat.
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mājas (divu un vairāk dzīvokļu mājas). Tomēr, iedalot dzīvojamās mājas pēc to kopējās
platības, vērojamas pretējas tendences. 2009. gadā lielāko daļu jeb 61% veidoja
daudzdzīvokļu mājas un 39% – viena dzīvokļa mājas, situācija dinamikā praktiski nav
mainījusies169170 (skatīt 2.4. tabulu).
2.4. tabula
Dzīvojamo māju struktūra Latvijā no 2002. līdz 2009. gadam (uz gada beigām)171
Indikators
Dzīvojamo māju skaits
Tajā skaitā:
Viena dzīvokļa ēku skaits, %
Daudzdzīvokļu māju (tajā
skaitā divu dzīvokļu māju)
skaits, %
Dzīvojamo māju kopējā
platība, milj. m2
Tajā skaitā: Viendzīvokļu ēku
kopējā platība, %
Daudzdzīvokļu māju (tajā
skaitā divu dzīvokļu māju)
kopējā platība, %

2002
328 581

2007

2008

2009

347 919

351 319

352 087

85%

85%

85%

85%

15%

15%

15%

15%

78,3

85,4

86,8

87,0

37%

38%

38%

39%

63%

62%

62%

61%

2014. gadā 70,1% no visām mājsaimniecībām Latvijā dzīvo dzīvokļos, kas ir par 1,8%
mazāk nekā 2005. gadā; 26,2% – savrupmājās/viensētās, kas ir par 2,3% vairāk nekā
2005. gadā; 3,5% – savrupmājas daļā/rindu mājās, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2005. gadā
(skatīt 2.1. attēlu)172.

169

Turpat.
Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. ISSN 1691–606. EBSCO,
p. 93–107.
171 Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi/
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
172 Turpat.
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2.1. attēls. Mājokļu veidi Latvijā, %173

2012. gadā 41,6% ES 28 dalībvalstu iedzīvotāju dzīvoja dzīvokļos, mazliet vairāk
nekā trešdaļa jeb 34,0% – savrupmājās un 23,7% – dvīņu mājās. Lielākais dzīvokļos
dzīvojošo cilvēku īpatsvars ES dalībvalstīs tika konstatēts Igaunijā (65,1%) un Spānijā
(65,0%). Augstākais savrupmājās dzīvojošo cilvēku īpatsvars reģistrēts Horvātijā (73,0%),
Slovēnijā (66,6%), Ungārijā (63,9%), Rumānijā (60,5%), Norvēģijā (60,7%) un Dānijā
(57,1%).
Ar iepriekš minēto rādītāju ir saistīts arī tāds mājokļu kvalitātes rādītājs kā vidējais
istabu skaits uz mājsaimniecību dzīvoklī, kas Latvijā 2014. gadā sastāda 2,9 istabas uz vienu
mājsaimniecību dzīvoklī jeb par 16% vairāk, salīdzinot ar 2007. gadu (2,5 istabas).
Kā būtisks mājokļu kvalitātes rādītājs ir dzīvokļa lielums, kas nodrošina
reprezentatīvu informāciju par mājokļu kvalitāti, ņemot vērā mājsaimniecības pieejamības
nodrošināšanu ar pietiekamu dzīvojamo platību dzīvoklī. Salīdzinot 2014. gada dzīvokļu
lieluma vidējo rādītāju Latvijā (65,8 m2) ar 2007. gada rādītāju (60,1 m2), rādītājs ir uzlabojies
nebūtiski, t.i., par 9,5%. ES 28 dalībvalstu vidū šis rādītājs ir par 36% lielāks nekā Latvijā,
sasniedzot 102,3 m2 (2012. gada dati). Vidējā dzīvokļa platība variē no 46,9 m2 Rumānijā,
6,1 m2 – Lietuvā līdz pat 156,4 m2 Kiprā. Šis rādītājs ir augstāks lauku rajonos (skatīt
2.5. tabulu)174 175 176.
Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–
aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
174 Turpat.
175 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia.. ISSN 1691–606. EBSCO.
– p. 93–107.
176
Eurostat.
Statistika
par
mājokļiem/
Internets.
–
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics
explained/index.php/Housing_statistics/lv#Datub.C4.81ze – skatīts 2014. gada 1. februārī.
173
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2.5. tabula
Dzīvokļa kvantitatīvie rādītāji Latvijā (uz gada beigām)
Indikators
Vidējais istabu skaits dzīvoklī
uz vienu mājsaimniecību
Vidējais istabu skaits dzīvoklī
uz vienu personu
mājsaimniecībā
Vidējā dzīvokļa platība uz
mājsaimniecību, m2
Tajā skaitā:
Vidējā dzīvokļa platība uz
mājsaimniecību pilsētās, m2
Vidējā dzīvokļa platība uz
mājsaimniecību laukos, m2

177

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,5

2,5

2,5

2,5

2,8

3,0

3,0

2,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,3

1,2

1,2

60,1

60,1

60,6

61,1

62,0

62,5

64,4

65,8

54,9

54,6

54.,

55,6

56,9

56,9

56,8

57,2

72,5

75,1

76,8

75,1

7,4

76,9

83,6

87,9

Mājokļa kvalitāti raksturo arī tādi kvalitātes rādītāji kā mājokļu labiekārtotības līmenis jeb
nodrošinājums ar tajā pieejamajiem pakalpojumiem. Salīdzinot 2014. gada iedzīvotāju mājokļu
labiekārtotības līmeni ar 2007. gada rādītājiem, redzams, ka 2014. gadā nodrošinājums ar aukstā ūdens
apgādi (ūdensvadu) ir samazinājies no 99,5% uz 90,9%, centralizēto karstā ūdens apgādi no 81,9% uz
81,5%, centralizēto kanalizāciju no 97,9% uz 88,8%, ka ir izskaidrojams ar privātmāju būvniecības
pieaugumu, kurās tiek izmantotas individuālās ūdens spices, karstā ūdens sildīšanas boileri un
individuālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. No 2007. līdz 2014. gadam ar katru gadu ir pieaugusi
stacionāro elektrisko plīšu izmantošana dzīvokļos, nodrošinot to pieejamību 17,4% no visiem
dzīvokļiem 2014. gadā, vienlaikus ar katru gadu ir samazinājusies bāzes balonu izmantošana
dzīvokļos, kā arī nedaudz pieaugusi tīkla gāzes izmantošana (skatīt 2.2. attēlu)178.

2.2. attēls. Mājokļa labiekārtotība Latvijā, %179.

Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–
aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
178 Turpat.
179
Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji izvēlas dzīvot plašākos mājokļos. Publikācija/ Internets. –
http://www.csb.gov.lv/notikumi/csp–iedzivotaji–izvelas–dzivot–plasakos–majoklos–38984.html – skatīts 2015. gada
10. martā.
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CSP 2011. gadā veiktās mājokļu skaitīšanas dati liecina, ka 2011. gadā 69,0% no
visiem Latvijas iedzīvotājiem dzīvo mājokļos, kuros ir centrālā apkure, 78,8% no
iedzīvotājiem dzīvo mājokļos, kuros ir vanna vai duša. Mājokļu labiekārtotības pakāpe
Latvijā ir nelīdzsvarota. Pilsētās tā ir salīdzinoši augsta, bet lauku rajonos zemākā līmenī un
nesasniedz citu Eiropas valstu līmeni. Piemēram, iedzīvotāji ir nodrošināti ar vannu vai dušu
ES valstīs 91,1% mājokļos, kamēr Latvijā tikai – 78,8% mājokļos (skatīt 2.3. attēlu)180 181 182.

Avots: sastādīja autore pēc CSP datiem183.

1991. gadā uzsāktās namu denacionalizācijas un 1995. gadā sāktās dzīvokļu
privatizācijas rezultātā Latvijā ir būtiski izmainījusies dzīvojamā fonda piederības struktūra:
publiskā sektora īpašumā esošā dzīvojamā fonda īpatsvars 2009. gadā sastāda tikai 11% no
visa dzīvojamā fonda, bet privātā sektora īpašums sastāda 89% no visa dzīvojamā fonda
(skatīt 2.6. tabulu). Pēc datiem uz 2011. gadu ES–27 valstīs vidēji privātajā īpašumā ir 71%
no visa mājokļu fonda, 18% – īres mājokļu fonds, ko regulē tirgus, 11% – sociālais mājokļu
īres fonds.

180

Turpat.
Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. – pp. 93–107. ISSN 1691–
606. EBSCO.
182
Housing
statistics
in
the
European
Union
2010/Internets.
–
http://www.hofinet.org/upload_docs/UPLOADED_housing_statistics_in_the_european_union_2010.pdf – skatīts 2015. gada
4. februārī.
183
Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji izvēlas dzīvot plašākos mājokļos. Publikācija/ Internets. –
http://www.csb.gov.lv/notikumi/csp–iedzivotaji–izvelas–dzivot–plasakos–majoklos–38984.html – skatīts 2015. gada
10. martā.
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2.6. tabula
Dzīvojamā fonda piederības struktūra Latvijā184.
Īpašuma
Forma
Kopējais
dzīvojamais
fonds:
Publiskais
sektors
Privātais
sektors

Kopējā dzīvojamā platība gada beigās, milj. Kopējā dzīvojamā platība gada
m2
beigās, %
1990
2000
2005
2009
1990
2000
2005 2009
52,9

53,4

57,0

61,1

100

100

100

100

36,6

12,8

8,1

6,5

69

24

14

11

16,3

40,6

48,9

54,6

31

76

86

89

Latvijā no 1991. gadā uzsāktās namu denacionalizācijas sākuma līdz 2002. gada
beigām likumīgajiem īpašniekiem atdotas 10 321 dzīvojamās mājas ar 78 000 dzīvokļu un
kopējo platību 3636,5 tūkst. m2. Īpaši Rīgai ir raksturīgas lielas problēmas denacionalizēto
namu sektorā. Namu sakārtošana kavē iekrājumu trūkums un nespēja iekasēt pietiekamas īres
maksas no īrniekiem, no kuriem daudzi ir trūcīgi iedzīvotāji185 186 187.
1995. gadā uzsāktās valsts un pašvaldību dzīvokļu privatizācijas mērķis bija, mainot
valsts un pašvaldības īpašuma īpašniekus, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla attīstībai
Latvijas tautsaimniecības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldība veic kā
uzņēmējs. Šis process ietver kompleksu pasākumu kopumu, kas saistīts ar iegūto no īpašumu
privatizācijas finanšu līdzekļu investēšanu attīstības pasākumos, nosacījumu izstrādi
privātpersonai iegūtā īpašuma pārvaldīšanā vai uzņēmējdarbības izmantošanā, kā arī
investīciju piesaistīšanā. Līdz 2014. gada 31. martam ir pieņemti lēmumi privatizēt
5164 valsts dzīvojamās mājas jeb 99,4% no visām valsts dzīvojamām mājām, tajā skaitā ir
privatizēti 44 529 dzīvokļi jeb 88,5% no visa valsts dzīvokļu fonda. 4818 dzīvojamās mājas
jeb 93,7% no visa valsts dzīvojamā fonda dzīvokļiem, kas ir privatizētas, ir nodotas
apsaimniekošanai to īpašniekiem. Līdz 2014. gada 31. decembrim 97% no pašvaldību
dzīvojamām mājām ir nodotas privatizācijai no kopējā privatizācijai nododamo pašvaldības
dzīvojamo māju skaita188.
Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi./
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
185 Turpat.
186 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. ISSN 1691–606. EBSCO.–
p. 93–107.
187
Housing review 2013 on 23 countries in the Europa and Central Asia region./ Internets. –
https://www.habitat.org/sites/default/files/housing_study_2013_final26112013_small.pdf – skatīts 2015. gada 6. jūlijā.
188 Ekonomikas ministrija, sadaļa “Nozares politika. Mājokļi.”/ Internets. – https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/ –
skatīts 2016. gada 8. februārī.
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Lai arī ir konstatētas vairākas problēmas, kas saistītas ar privatizācijas procesu, tomēr
jāsecina, ka māju privatizācija valstī ir sasniegusi tādu līmeni, ka ar katru dienu kļūst arvien
vairāk daudzdzīvokļu māju, kurām ir sakārtotas īpašuma attiecības un kurām viss
privatizācijas cikls jau pabeigts. Tādām mājām paliek vēl pēdējais privatizācijas solis, taču tas
ir pats svarīgākais – dzīvokļu īpašniekiem, izvēloties konkrētai situācijai piemērotāko
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas variantu, ir jāizveido sava mājas apsaimniekošanas
institūcija un jāpārņem dzīvojamā māja pārvaldīšanā no pašvaldības vai valsts. Diemžēl līdz
2014. gada 31. decembrim dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā pārņemto pašvaldības dzīvojamo
māju skaits sastāda tikai 13% no kopējā privatizācijai nodoto pašvaldības dzīvojamo māju
skaita189 190.
Vienlaikus jāmin, ka pēc vairāku pētnieku domām privatizācijas process Latvijā nav
attīstījies pārāk veiksmīgi. Dzīvojamo māju pārvaldīšana Latvijā kopš neatkarības atgūšanas
ir attīstījusies haotiski. Pētnieces D. Slava un S. Geipele191 uzskata, ka īpašnieku izpratne par
īpašuma uzturēšanu joprojām ir vāja, jo trūkst pieredzes īpašnieka pienākumu veikšanai un
saprātīgai darbībai. Līdzīgi uzskata B. Pļaviņa un I. Geipele192, ka 1995. gadā uzsāktais
dzīvojamo māju privatizācijas process nav sasniedzis noteikto mērķi, vēl jo vairāk – tas ir
radījis dramatisku situāciju, jo ilgtermiņā netiek pieņemti lēmumi par māju uzturēšanu un
apsaimniekošanu. Nododot dzīvojamā fonda tālāku attīstību un sakārtošanu privātīpašnieku
rokās, kā min J. Antsone un I. Geipele savā pētījumā193, bija jāparedz valsts atbalsts īpašnieku
izglītošanai un informēšanai par izstrādātājiem atbalsta pasākumiem un iespējām jaunās
apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā.
Ēku sektorā patērētā enerģija veido līdz 40% no visas energobilances, tādēļ ēku
sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Lielākajai
daļai esošo ēku ir augsts energoresursu patēriņš un tām ir būtiski zemākas siltumtehniskās
īpašības, nekā var nodrošināt ar šobrīd pieejamām tehnoloģijām. Vairums no šīm ēkām tiks

189

Blezurs Consultants LTD. Energy Savings in Houses in Latvia . Public Information Campaign and institutional
Assistance. Feasibility Study. – Riga, 2000.
190 Ekonomikas ministrija, sadaļa “Nozares politika. Mājokļi.”/ Internets. – https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/ –
skatīts 2016. gada 8. februārī.
191 Slava D., Geipele S. Mājokļu pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskās problēmas Latvijā.// Ekonomika un uzņēmējdarbība. 22,
ISSN 1407–7337. e–ISSN 2255–87562012.– 144.–153. lpp.
192 Pļaviņa B., Geipele I. Chances for the Development of Multiapartment Dwelling Houses’ Policy in Latvia// In:
Proceedings of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”. – Jelgava, 25–26 April,
2013. – Latvia University of Agriculture, 2013, ISBN 9789934830488. ISSN 1691–3078., p. 43–47.
193 Antsone J., Geipele I. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un
risinājumi// Conference proceedings of 55th Riga Technical University Conference SCEE’2014 "Scientific Conference on
Economics and Entrepreneurship.– Riga, 2014.– p. 1–2, . ISBN. e–ISBN 978–9934–8275–2–5.
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ekspluatētas vēl ievērojamu laiku, līdz ar to aktuāla ir šo ēku pakāpeniska renovācija,
uzlabojot to energoefektivitāti194 195.
Vērtējot Latvijas mājokļu fondu, A. Sideļska196 savā pētījumā norāda, ka tā lielākā
problēma ir fiziskais un morālais nolietojums, kā arī zemie kvalitātes rādītāji. Mājokļu
kvalitāte ir nesaraujami saistīta ar valsts ekonomiskās attīstības rādītājiem, politisko stabilitāti
ilgtermiņā, iespējām piesaistīt investīcijas un arī vispārējo ekonomisko situāciju pasaulē.
Pēc NĪVK IS datiem, analizējot daudzdzīvokļu māju sektoru pēc tās būvniecības
perioda Latvijā, jāsecina, ka pēc platības visvairāk daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir
būvētas laika periodā no 1961. līdz 1979. gadam, t.i., 30% no visām daudzdzīvokļu mājām.
Tostarp

līdz

1940. gadam

uzbūvēti

26%

no

visām

daudzdzīvokļu

mājām,

no

1940. līdz 1960. gadam – 9%; no 1980. līdz 1992. gadam – 24%, no 1993. līdz 2002. gadam –
6%, pēc 2003. gada – 5% no visām daudzdzīvokļu mājām197 198.
Analizējot situāciju citās ES dalībvalstīs, pēc pētījuma “Housing statistics in the
European Union 2010”199.datiem vidēji ES valstīs visvairāk mājokļu uzbūvēti laika periodā
no 1946. līdz 1970. gadam – 28%, kas ir līdzīgi kā Latvijā.
Padomju Savienības laikā (1945–1991) Latvijā mājokļu sektors bija pilnībā
nacionalizēts un subsidēts no valsts un jebkāda privātā sektora iniciatīva bija aizliegta200

201

.

Šajā laikā tika izmantoti lēti būvmateriāli, kas kvalitātes ziņā ievērojami atšķiras no šodien
izmantotajiem, kā arī paneļu māju būvniecība tika veikta uz vienkāršu saliekamo konstrukciju
pamata, ēku norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas spēja bija zema, siltuma patēriņš –
pārmērīgs.
Pēc EM datiem202 daudzdzīvokļu mājās vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei
sastāda vidēji sastāda 152,04 kW/m2 gadā (dati uz 01.03.2016.). Papildus jāmin, ka padomju

194

Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. – p 93–107. ISSN 1691–
606. EBSCO.
195 Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. Ministru kabinets. 2013/ Internets. –
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
196 Sidelska A. Heat insulation of Dwelling Houses. Manage the Territory, Protect the Environment, Evaluate the Cultural
Heritage// Proceedings of the International Scientific Conference. – Rome, 2012, FIG. ISBN 97887–90907–98–3.
197 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. – p. 93–107. ISSN 1691–
606. EBSCO.
198 Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. Ministru kabinets. 2013/ Internets.
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
199Housing
statistics
in
the
European
Union
2010/
Internet.
–
http://www.hofinet.org/upload_docs/UPLOADED_housing_statistics_in_the_european_union_2010.pdf – skatīts 2015. gada
4. februārī.
200 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia. // XVI Turiba University Conference Towards
Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. – pp.93–107. ISSN
1691–606. EBSCO.
201 Blezurs Consultants LTD. Energy Savings in Houses, Latvia – Public Information Campaign and institutional Assistance.
Feasibility Study – Riga, 2001.
202 Ekonomikas ministrija, sadaļa “Nozares politika. Mājokļi. Pētījumi, statistika. Vidējais apkures patēriņš ēkās uz
01.03.2016./
Internets.
-
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laikā būvēto daudzdzīvokļu māju ārējo struktūru uzstādīšanā bieži netika ievērota pareiza
būvdarbu secība un būvniecībā netika izmantota atbilstoša tehnika, kā arī būvdarbi netika
pienācīgi uzraudzīti. Visi šie faktori kopumā, kā arī enerģijas cenu pieaugums ir radījis lielus
ēku uzturēšanas izdevumus pēc to būvniecības203

204

. Līdz ar to mājokļu ekspluatācija ir

neekonomiska. Jāpiebilst, ka šajā laika periodā mājokļu uzturēšana faktiski nenotika.
Atgūstot Latvijas valsts neatkarību un sākoties dzīvojamo māju privatizācijas
procesam, valsts nespēja izveidot vienotu daudzdzīvokļu mājokļu apsaimniekošanas sistēmu
īsā laikā, līdz ar to tās netika pienācīgi apsaimniekotas un liela daļu no mājām ir sliktā
tehniskā stāvoklī, tajā skaitā daudzas 20. gadsimta 30.–40. gados būvētās daudzdzīvokļu
mājas ir kritiskā stāvoklī. V. Zubkovs un I. Geipele pētījumā min,205 ka katra piektā
daudzdzīvokļu māja ir kritiskā stāvoklī vai ir augstā nolietojuma līmenī, gandrīz puse no
visām daudzdzīvokļu mājām ir paneļa mājas, kuras ir nepieciešams siltināt.
Būvniecības nacionālajā programmā206 ir uzsvērts, ka viena no nopietnākajām
ekspansīvās un industriāli orientētās padomju laika būvniecības sekām ir nepabeigtā
būvniecība. Pamestas, demolētas būves un nepabeigtie objekti sastopami vienlīdz pilsētās un
laukos. Būvju pabeigšanas izmaksas nepabeigtiem objektiem parasti ir līdzvērtīgas jaunas
būves būvniecības izmaksām, taču objektu apsekošana un ekspertīze pirms būvdarbu
atjaunošanas prasa papildu izdevumus. Tādēļ problēmas risinājuma galvenā atslēga ir noteikt,
kādas potenciālas priekšrocības var sniegt konkrētās būves un teritorija. Gadījumos, kad
būves pabeigšana prasa mazākus līdzekļus, nepabeigtās būves var būt izdevīgas pašvaldībām.
A. Sideļska savā darbā207 kā negatīvu aspektu vērtē, ka kopējā mājokļu fondā ieskaita
arī dzīvošanai neizmantojamas dzīvojamās mājas jeb graustus, kas ir ne tikai nomaļās vietās
Latvijā, bet arī republikas nozīmes pilsētās, tostarp Rīgā.
Lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maijā Direktīvas
2010/31/ES par ēku energoefektivitāti208 prasības, EM 2013. gada beigās veica pētījumu209,
lai noteiktu izmaksu veidā efektīvas ēku energoefektivitātes prasības jaunām un renovējamām
https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/petijumi__statistika/videjais_apkures_paterins_ekas_uz_01_03_2016_/
–
skatīts 2016. gada 9. februārī.
203 Rokasgrāmata par ēku renovāciju Centrālbaltijas reģionā (2013)/ Internets. – skatīts 2015. gada 14. februārī.
204
Mājokļu
politikas
pamatnostādņu
projekts
(2005)/
Internets.
–
http://www.lps.lv/images/objects/committee_files/sittings/198dd93415Pamatnostadnes%20majokliem.doc
–
skatīts
2015. gada 9. februārī.
205 Zubkovs V., Geipele I. Directions of the Innovative Development of Latvian Housing (2011)/ Internet. –
http://old.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/Enviro2011/Articles/4/1032_1037_Zubkovs_V_other.pdf – seen on 21 May 2015.
206 Būvniecības nacionālā programma. (Ministru kabinets, 2002)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=65990u – skatīts
2015. gada 1. februārī.
207 Sideļska A. (2014). Dzīvojamais fonds kā reģionu sociālekonomiskās attīstības elements. Promocijas darba
kopsavilkums./
Internets.
–http://llufb.llu.lv/dissertation–summary/regional–
economics/A_Sidelska_prom_darba_kopsavilkums_2014_LLU.pdf – skatīts 2015. gada 10. februārī.
208 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of
buildings/ Internet. – http://eur–lex.europa.eu/legal–content/en/ALL/?uri=CELEX:32010L0031 – Seen on 11 February 2015.
209 Ziņojums par Eiropas parlamenta un padomes direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 5. panta 2. punkta
izpildi. – Rīga: Ekonomikas ministrija, 2013.
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ēkām un būves elementiem (turpmāk – Cost-optimal prasības). Saskaņā ar pētījuma ietvaros
veiktajiem aprēķiniem tika rosinātas Latvijas būvnormatīvā LBN 002–15 “Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 002–15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””210
(turpmāk – LBN 002–15), lai tuvinātu ēku norobežojošo konstrukciju projektēšanas prasības
atsevišķiem ēku tipiem un būves elementiem, tajā skaitā dzīvojamām mājām Cost–optimal
prasībām, kas bija stingrākas nekā iepriekš, t.i., līdz 2014. gada 22. aprīlim211

212

. Tādējādi

secināms, ka 99% no daudzdzīvokļu mājām, kas ir būvēti vai renovēti līdz 2014. gada
22. aprīlim.
Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas, kad tika pasludināta pāreja uz tirgus
ekonomiku, viens no reformas pasākumiem mājokļu jomā bija valsts atteikšanās finansēt
mājokļu

būvniecību

no

valsts

budžeta

līdzekļiem

un

subsidēt

to

uzturēšanu.

Kapitālieguldījumi dzīvokļu būvniecībā balstījās uz privātā sektora ieguldītajām investīcijām
mājokļu sektorā. Pašvaldības veic ieguldījumus sociālo mājokļu būvniecībā un renovācijā.
I. Henilane pētījumā213, citējot S. Tšenkovu (Tsenkova S.)214, uzskata, ka ieguldītās un
nepieciešamās investīcijas mājokļu sektorā valstī ir jāvērtē vienlaikus ar esošo mājokļu
piedāvājumu un pieprasījumu, izmaiņām mājsaimniecību skaitā un to vajadzībām un
prasībām.
No 2000. gada līdz 2013. gadam ir novērotas dzīvojamo ēku būvniecības apjoma
svārstības. Lielākais dzīvojamā fonda pieaugums vērojams no 2006. uz 2007. gadu (attiecīgi
ēkas ar kopējo platību 812,6 tūkst. m² – 2006. gadā un 1118,4 tūkst. m² – 2007. gadā) jeb
dzīvojamo māju būvniecības apjomi palielinājās par 38%, kas izskaidrojams ar hipotekārā
tirgus attīstību (skatīt 2.2. nodaļu). Savukārt lielākais samazinājums vērojams no 2008. uz
2009. gadu, kad kopējie jaunu dzīvojamo māju būvniecības apjomi saruka no 1153,2 tūkst. m2
uz 672 tūkst. m2 jeb par 42%. No 2000. līdz 2015. gadam vidēji 70% no ieguldījumiem tiek
veikti viena dzīvokļu māju (vienģimeņu ēku) būvniecībā 215 (skatīt 2.4. attēlu).

MK noteikumi Nr. 339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002–15 “Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika””( 30.06.2016.)/ Internets: – http://likumi.lv/ta/id/275015–noteikumi–par–latvijasbuvnormativu–lbn–002–15–
eku–norobezojoso–konstrukciju–siltumtehnika– skatīts 2016. gada 10. novembrī.
211 Implementation of the EPBD in Latvia. National Report. Ekonomikas ministrija. Nepublicēts materiāls. – 2014.
212 Henilane I. (2015a). The Evaluation Of Housing Situation in Latvia.// XVI Turiba University Conference Towards Smart,
Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development: Proceeding. Riga, Latvia. ISSN 1691–606. EBSCO.
93–107.
213 Turpat.
214 Tsenkova S.A. Concept For A Housing Monitoring System in Latvia. – Latvia: CityInvest Inc in cooperation with
Ministry of Environmental Protection and Regional Development, 2002. – p. 118.
215 Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–
aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
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2.4. attēls. Jaunu dzīvojamo māju būvniecība, tūkst. m2216.

Mājokļu pamatnostādņu projektā217 ir noteikti vairāki priekšlikumi, kas būtu attīstāmi,
lai veicinātu jaunu mājokļu būvniecību, tostarp jauno mājokļu būvniecība ir tieši jāsaista ar
rajonu (reģionu) un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem, vietējās infrastruktūras
attīstību (pievadceļiem, dzelzceļa stacijām, autoostām, autobusu pieturām, atkritumu
glabāšanu un izvešanu, bērnu spēļu laukumiem, zaļo teritoriju, autostāvvietām u.c.). Mājokļu
fonds būtu attīstāms, arī ņemot vērā uzņēmējdarbības attīstību, t.i., ražotņu, rūpnīcu u.c. lielu
uzņēmumu tuvumā. Tādi telpiskās plānošanas pasākumi, kas, piemēram, saistīti ar upju
gultņu sašaurināšanu, asfaltēto platību pieaugumu un neatbilstošu nokrišņu kanalizācijas
sistēmu veidošanu, var radīt arī ievērojamus plūdu draudus.
Latvijā 2000. gadā ir uzbūvēti 0,4 dzīvokļi uz 1000 iedzīvotājiem, bet 2013. gadā
1,1 dzīvoklis uz 1000 iedzīvotājiem (skatīt 2.5. attēlu), tomēr šis rādītājs salīdzinājumā ar
citām ES valstīm ir viens no zemākajiem ES valstīs. Pēc pieejamiem statistikas datiem uz
2011. gadu, ES–27 valstīs vidēji uz 1000 iedzīvotājiem ir uzbūvēts 3,1 dzīvoklis218 219 220.
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218 Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–
aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
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Housing review 2013 on 23 countries in the Europa and Central Asia region./ Internets. –
https://www.habitat.org/sites/default/files/housing_study_2013_final26112013_small.pdf – skatīs 2015. gada 6. jūlijā.
220 Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāji un sociālie procesi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļa apstākļi/ Internets. –
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aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
217

77

2.5. attēls. Uzbūvēto dzīvokļu skaits Latvijā uz 1000 iedzīvotājiem221 222.

Ilgtspējīga mājokļa nozīmi mājokļu būvniecības tirgū uzsver pētnieki J. Vanags un
S. Nevoļskis223, norādot, ka ilgtspējīgs mājoklis ir viens no nozīmīgākajiem energoresursu
patēriņa samazināšanas veidiem, kas sekmē zemes resursu saglabāšanos un to pastāvīgu
atjaunošanos, tostarp izvirza hipotēzi “paplašināta ilgtspējīga mājokļu būvniecība var dot
nozīmīgu ieguldījumu ne tikai vides aizsardzības jomā, bet arī paaugstināt enerģētisko
resursu izmantošanas efektivitāti un samazināt apsaimniekošanas izmaksas”.
Hipotekārais kredīts ir viens no veidiem, kā piesaistīt investīcijas mājoklim ilgtermiņā,
taču jārēķinās, ka ne visi iedzīvotāji var aizņemties un saņemt hipotekāros kredītus viņu
maksātspējas, vecuma un citu aspektu dēļ, kā arī jāņem vērā, ka kopš 2008. gada globālās
krīzes hipotekārās kreditēšanas tirgus Latvijā neattīstās tik strauji kā iepriekš, tostarp banku
piedāvātie kredītu nosacījumi ir daudz stingrāki.
Hipotekāro kredītu izsniegšanu Latvijā regulē Civillikums224, Civilprocesa likums225,
Kredītiestāžu likums226, Hipotekāro ķīlu zīmju likums227, Zemesgrāmatu likums228, Patērētāju
tiesību aizsardzību likums229, Maksātnespējas likums230 un citi normatīvie akti.
221

Turpat.
Centrālā statistikas pārvalde. Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi. Ikgadējie statistikas dati. Mājokļi/
Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__majokli/?tablelist=true&rxid=cdcb978c–22b0–
416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. februārī.
223 Vanags J., Ņevoļskis S. (2010). Ilgstpējīgu mājokļu būvniecības iespējas Latvijā.// Economic Science for Rural
Development 23., 2010 Conference Proceedings, ISSN 1691–3078, Ebsco Host.– p. 191–199.
224 Civillikums. (Ministru kabinets, 1937)/ Internets.– https://likumi.lv/doc.php?id=225418 – skatīts 2017. gada 4. maijā.
225 Civilprocesa likums (Saeima, 1998)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=50500 – skatīts 2017. gada 4. maijā.
226 Kredītiestāžu likums (Saiema, 1995). Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=37426 – skatīts 2017.gada 4.maijā.
227 Hipotekāro ķīlu zīmju likums. (Saeima, 1998)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=49868 – skatīts 2015. gada
8. martā.
228 Zemesgrāmatu likums (Saeima, 1937). Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=60460 – skatīts 2017. gada 5. maijā.
229 Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Saeima, 1999)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=23309 – skatīts 2017. gada
5. maijā.
222

78

Hipotekārās kreditēšanas sistēmas izveidošana ir uzsākta 1997. gada beigās ar Hipotekārās
kredītsistēmas izveidošanas koncepcijas231 apstiprināšanu, kuras mērķis bija pamatot
hipotekārās

kreditēšanas

sistēmas

izveidošanas

nepieciešamību

Latvijā.

Hipotekārā

kredītsistēma pilnībā tika izveidota atbilstoši ES prasībām 2012. gadā232.
Nenovērtējama nozīme hipotekārās kreditēšanas sistēmas attīstībā Latvijā ir bijusi LHZB,
kas Latvijā darbojās no 1993. gada līdz 2013. gada beigām un visā savā pastāvēšanas laikā
bija vienīgā komercbanka, kura pilnībā piederēja valstij. Banka aktīvi līdzdarbojās Latvijas
hipotekārās kredītsistēmas attīstīšanā, kā arī ar tās palīdzību tika īstenotās vairākas atbalsta
programmas mājokļu jomā233.
Latvijā vairāk nekā pirms desmit gadiem mājokļu iegāde uz kredīta bija neierasta
vairāku iemeslu dēļ, piemēram, procentu likmes pieturējās augstas, kā arī kredītiestādes
izvirzīja stingrus noteikumus kredītņēmējiem u.c. faktori.
Saskaņā ar Hypostat datiem234

235

hipotekārās kreditēšanas tirgu Latvijā raksturo ļoti

strauja hipotekārā kreditēšanas tirgus attīstība laika periodā pēc Latvijas iestāšanās ES, t.i.,
pēc 2004. gada, kad hipotekārās kreditēšanas apjomi dzīvojamā sektorā 2005. gadā sastāda
2513 milj. eiro jeb par 2380 milj. eiro vairāk nekā 2000. gadā, kad tika izsniegti hipotekārie
kredīti dzīvojamā fondā 133 milj. eiro apmērā.
Pētījumā par ekonomisko un sociālo situāciju Baltijas valstīs236 minēts, ka pēc
Latvijas iestāšanās ES Latvija piedzīvoja strauju iekšzemes kopprodukta pieaugumu – no
2004. līdz 2007. gadam IKP pieaugot par 33%. Latvijas attīstība šajā laikā netika balstīta uz
racionāliem principiem, respektīvi, brīvi pieejamais un lētais ārzemju kapitāls tika izmantots
nevis investīcijām tautsaimniecības attīstībā, bet galvenokārt vienkāršam patēriņam. Šajā
laikā visstraujāk auga hipotekāro kredītu portfelis, jo tas sakrita ar būvniecības bumu, kredīti
bija viegli pieejami, un bankas ļoti optimistiski vērtēja iedzīvotāju maksātspēju, tādēļ arī
nekustamo īpašumu vērtība strauji cēlās. No 2003. līdz 2007. gadam nekustamā īpašuma
cenas pieauga vidēji par 240%. Kreditēšanas bums un strauji augošais nekustamā īpašuma
tirgus veicināja līdz šim nebijušu pieprasījumu pēc dažāda veida importa precēm. Tā rezultātā

Maksātnespējas likums (Saiema, 2010)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=214590 – skatīts 2017. gada 5. maijā.
Hipotekārās kredītsistēmas izveidošanas koncepcija. Ministru kabinets. – 1997.
232 Finanšu ministrija (2002). Hipotekārās kredītsistēmas ieviešanas vadības grupa beigs darbu./ Internets. –
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/24321–hipotekaras–kreditsistemas–ieviesanas–vadibas–grupa–beigs–darbu –
skatīts 2015. gada 2. maijā.
233 Altum tīmekļa vietne, sadaļa “Par Altum”./ Internets. – http://www.hipo.lv/en/about_the_bank – skatīts 2015. gada
18. aprīlī.
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/Internet.
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http://www.hypo.org/PortalDev/Objects/6/Files/Hypostat_2014.pdf – skatīts 2015. gada 19. maijā.
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(2011).
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review
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and
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Interrnets.–
www.ehipoteka.pl/ehipoteka/content/.../file/HYPOSTAT%202011.pdf – skatīts 2015. gada 19. maijā.
236 Pētījums par ekonomisko un sociālo situāciju Baltijas valstīs: Latvija, Eiropas Savienība (2013). Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komiteja/ Internets. – http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe–30–12–151–lv–c.pdf – skatīts 2015. gada
15. martā.
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imports ievērojami apsteidza eksportu un lielais tekošā konta deficīts kļuva par vienu no
galvenajiem gaidāmās krīzes priekšvēstnešiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, jāuzsver, ka hipotekārās kreditēšanas tirgus turpina strauji
attīstīties līdz globālajai finansiālajai krīzei 2008. gadā, kad izsniegto kredītu apjoms
dzīvojamā fondā sastāda 7136 milj. eiro jeb par 4623 milj. eiro vairāk nekā 2005. gadā, kad
kopējais izsniegto hipotekāro kredītu apjoms sastāda 2513 milj. eiro un sasniedz savu
kulmināciju 2009. gadā, kas izsniegto kredītu apjoms dzīvojamā fondā sastāda 7136 milj.
eiro. 2013. gadā kredītu apjoms dzīvojamā fondā sastāda 5062 milj. eiro jeb par 2074 milj.
eiro mazāk nekā 2008. gadā. Salīdzinot Latvijas hipotekārās kreditēšanas apjomus ar
Igaunijas

un

Lietuvas

rādītājiem,

jāsecina,

ka

Igaunija

laika

periodā

no

2000. līdz 2013. gadam ir bijusi līdere starp Baltijas valstīm hipotekārās kreditēšanas tirgū,
savukārt Lietuva hipotekārās kreditēšanas tirgū ir atpalikusi no Latvijas no 2000. līdz
2011. gadam, taču no 2012. gada sakarā ar to, ka Latvijas hipotekārās kreditēšanas apjomi
samazinās straujāk nekā Lietuvā, Lietuvas kopējie hipotekārās kreditēšanas apjomi ir augstāki
nekā Latvijā (skatīt 2.6. attēlu)237 238.
Pēc 2008. gada rudens kreditēšana kļuva mazāk rentabla, kā skaidro K. Ijevļeva savā
pētījumā239, un tas izskaidro naudas līdzekļu aizņēmumu lejupslīdes tendenci šajā sektorā. Lai
gan kreditēšanas tirgus nav apstājies pavisam, mājokļu kreditēšanas apjomi ar katru gadu
samazinās, tajā skaitā vairākas komercbankas ir pārtraukušas hipotekāro kreditēšanu, lai
izvairītos no riskiem, un cenšas uzturēt kredītportfeļa kvalitāti.
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http://www.hypo.org/PortalDev/Objects/6/Files/Hypostat_2014.pdf – skatīts 2015. gada 19. maijā.
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Internet.
–
www.ehipoteka.pl/ehipoteka/content/.../file/HYPOSTAT%202011.pdf – skatīts 2015. gada 19. maijā.
239 Ijevļeva K. Mortgage Market Development: Current Trends and Challenges (2011) // Proceedings of International
Conference European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. – University of Latvia, 2011. – pp. 294–
302.
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2.6. attēls. Izsniegtie mājokļu kredīti Baltijas valstīs no 2000. līdz 2013. gadam, milj.eiro240 241 242.

Vērtējot hipotekāro kredītu procentu likmju izmaiņas Latvijā kopumā, jāsecina, ka tās
no 2000. līdz 2013. gadam ir būtiski samazinājušās, t.i., vairāk nekā 3,4 reizes: no 11,4%
2000. gadā uz 3,28% 2013. gadā. Vienlaikus Latvijā procentu likmes hipotekārajiem
kredītiem 2000.–2013. gadā ir augstākās Baltijas valstīs, 2000. gadā sastādot 11,40%
(Igaunijā – 9,93%, Lietuvā – 10,38%); 2005. gadā – 4,43% (Igaunijā – 3,32%, Lietuvā –
3,27%), pēckrīzes periodā 2009. gadā – 4,88% (Igaunijā – 4,17%; Lietuvā – 3,87%);
2013. gadā – 3,28% (Igaunijā – 2,39%, Lietuvā – 2,69%)243 244 (skatīt 2.7. tabulu).
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242 Henilane I.(2015d). Role of mortgage lending system in housing finance in Latvia”, in Journal of Business Management.
No. 10, RISEBA, Riga, 2015, ISSN 1691–5348, EBSCO, p. 59–70.
243 Turpat.
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2.7. tabula
Vidējā svērtā procentu likme aizdevumiem mājsaimniecībām mājokļa iegādei
mājokļu kredītiem Baltijas valstīs no 2000. līdz 2013. gadam, % 245 246 247.
Gads
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Latvija
11,40
11,10
8,60
8,30
5,00
4,43
4,83
5,99
6,65
4,88
3,88
4,05
3,89
3,28

Lietuva
10,38
7,72
7,41
5,64
4,47
3,27
4,26
5,53
5,83
3,87
3,50
3,42
2,89
2,62

Igaunija
9,93
8,77
6,05
4,97
4,52
3,32
4,06
5,40
5,83
4,17
3,70
3,71
2,97
2,39

Latvijā ir notikušas būtiskas pārmaiņas mājokļu cenās. Pēc strauja cenu pieauguma
laikā no 2005. līdz 2007. gadam sekoja vēl straujāks to samazinājums līdz 2010. gadam,
mājokļu cenām krītot pat par 50% no to maksimālā līmeņa un pat par 70% sērijveida
dzīvokļiem Rīgā, kuri veido nozīmīgu daļu no nekustamā īpašuma tirgus.
Saskaņā ar CSP datiem248 un kompānijas “Acro real estate” datiem249 2014. gadā
piedāvājuma pusē nav vērojama liela aktivitāte mājokļu tirgū. Lai arī būvniecības izmaksas
samazinājās finanšu krīzes laikā, pēdējos gados tās ir pakāpeniski augušas un sasniegušas
apmēram tādu pašu nominālo līmeni kā 2007. gadā. Tajā pašā laikā mājokļu cenu indekss
norāda, ka jauno mājokļu cenas ir atgriezušās pirmskrīzes līmenī. Iedzīvotāju darba samaksa
ir pieaugusi līdz finansiālai krīzei un samazinājusies no 2008. līdz 2010. gadam, savukārt
pēdējos gados ir vērojams darba samaksas pieaugums (skatīt 2.7. attēlu).
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http://www.hypo.org/PortalDev/Objects/6/Files/Hypostat_2014.pdf – seen on 19 May 2015.
247 Henilane I.(2015d). Role of mortgage lending system in housing finance in Latvia, in Journal of Business Management.
No. 10, RISEBA, Riga, 2015, ISSN 1691–5348, EBSCO, p. 59–70.
248 Centrālā statistikas pārvalde. Ekonomika un finanses. Īstermiņa statistikas dati. Patēriņa cenas. PC07. Mājokļa cenu
indekss un pārmaiņas./ Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__isterm__PCI/PC0070c.px/?rxid=cdcb978c–
22b0–416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. maijā.
249 Acro Real Estate Company. Prezentācija. Latvijas nekustamo īpašumu tirgus pārskats 2014./ Internets. –
http://issuu.com/arcorealestate/docs/maris_laukalejs – skatīts 2015. gada 17. maijā.
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2.7. attēls. Mājokļu cenu indekss un vidējā darba samaksa Latvijā, vidējās dzīvokļu cenas Rīgā
Avots: sastādīja autore pēc CSP datiem 250 un “Acro real iestate” datiem251 252.

Saskaņā ar Latvijas komercbanku asociācijas mājaslapā sniegto informāciju253 uz
2016. gada 3. ceturksni, Latvijā hipotekāros kredītus izsniedz licencētas kredītiestādes
(bankas) un licencētas nebanku aizdevu sabiedrības. Katram kreditoram ir sava kredītpolitika,
proti, prasības, ko tas izvirza pret aizņēmēju, ir stipri atšķirīgas. Latvijā kopumā darbojas
23 bankas, ieskaitot 7 ārvalstu banku filiāles, un 16 bankas, un lielākā daļa no tām izsniedz
hipotekāros kredītus mājokļu iegādei, būvniecībai, renovācijai, rekonstrukcijai vai remontam.
Katras bankas kredītu nosacījumi atšķiras, taču kopumā tie ir līdzīgi. Lielākā daļa banku
izsniedz hipotekāros kredītus līdz 75% no nekustamā īpašuma vērtības, un šajā gadījumā 25%
no nekustamā īpašuma vērtības ir jāsedz pašam kredīta ņēmējam. Tomēr ir arī bankas, kuras
izsniedz hipotekāros kredītus līdz pat 85% no nekustamā īpašuma vērtības. Bankas izsniedz
hipotekāros kredītus vidēji uz 30 gadiem gan dolāros, gan eiro ar fiksētu vai mainīgo procentu
likmi.

Centrālā statistikas pārvalde. Ekonomika un finanses. Īstermiņa statistikas dati. Patēriņa cenas. PC07. Mājokļa cenu
indekss un pārmaiņas/ Internets. – http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__isterm__PCI/PC0070c.px/?rxid=cdcb978c–
22b0–416a–aacc–aa650d3e2ce0 – skatīts 2015. gada 10. maijā.
251 Acro Real Estate Company. Prezentācija. Latvijas nekustamo īpašumu tirgus pārskats 2014./ Internets. –
http://issuu.com/arcorealestate/docs/maris_laukalejs – skatīts 2015. gada 17. maijā.
252 Henilane I.(2015d). Role of mortgage lending system in housing finance in Latvia”, in Journal of Business Management.
No. 10, RISEBA, Riga, 2015, ISSN 1691–5348, EBSCO, p. 59–70.
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Pievienojos K. Ijevļevas pētījumā254 minētajam, ka hipotekāro kredītu tirgū vairs
nenotiek komercbanku “karš” par kredītņēmēju un banku kredītpolitika ir kļuvusi daudz
piesardzīgāka. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka bankas, kuras turpina izsniegt kredītus, vairs
neseko līdzi konkurētspējai. Komercbankas, kuras turpina izsniegt kredītus ekonomiski
sarežģītos apstākļos, necenšas piesaistīt pēc iespējas lielāku klientu skaitu, bet ļoti rūpējas par
kredītportfeļa kvalitāti, tāpēc bankas periodiski palielina uzcenojumu un komisijas
maksājumus, veidojot uzkrājumus, lai nosegtu visus pastāvošos riskus. Uzcenojumu
palielināšana nodrošina nemaksātspējīgo klientu atsijāšanu.
Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra datiem255 uz 2014. gada novembri Latvijā
darbojas 13 licencētu nebanku aizdevu sabiedrības, un to kopējais hipotekāro kredītu portfelis
sastāda 25,91 milj. eiro (uz 30.06.2014.). Tās piedāvā maksimālo aizdevuma summu līdz 50%
no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.
Apakšnodaļas noslēgumā secināms, ka mājokļu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji
Latvijā ir zemāki nekā citās ES valstīs, tostarp ir slikts mājokļu tehniskais stāvoklis, zema
energoefektivitāte, jo lielākā daļa mājokļu ir uzbūvēti padomju laikā ar tobrīd pieejamajiem
būvmateriāliem ar zemu kvalitāti, un līdz ar to mājokļi ir ar zemu energoefektivitāti, kā arī
mājokļu sektoru raksturo mazi jaunu mājokļu būvniecības apjomi.
Hipotekārajai kreditēšanai ir būtiska nozīme mājokļu kreditēšanā. Taču tās nozīme
mājokļu situācijas uzlabošanā ir mazinājusies pēc globālās krīzes 2008. gadā, kad
hipotekārās kreditēšanas apjomi Latvijā strauji samazinājās256. Šobrī pieejamie hipotekārās
kreditēšanas nosacījumi ir daudz stingrāki nekā iepriekš, kas negatīvi ir ietekmējis mājokļu
hipotekārās kreditēšanas tirgus attīstību.

2.3. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas aspekti
Šajā apakšnodaļā pētīti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas politikas jautājumi, sniegti
skaidrojumi jēdzieniem “mājokļu ilgtermiņa finansēšana” un “mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumenti, apkopota informāciju par ieviestajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem Latvijā laika periodā no 2000. līdz 2015. gadam.
Ijevļeva K. Mortgage Market Development: Current Trends and Challenges// Proceedings of International Conference
European Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives, University of Latvia. Riga, Latvia, 2011, – p. 294–
302
255 Patērētāju aizsardzības centra tīmekļa vietne. Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību pārskats
2014. gada
1.
pusgadā/
Internets.
–
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/2014_i_pusgads_parskats_par_nebanku_kredit_tirgu%281%29.pdf – skatīts
2015. gada 18. maijā.
256 Henilane I.(2015d). Role of mortgage lending system in housing finance in Latvia, in Journal of Business Management.
No. 10, RISEBA, Riga, 2015, ISSN 1691–5348, EBSCO, p. 59–70.
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Pētījumos par mājokļu finansēšanas politikas jautājumiem figurē dažādi jēdzieni:
mājokļu finansēšanas modeļi, mājokļu finansēšanas instrumenti, mājokļu finansēšanas
sistēmas, mājokļu finansēšanas mehānismi, kas atšķiras dažādu valstu starpā, tomēr tie
kopumā raksturo mājokļu finansēšanas procesu jeb to, kā publiskais sektors iejaucas konkrētā
mājokļu tirgus segmentā, lai uzlabotu stāvokli konkrētajā segmentā.
Viens no mājokļu finansēšanas jēdziena skaidrojumiem ir sniegts V.C. Varnoka un
F.E. Varnoka (Warnock V.C and Warnock F.E.) pētījumā257, ka mājokļu finansēšana ir
ilgtermiņa finansējums mājokļa iegādei. Atšķirīgs skaidrojums jēdzienam ”mājokļu
finansēšana” ir sniegts L. Čikera un M. Lī (Chiquier L. un Lea M.) pētījumā258, kur mājokļu
finansēšana raksturota kā robeža starp daudzām nozarēm, kas ir nepārtaukts izmaiņu process
starp ekonomiskajiem, kultūras un normatīvajiem apstākļiem valstī. Pētnieks M.Dz. Lī (Lea
M.J.)259 mājokļu finansēšanu raksturo kā plašu klāstu ar institucionālajām aktivitātēm, ko veic
dažādas institūcijas kā primārie un sekundārie aizdevēji ar pamatmērķi no noguldījumiem
nodrošināt mājsaimniecībām mājokļu aizdevumus.
Ilgtermiņa finansēšanai ir milzīga nozīme mājokļu finansēšanā, un, ņemot vērā, ka
mājokļu sektora uzlabošana prasa milzīgus kapitālieguldījumus ilgtermiņā, mājokļu politikas
veidotāji veido dažādus mājokļu politikas instrumentus, lai izmaksas samazinātu.
Promocijas darba ietvaros skaidroti jēdzieni “mājokļu ilgtermiņa finansēšana” kā
finansējumu nodrošināšana ilgtermiņā mājokļu energoefektivitātei (renovācijai),
būvniecībai, iegādei un remontam un “mājokļu ilgtermiņa finansēšanas intruments” kā
instrumentus, ar kuru palīdzību iespējams nodrošināt finansējumu ilgtermiņā mājokļu
energoefektivitātei (renovācijai), būvniecībai, iegādei un remontam”.
Ņemot vērā iepriekš minēto, promocijas darba 2.8. tabulā ir apkopotas galvenās valsts
un ES fondu atbalsta programmas mājokļu jomā, kas īstenotas Latvijā laika periodā no
2000. līdz 2015. gadam, kas ir aprakstītas šajā nodaļā, tostarp noteikts programmu ietvaros
pieejamais finansējuma apjoms, mērķgrupas un un sasniegtie rezultāti.

Warnock V.C. and Warnoc F.E. Markets and Housing Finance/ Intermet. – http://www/nber.org/papers/w13081/ –seen on
10. June 2016.
258 Chiquier L. and Lea M. Housing Finance Policy in Emerging Markets. – 2009.
259 Lea M.J. (2000). International Housing Finance.” International Union for Housing Finance. IUHF Publications/ Internet. –
http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/Sourcebook%202000.pdf – seen on 27 July 2016.
257
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2.8. tabula
Galvenās valsts un ES fondu atbalsta programmas mājokļu ilgtermiņa finansēšanai
Latvijā no 2000. līdz 2015. gadam
Mājokļu atbalsta programmas
nosaukums
Mājokļu attīstības kreditēšanas
programmas I etaps
(Pilotprogramma un Mājokļu
projekts) (260

Mājokļu atītības kreditēšanas
programma II posms262 (I etapa
turpinājums)

ES fondu 2007.–2013. gada
3.4.4.1 aktivitātes programma
“Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”265
ES
fondu
2007.–2013. gada
3.4.4.2 aktivitātes
programma
“Sociālo
dzīvojamo
māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi”268

Mājokļu atbalsta programmas īstenošanas termiņš, mērķgrupa un
rezultāti
Plānotais finansējums: ~30 miljoni eiro
Īstenošanas termiņš: 2000.–2002. gads.
1. Mērķgrupa: dzīvokļu īpašnieki
Rezultāti: izsniegti 14 aizdevumi daudzdzīvokļu māju remontam par
kopējo summu 560 tūkst. eiro
2. Mērķgrupa: ģimenes ar bērniem
Rezultāti: izsniegti 145 aizdevumi dzīvokļa iegādei vai remontam par
kopējo summu 395 tūkst. eiro 261.
Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas I etapa darbība tika
pārtraukta.
Plānotais finansējums: Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas
I etapā neiztērētais finansējums, t.i., ~29 milj. eiro.
Īstenošanas termiņš: 2002.–2008. gads.
1. Mērķgrupa: ģimenes ar bērniem
Rezultāti: izsniegti 226 galvojumi hipotekārajiem kredītiem mājokļa
iegādei vai remontam vairāk nekā (3,4 miljonu eiro) apmērā
aizdevumiem vairāk 12 milj. eiro.263
2. Mērķgrupa: denacionalizēto māju īpašnieki un to ģimenes locekļi,
izsniegti 4 galvojumi denacionalizēto daudzdzīvokļu māju īpašnieku
kredītiem par summu 72 tūkst. eiro apmērā dzīvokļu iegādei vai
remontam 316. tūkst. eiro vērtībā264
Pieejamais finansējums:
81,3 milj. eiro.
Īstenošanas termiņš: 2008.–2015. gads.
Mērķgrupa: dzīvokļu īpašnieki
Rezultāti: nosiltinātas 662 daudzdzīvokļu mājas266 267
Pieejamais finansējums: 9,2 milj. eiro.
Īstenošanas termiņš: 2008.–2013. gads
Mērķgrupa: pašvaldības (sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu īrniekiem)
Rezultāti: nosiltinātas 55 sociālās mājas269

Mājokļu attīstības kreditēšanas programma I etaps. Ministru kabinets. – 2000.
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets. –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=67556 – skatīts 2017. gada 12. aprīlī.
262 Turpat.
263 MK noteikumi Nr. 443 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai” (05.08.2014.)/
Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=268117 – skatīts 2015. gada 3. februārī.
264 Informatīvais ziņojums par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) īstenošanu un valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbību, izsniedzot galvojumus mājokļu kredītiem. Ministru kabinets. 2008./
Internets. – http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30342923&mode=mk&date=2008–07–29 – skatīts 2017. gada 10. aprīlī.
265 MK noteikumi Nr. 284 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito
un turpmākajām kārtām” (28.05.2013.)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=257081 – skatīts 2015. gada 16. maijā.
266 Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietne, sadaļa “ES fondi”. ES fondu īstenošanas progress uz 12.12.2015./ Internets. –
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/istenosanas_progress_/ – skatīts 2017. gada 8. janvārī.
267 MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)/ Internet. –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
268 MK noteikumi Nr. 28 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.4.2. aktivitātes " Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo
kārtu” (15.01.2008.)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=169403 – skatīts 2017. gada 11. aprīlī.
269 Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietne, sadaļa “ES fondi”. ES fondu īstenošanas progress uz 12.12.2015./ Internets. –
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/istenosanas_progress_ – skatīts 2017. gada 8. janvārī.
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Valsts
ģimenes
programma270

mājokļu

ES fondu 2014.–2020. gada SAM
4.2.1.1. programma “Veicināt
energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”
programma”273

Pieejamais finansējums: ~ 7,2 milj. eiro271
Īstenošanas termiņš: 2014.– līdz šim.
Mērķgrupa: ģimenes ar bērniem
Rezultāti: sniegti vairāk nekā 5000 galvojumi ģimenēm, nodrošinot
vairāk nekā 7247 bērnus ar mājokli, piešķirta galvojumu summa – 33,3
miljoni eiro apmērā aizdevumiem 294 milj. eiro apmērā .272
Pieejamais finansējums: 166 milj. eiro (tajā skaitā ES fondu līdzekļi 141
milj. eiro)
Īstenošanas termiņš: 2016.– līdz šim.
Mērķgrupa: dzīvokļu īpašnieki274
Plānotie rezultāti:
Plānots nosiltināt 1900 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas275

Avots: autores apkopots.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas līdz 1996. gada vidum nepastāvēja politikas
dokuments, kas regulētu mājokļu politiku Latvijā, tajā skaitā brīva mājokļu tirgus
izveidošanu. Uzsākot Latvijas Nacionālā ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules
konferencei par cilvēkapmetnēm Habitat II 1996 Nacionālā rīcības plāna izpildi, 1996. gada
30. jūlijā Ministru kabinetā tika apstiprināta Mājokļu politikas koncepcija276, kura uzskatāma
par mājokļu politikas galveno dokumentu, un, atsevišķas tajā noteiktās tēzes vēl ir aktuālas
mūsdienās. Mājokļu politikas koncepcija nosaka mājokļu politikas pamatprincipus, mājokļu
attīstības tautsaimnieciskos, sociālos un dzīvojamā fonda struktūrīpašību izmaiņas, mērķus un
uzdevumus. Galvenie koncepcijas izvirzītie mājokļu politikas uzdevumi attiecībā uz mājokļu
finansēšanu ir noteikti šādi:
“19.2. jaunu likumu, tiesību un normatīvo aktu izstrāde, kas noteiktu kreditēšanas
kārtību mājokļu rekonstrukcijai, renovācijai (t.sk. siltināšanai), būvniecībai un iegādei (..);
24. kreditēšanas sistēmas un mehānisma radīšana mājokļu rekonstrukcijai,
renovācijai, remontam, būvniecībai, iegādei, paredzot atvieglotu ilgtermiņa kredītu
piešķiršanu”.

MK noteikumi Nr. 443 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai (05.08.2014.)/
Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=268117 – skatīts 2015. gada 3. februārī.
271 Anotācija Ministru kabineta rīkojumam Nr. 381 “Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma"
finanšu līdzekļu izmantošanu” (07.07.2016.)/ Internets. – https://likumi.lv/ta/id/283407–par–pamatbudzeta–programmas–
ekonomikas–attistibas–programma–finansu–lidzeklu–izmantosanu – skatīts 2017. gada 13. aprīlī.
272 Turpat.
273 MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)./ Internets. –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
274 Turpat.
275 Ekonomikas ministrija. ES fondu 2014.–2020. gada ēku energoefektivitātes finansēšana. Prezentācija. Internets. –
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/36595dfd9d5dd487c2257ca9002fd196/$FILE/ES%20fondu%202014.–
2020.gada%20%C4%93ku%20energoef.fin._02.04.2014..ppt – skatīts 2015. gada 2. janvārī.
276 Mājokļu politikas koncepcija. Ministru kabinets. 1996.
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Īstenojot Mājokļu politikas koncepcijā noteiktos uzdevumus, tika izstrādāta virkne
mājokļu politikas attīstībai nozīmīgu dažādu koncepciju un normatīvo aktu, tomēr ne visi no
tiem tika realizēti, kas ir noticis pārsvarā politisku iemeslu dēļ.
Vairāki pētnieki, kuri pēta mājokļu politikas jautājumus, uzskata, ka Mājokļu politikas
koncepcija nav sasniegusi savus sākotnējos mērķus. Piemēram, pētniece B. Pļaviņa un
I. Geipele277 uzsver, ka Mājokļu politikas koncepcija nav ieviesta un pašreiz nav skaidras
mājokļu politikas vadlīnijas Latvijā.
Citā pētījumā B. Pļaviņa un I. Geipele278 uzsver, ka ir nepieciešams pārskatīt Mājokļu
politikas koncepciju, jo nav sasniegts viens no tās mērķiem – “lai gan lielākā daļa no
dzīvokļiem ir

privatizēti, mājas

ir

nodotas

dzīvojamo māju dzīvokļu

īpašnieku

apsaimniekošanā tikai aptuveni 20% dzīvokļu īpašnieku”.
J. Antsone un I. Geipele uzsver279, ka viena no Mājokļu politikas koncepcijas
uzdevuma “normatīvo akti pilnveidošana, precizējot un harmonizējot tos ar Eiropas
Savienības tiesību aktiem, kā arī izstrādājot jaunu likumu, tiesību un normatīvo aktu bāzi, kas
noteiktu kreditēšanas kārtību mājokļu rekonstrukcijai, renovācijai (t.sk. siltināšanai),
būvniecībai un iegādei” veikšanā netika paredzēta sabiedrības integrēšana no jauna
izveidotajā tiesību sistēmā, kas pakāpeniski palīdzētu veidot vienotu sabiedrības izpratni par
mājokļu politikas reformas īstenošanu.
Kopš Mājokļu politikas koncepcijas apstiprināšanas ir veikti nozīmīgi darbi, kas ir
vieni no būtiskākajiem mājokļu finansēšanas attīstībai Latvijā, kā galvenie, t.i.:
– Hipotekārās kredītsistēmas izveidošanas koncepcijas izstrāde un apstiprināšana
1997. gadā280,

kuras

mērķis

ir

pamatot

hipotekārās

kredītsistēmas

izveidošanas

nepieciešamību.
– Mājokļu būvniecības, rekonstrukcijas un modernizācijas ilgtermiņa kreditēšanas
izveides koncepcijas izstrāde un apstiprināšana 1997. gadā281, kas noteica mājokļu hipotekārās
kreditēšanas sistēmas izveidošanas mērķus, mājokļu hipotekārās kreditēšanas pamatprincipus,
prioritāros uzdevumus mājokļu hipotekārās kredītsistēmas izveidei un hipotekāro kredītu

Pļaviņa B., Geipele I. Chances for the Development of Multiapartment Dwelling Houses’ Policy in Latvia// Proceedings
of the International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”. – Latvia, Jelgava, 25–26 April, 2013,
University of Agriculture, p. 43–47. ISBN 9789934830488. ISSN 1691–3078.
278 Pļavina B., Geipele I. Development Trends of Property Management Policy in Latvia, in proceedings of the 5th Riga
Technical University Conference SCEE’2014 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship”/ Internet. –
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/19660/fulltext.pdf – seen on 21 May 2015.
279 Antsone J., Geipele I. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un
risinājumi// Conference proceedings of 55th Riga Technical University Conference SCEE’2014 “Scientific Conference on
Economics and Entrepreneurship”. Riga, 2014.– p. 1–2. ISBN. e–ISBN 978–9934–8275–2–5.
280 Hipotekārās kredītsistēmas izveidošanas koncepcija. Ministru kabinets. – 1997.
281 Mājokļu būvniecības, rekonstrukcijas un modernizācijas ilgtermiņa kreditēšanas izveides koncepcija. Ministru kabinets. –
1997.
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izmantošanas veicināšanas pasākumus. Politikas dokumentā tiek izvirzīti vairāki uzdevumi
mājokļu hipotekārās kredītsistēmas izveidei:
- Valsts garantiju sistēmas izveidošana investīciju ieguldīšanai hipotekārajā
kreditēšanā.
- Latvijas mājokļu attīstības fonda nodibināšana, lai veicinātu hipotekāro kredītu
izmantošanu, koncepcijā tiek piedāvāts veikt sekojošus pasākumus: piešķirt nodokļu atlaides
mājokļa īpašniekam – kredīta ņēmējam; stimulēt kredītu aizdevējas bankas.
–

Hipotekāro ķīlu zīmju

likuma282

izstrāde (pieņemts

Saeimā 1998. gada

10. septembrī), viens no normatīvajiem aktiem, kas regulē hipotekāro kreditēšanas sistēmu
Latvijā.
– Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (MAKP I etaps)283 (akceptēta Ministru
kabinetā 2000. gada 13. jūnijā) īstenošana, kuras ietvaros iedzīvotājiem tika piešķirti
ilgtermiņa kredīti uz atvieglotiem noteikumiem mājokļu iegādei, renovācijai, rekonstrukcijai
vai būvniecībai. MAKP I etapa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums bija aptuveni
30 miljoni

eiro

divu

apakšprogrammu,

t.i.,

MAKP

pilotprogrammas

(turpmāk –

Pilotprogramma) un Mājokļu projekta īstenošanai.
Pilotprogramma

tika

akceptēta

Ministru

kabinetā

2000. gada

13. jūnijā.

Pilotprogrammas ietvaros aizdevumus uz atvieglotiem nosacījumiem bija plānots izsniegt
daudzdzīvokļu māju kopīpašumā esošo daļu remontam (daudzdzīvokļu māju aizdevumi);
privātpersonām dzīvokļu iegādei vai privātīpašumā esošu dzīvokļu remontam (individuālo
mājokļu aizdevumi), sociālo māju būvniecībai un iekārtošanai (sociālo māju aizdevumi).
2001. gada 19. decembrī LZHB Padomē tika apstiprināti Pilotprogrammas realizācijas
nosacījumi un no Pilotprogrammas resursiem finansēto aizdevumu kritēriji. Aizdevumu
maksimālais termiņš bija 12 gadi, un aizdevumu procentu likme nepārsniedza 10% gadā.
Aizdevumu izsniegšana tika uzsākta 2001. gada decembrī. Līdz 2002. gada 1. martam LZHB
bija piešķīrusi 14 daudzdzīvokļu māju aizdevumus par kopējo summu 560 tūkst. eiro un
145 individuālos mājokļu aizdevumus par kopējo summu 398 tūkst. eiro284 (skatīt
2.8. tabulu).
Mājokļu projekts285 tika apstiprināts 2002. gadā, kad, izmantojot valsts aizņēmumu no
Pasaules Bankas USD 2 miljonu apmērā, kas kalpoja kā segums izdotajiem valsts
galvojumiem, 2002. gada valsts budžetā tika apstiprināts valsts galvojums 1,7 milj. eiro
apmērā. Papildus kā tehniskā palīdzība šī projekta realizācijai tika piešķirts Japānas valdības
Hipotekāro ķīlu zīmju likums (1998)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=49868 – skatīts 2015. gada 8. martā.
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma I etaps. Ministru kabinets. – 2000.
284
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets.
http://m.likumi.lv/doc.php?id=67556 – skatīts 2015. gada 15. aprīlī.
285 Mājokļu attīstības kreditēšanas programma. Mājokļu projekts. Ministru kabinets. – 2002.
282
283
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–

dāvinājums USD 495 tūkst. apmērā. Mājokļu projekts paredzēja risināt jautājumus, kas
saistīti ar likumdošanu, institucionālo attīstību un galvojumu sistēmas izstrādi. Tā ietvaros
tika paredzēts izsniegt hipotekāros kredītus ar valsts galvojumu: hipotekārā kredīta saņēmēja
sākotnējās iemaksas samazināšanai, hipotekārajiem kredītiem pensionāriem, dzīvokļu
īpašnieku apsaimniekošanas sabiedrību kredītiem. Diemžēl Mājokļu projekta realizācija
nedeva pietiekamu

ieguldījumu mājokļa politikas

pilnveidošanā, jo

institucionālā

sadrumstalotība un vienotas koordinācijas trūkums nenodrošina iespēju maksimāli efektīvi
integrēt rezultātus mājokļa politikas izstrādē un īstenošanā (skatīt 2.8. tabulu).
Tā kā MAKP I etapa ietvaros netika aptvertas visas mājokļu jomas, kuru attīstībai un
sakārtošanai būtu nepieciešams valsts atbalsts, un tā īstenošanā tika noteikta virkne šķēršļu,
MAKP I etapa darbība tika pārtraukta.
– Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas II posms286 (turpmāk – MAKP
II posms) tika izstrādāts 2000. gadā kā MAKP I etapa turpinājums, kā ietvaros tiek turpināta
Mājokļu politikas koncepcijas galvenā mērķa – pilnveidojot mājokļu kreditēšanas sistēmu,
veicināt valstī sabalansētu dažādu mājokļu segmentu attīstību, tuvinot dzīves apstākļus
Eiropas Savienības standartiem – īstenošana. MAKP II posma īstenošanai bija paredzēts
izmantot MAKP I etapa ietvaros neiztērētos ~29 milj. eiro. MAKP II posma apakšmērķi bija
palielināt iedzīvotāju daļu, kurai būtu pieejams aizdevums mājokļu situācijas uzlabošanai, un
pilnveidot kreditēšanas sistēmu, lai tā nodrošina daudzdzīvokļu māju rekonstrukciju un
energoefektivitātes paaugstināšanu, veicināt ģimenes māju īpatsvara pieaugumu dzīvojamā
fondā, veicināt īres dzīvojamā fonda attīstību (skatīt 2.8. tabulu).
Pētnieki I. Loseva un A. Zvejnieks uzsver287, ka “Latvijas mājokļu kreditēšanas sistēmas
efektīvas darbības pamats ir nodrošināt aktīvu valsts līdzdalību hipotekārā kreditēšanas
tirgus attīstībā, piesaistot finansējumu no starptautiskām institūcijām un veicinot finanšu
mehānismu īstenošanu, ar kuru palīdzību iespējams palielināt mājokļu kredītu plašāku
izmantošanu un pieejas iespējas sabiedrībai”.
Saskaņā ar informatīvajā ziņojumā par MAKP II posma ieviešanu288 sniegto informāciju,
MAKP II posma ietvaros tika sniegti galvojumi mājokļu kredītiem. Kopumā no programmas
īstenošanas uzsākšanas līdz 2008. gada 31. martam ģimenēm ar bērniem izsniegti
226 galvojumi hipotekārajiem kredītiem mājokļa iegādei vai būvniecībai vairāk nekā
3,4 miljonu eiro apmērā aizdevumiem vairāk nekā 12 milj. eiro apmērā; denacionalizēto namu
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets. – http:/
/m.likumi.lv/doc.php?id=67556 – skatīts 2015. gada 15. aprīlī.
287 Loseva I., Zvejnieks A. Mājokļu kreditēšanas politikas pašreizējās nostādnes Latvijā// RTU zinātniskie raksti. 3. sēr.,
Ekonomika un uzņēmējdarbība, 2002.
288 Informatīvais ziņojums par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) īstenošanu un valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbību, izsniedzot galvojumus mājokļu kredītiem. Ministru kabinets. 2008./
Internets. – http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30342923&mode=mk&date=2008-07-29 – skatīts 2015. gada 10. maijā.
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īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem, ja tie lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai
likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, par
hipotekārajiem kredītiem mājokļa iegādei vai būvniecībai izsniegti 4 galvojumi par summu
72 tūkst. eiro aizdevumiem 316 tūkst. eiro apmērā; netika izsniegts neviens galvojums
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām kredītiem daudzdzīvokļu māju renovācijai vai rekonstrukcijai
(skatīt 2.8. tabulu).
LHZB galvojumu izsniegšana komercbankām samazināja komercbanku kredītrisku un
tādējādi veicināja hipotekārās kreditēšanas attīstību. Attiecībā par galvojumu izsniegšanu
kredītiem daudzdzīvokļu māju renovācijai vai rekonstrukcijai komercbankas norāda, ka
programmas tā brīža finansējums bija neliels un ka noteiktā maksa par galvojumu izsniegšanu
kredītiem daudzdzīvokļu mājas renovācijai vai rekonstrukcijai (2,6% gadā no galvojuma
atlikuma) bija neizdevīga (ievērojami augstāka nekā līdzīgiem pakalpojumiem, piemēram,
Igaunijā) daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Programmas īstenošana tika pārtraukta
2010. gadā sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu programmas turpmākajai realizācijai.
– Būvniecības nacionālās programmas289 īstenošanu. No 2002. līdz 2012. gadam tika
realizēta Būvniecības nacionālā programma, kurai ir būtiska nozīme būvniecības politikas,
tajā skaitā mājokļu politikas, īstenošanā. Programma noteica pienākumu valdībai realizēt
šādus pasākumus: izveidot Mājokļu aģentūru kā vienotas valsts politikas īstenotāju; ieviest
efektīvus finanšu instrumentus būvniecībai (subsīdijas un dotācijas sociālajam mājoklim,
garantijas – atbilstoša mājokļa būvniecībai vai tā uzlabošanai, mērķkredīti un atbalsta
programmas – mērķauditorijai); realizēt fiskālo politiku mājokļu būvniecības un atjaunošanas
veicināšanai.
Kā galvenie programmas ieviešanas rezultāti jāmin Mājokļu aģentūras izveidošana
2003. gadā, ko Ministru kabinets likvidēja ar 2009. gada 1. jūliju; ieviesta valsts galvojumu
sistēma dažādām sociālām grupām MAKP II programmas ietvaros u.c.
Daļēji jāpiekrīt

I. Geipeles, S. Geipeles un

I. Stāmures pētījumā290 izvirzītajam

secinājumam, ka valsts ir izstrādājusi atbalstu ēku energoefektivitātes pasākumu ieviešanā,
izstrādājot dažādas programmas (..), reālu labumu no tiem vismaz pagaidām daudzdzīvokļu
mājokļu īpašniekiem devusi tikai “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas
atbalsta programma 2007.–2010. gadam” (..), jo uzskata, ka, lai gan MAKP I etapa un
MAKP II posma ieviešanā nav pilnībā sasniegti plānotie rezultāti, tomēr to ieviešanai ir
būtiska nozīme mājokļu finansēšanas sistēmas izveidošanai Latvijā, jo ar programmu

Būvniecības nacionālā programma. Ministru kabinets. 2002./ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=65990u – skatīts
2015. gada 1. februārī.
290 Geipele I., Geipele S., Stamure I. Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā. Monogrāfija. – Rīga: RTU,
2012.
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ieviešanas uzsākšanu tiek ieviesti tādi mājokļu finansēšanas instrumenti kā valsts galvojumi
mājokļu kredītiem, kas ir aptvēruši tādas iedzīvotāju grupas kā ģimenes ar bērniem un
denacionalizētu namu īpašniekus. Minēto programmu ietvaros ieviestā valsts galvojumu
sistēma ir viens no nosacījumiem turpmākai mājokļu finansēšanas politikas attīstībai Latvijā.
ES fondi ir uzskatāmi par apjomīgāko finansējuma piesaistes avotu no 2009. gada.
Latvijai ir bijuši pieejami vairāk nekā 4 miljardi eiro laika periodā no 2009 līdz 2013. gadam,
no kuriem 11% tika atvēlēti enerģētikas sektoram, t.sk. arī energoefektivitātes veicināšanai.
Lai arī kopējais finansējuma apjoms enerģētikas nozarē bija liels, energoefektivitātes
pasākumiem, kuru ietvaros ir pieļaujama mājokļu renovācija, pieejamais finansējums ir
salīdzinoši neliels. ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda Darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi (turpmāk – 3.4.4.1. aktivitāte) pieejamais finansējums ir 81,3 milj. eiro
un 3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
(turpmāk – 3.4.4.2. aktivitāte) ietvaros pieejamais finansējums ir 9,2 miljoni eiro.
3.4.4.1. aktivitātes mērķis ir siltumenerģijas ietaupījums un izmaksu ietaupījums, kā
arī dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošana291. Saskaņā ar EM mājas lapā publicēto
informāciju292 kopš 3.4.4.1. aktivitātes īstenošanas uzsākšanas no 2009. gada aprīļa līdz
2015. gada 12. decembrim pabeigta 662 projektu īstenošana. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas
projektos vidējais siltumenerģijas ietaupījums, kas tiek iegūts pēc renovācijas pasākumu
īstenošanas, svārstās no 30% līdz pat 57%, tādējādi aktivitātes īstenošanas rezultātā tiek
panākta būtiska daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāte. Papildus tiek uzlabots
dzīvojamais fonds, kura sakārtošana bez šāda atbalsta nenotiktu293 (skatīt 2.8. tabulu).
3.4.4.2. aktivitātes mērķis bija palielināt pašvaldību sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, uzlabojot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociālās atstumtības riskam
pakļautās iedzīvotāju grupas ar atbilstošu mājokli. Tās ietvaros projektu iesniegums
finansējuma saņemšanai varēja tikt iesniegts par sociālām dzīvojamām mājām, kas ir
pašvaldības īpašumā un kurām ar pašvaldības lēmumu ir noteikts sociālās dzīvojamās mājas
statuss. Finansējums tika piešķirts projekta dokumentācijas sagatavošanai, projekta
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, ēkas energoresursu patēriņa samazināšanai, kā arī ēkas
renovācijai vai rekonstrukcijai (t.sk., ja nepieciešams, pielāgošanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem). Pēc renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas jāsasniedz
MK noteikumi Nr. 284 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito
un turpmākajām kārtām” (28.05.2013.)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=257081 – skatīts 2015. gada 16. maijā.
292 Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietne, sadaļa “ES fondi”. ES fondu īstenošanas progress uz 12.12.2015./ Internets. –
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/istenosanas_progress_/ – skatīts 2017. gada 8. janvārī.
293 Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija (2014). Ministru kabinets/ Internets. – http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801–
skatīts 2017. gada 2. janvārī.
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vismaz 20% siltumenerģijas patēriņa ietaupījums. 3.4.4.2. aktivitātes ietvaros 2008. gada
maijā tika pabeigta visu 55 projektu īstenošana. Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir
9,2 milj. eiro294 295 (skatīt 2.8. tabulu).
Zemāk ir apkopoti un analizēti aktuālie politikas plānošanas dokumenti Latvijā, kuros
ir definēti mērķi un uzdevumi attiecībā uz mājokļu politiku, tostarp mājokļu finansēšanas
politiku, kas ir cieši saistīta ar finansēšanas politiku un enerģētikas politiku kopumā.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030296 (turpmāk – Latvija 2030) ir
hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Kā viens no
pasākumiem attiecībā uz mājokļu politiku ir definēts:”(228) Daudzdzīvokļu māju renovācija
un siltumenerģijas patēriņa samazināšana, kuras rezultātā tiks likvidēti siltuma zudumi un
samazināsies kopējais siltumenerģijas patēriņš. Īstenojot šādus projektus, ir jāņem vērā
iedzīvotāju atšķirīgā maksātspēja un jārod risinājumi, kas nerada nepārvaramus šķēršļus
renovācijas īstenošanai (..)”. Latvija 2030 ir definēts mērķis samazināt vidējo siltumenerģijas
patēriņu apkurei (ar klimata korekciju) par 50% pret 2009. gada patēriņu (202 kWh/m2), līdz
2020. gadam jāsasniedz mērķis 150 kWh/m2 gadā. Pēdējo 20 gadu laikā tas ievērojami
samazinājies (1990. gadā – 304 kWh/m2). Šis rādītājs ir pietiekami ambiciozs, lai piesaistītu
investīcijas un uzlabotu energoefektivitāti ēkās, tai pašā laikā neaizmirstot par
energoefektivitātes uzlabošanu ražošanas procesos, kas ir viens no konkurētspējas
priekšnoteikumiem. Latvija 2030 ir noteikts, ka, īstenojot daudzdzīvokļu māju renovācijas
projektus, ir jāņem vērā iedzīvotāju maksātspēja. Iedzīvotāju maksātspējas jautājums pēdējos
gados ir īpaši saasinājies un ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas jautājumiem, jo no
iedzīvotāju maksātspējas līmeņa ir atkarīga iedzīvotāju spēja aizņemties mājokļu kredītu,
norēķināties par ikdienas maksājumiem u.tml., līdz ar to mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem un tam, kādā veidā tiks ieviesta attiecīgā atbalsta programma, ir jābūt pēc
iespējas efektīvākiem, kas nodrošinātu iespējas renovēt vai iegādāties mājokli iedzīvotāju
grupām ar dažādu ienākumu līmeni 297.
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam298 (turpmāk – NAP2020) ir
hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā rīcības

294

Turpat.
Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietne, sadaļa “ES fondi”. ES fondu īstenošanas progress uz 12.12.2015./ Internets. –
https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/istenosanas_progress_/ – skatīts 2017. gada 8. janvārī.
296
Latvijas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
2030. gadam.
LR
Saeima.
2010./
Internets.
–
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323 –skatīts 2015. gada 9. aprīlī.
297 Henilane I. (2015b). "Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia", in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
Vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62 – 67.
298 Par Latvijas nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam LR Saeimas pazinojums. 2012./ Internets. –
http://likumi.lv/doc.php?id=253919 – skatīts 2015. gada 9. aprīlī.
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virziena “Energoefektivitāte un enerģijas ražošana” ietvaros veicamais uzdevums attiecībā uz
mājokļiem ir “[203] Atbalsta programmas dzīvojamo ēku energoefektivitātei un pārejai uz
atjaunojamiem energoresursiem īstenošana”, piesaistot Kohēzijas fondu politikas un privātos
līdzekļus.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010. gada 17. jūnija Eiropadomes apstiprināto “Eiropa
2020” stratēģiju 2011. gada 26. aprīlī ir apstiprināta Latvijas nacionālā reformu programma
“Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai299, kurā ir noteikti mērķi: energoefektivitātes
palielināšana, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana, siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšana. Plānots vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu ēkās samazināt no pašreizējā
220–250 kWh/m2/gadā uz 150 kWh/m2/gadā 2020. gadā.
2016. gada februārī ir apstiprinātas jaunās Enerģētikas attīstības pamatnostādnes300
2016.–2020. gadam, kas precizē Latvijas valdības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības
virzienus enerģētikā piecu līdz septiņu gadu periodam, nodrošinot sasaisti ar Latvija 2030
uzstādījumiem, un iezīmē arī nozares ilgtermiņa attīstības tendences visās enerģētikas nozares
jomās, kā arī detalizē NAP2020 enerģētikas politikas uzstādījumus. Mērķis mājokļu sektorā ir
uzlabot to energoefektivitāti “6.2.2. Īstenot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu
ēkās”.

Minētais

4.2.1.1. programmas

rīcības

virziens

“Veicināt

veicams

ES

fondu

2014.–2020. gada

SAM

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”

programmas ietvaros (turpmāk – SAM 4.2.1.1. programma)301.
Trešais valsts energoefektivitātes rīcības plāns 2014.–2016. gadam302 (turpmāk –
Energoefektivitātes rīcības plāns) nosaka Latvijas indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi,
pamatojoties uz primārās enerģijas ietaupījumu 2020. gadā, kas ir 0,670 Mtoe (28 PJ), kam
atbilst gala enerģijas patēriņa ietaupījums 0,457 Mtoe (19 PJ), kas paredz enerģijas
ietaupījumu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, pašvaldības un valsts iestāžu ēkās, enerģijas
ietaupījumu rūpniecībā, pakalpojumu sektorā un transportā, kā arī enerģijas ietaupījumu

Latvijas nacionālās reformu programmas "ES 2020" stratēģijas īstenošanai. Ministru kabinets. 2011./ Internets. –
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4294 – skatīts 2015. gada 10. aprīlī.
300 Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam. MK rīkojums Nr. 129. (09.02.2016)./ Internets. –
http://likumi.lv/ta/id/280236–par–energetikas–attistibas–pamatnostadnem–2016–2020–gadam%20 – skatīts 2017. gada
1. februārī.
301 MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)/ Internet. –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
302 Informatīvais ziņojums par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016. gadā saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas
2009/125/EK
un
2010/30/ES
un
atceļ
Direktīvas
2004/8/EK
un
2006/32/EK.”/
Internets.
–
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 – skatīts 2015. gada 19. aprīlī.
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centralizētās siltumapgādes sistēmās. Enerģijas ietaupījumu daudzdzīvokļu māju sektorā
plānots sasniegt 3.4.1.1 aktivitātes 303 ietvaros un SAM 4.2.1.1. programmas ietvaros.304
Papildinot iepriekš minēto, Ministru kabinetā 2013. gada 17. decembrī apstiprinātais
Partnerības līgums305 un 2014. gada 4. februārī apstiprinātā Darbības programma306 ietver ES
fondu investīcijām sasniedzamos mērķus un finansējuma sadalījumu, nosakot, ka 2014.–
2020. gada plānošanas periodā Latvijai ir pieejamas ES fondu investīcijas, lai palīdzētu ieviest
ES padomes rekomendācijas, kas saistītas ar energoefektivitāti, siltumnīcefekta gāzu emisiju,
kā arī atjaunojamiem enerģijas resursiem. 2014.–2020. gada plānošanas periodā ēku sektorā
paredzēts atbalsts daudzdzīvokļu ēku, publisko ēku un industriālo ēku siltināšanai un
atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Darbības programma paredz, ka publisko un
daudzdzīvokļu ēku sektorā, veicot ES fondu investīcijas, uz 2023. gadu tiks sasniegts vidējais
siltumenerģijas patēriņš apkurei – 120 kWh/m2. Laika periodā no 2014. līdz 2020. gadam
Latvijā ēku energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmatošanai ir
pieejami ES fondu līdzekļi 322,97 milj. eiro apmērā, tajā skaitā dzīvojamo ēku
energoefektivitātei un AER izmantošanai – 141 milj. eiro (kopējais publiskais finansējums
166 milj. eiro). Pēc EM indikatīvajām aplēsēm307 ar SAM 4.2.1.1. programmas palīdzību
varētu tikt siltinātas indikatīvi 1900 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (skatīt 2.8. tabulu).
Pēc ekspertu vērtējuma308 Latvijā izmaksu efektīvā veidā var renovēt 60–70% no
Latvijas ēku sektora, dzīvojamo ēku sektorā tie būtu ap 25 tūkstoši daudzdzīvokļu māju, kuru
kopplatība ir 38 miljoni kvadrātmetru. Pieņemot, ka vidējās renovācijas izmaksas uz vienas
ēkas kopējās platības kvadrātmetru ir 100 eiro, kopējais nepieciešamo investīciju apjoms
dzīvojamā fonda sakārtošanai ir 3,8 miljardi eiro. Vienlaikus, ņemot vērā nākotnē gaidāmo
būvniecības izmaksu pieaugumu un pieņemot, ka vidējās viena kvadrātmetra izmaksas varētu

MK noteikumi Nr. 284 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito
un turpmākajām kārtām” (28.05.2013.)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=257081 – skatīts 2015. gada 16. maijā.
304 Informatīvais ziņojums par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016. gadā saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas
2009/125/EK
un
2010/30/ES
un
atceļ
Direktīvas
2004/8/EK
un
2006/32/EK”/
Internet.
–
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 – skatīts 2015. gada 19. aprīlī.
305 Partnerības līgums Eiropas Savienibas 2014.–2020. gada planosanas periodam. Ministru kabinets. 2013./ Internets.–
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294061&mode=mk&date=2013–12–17 – skatīts 2015. gada 19. aprīlī.
306 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programma
"Izaugsme un nodarbinātība.” Ministru kabinets. 2014./ Internets. – http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5112 – skatīts
2015. gada 17. aprīlī.
307 Ekonomikas ministrija. ES fondu 2014.–2020. gada ēku energoefektivitātes finansēšana. Prezentācija. Internets. –
http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/36595dfd9d5dd487c2257ca9002fd196/$FILE/ES%20fondu%202014.–
2020.gada%20%C4%93ku%20energoef.fin._02.04.2014..ppt – skatīts 2015. gada 2. janvārī.
308 Anotācija MK noteikumiem Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)/ Internets. –
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40350443&mode=mk&date=2016–03 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
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pieaugt līdz 150 eiro, kopējais nepieciešamo investīciju apjoms dzīvojamo ēku sektora
renovācijai varētu būt pat 5,4 miljardi eiro. Tādējādi gan 2007.–2013. gada ES fondu
plānošanas periodā, gan ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā pieejamais publiskais
finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai veido tikai nelielu daļu
no nepieciešamajām investīcijām, kas būtu jāiegulda daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa
un energefektivitātes uzlabošanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto par ES fondu 2007.–2013. gada 3.4.4.1. aktivitātes
ietvaros renovēto daudzdzīvokļu māju skaitu un plānoto SAM 4.2.1.1. rezultātu, pēc
autores aplēsēm, kopumā no 2007. līdz 2020. gadam varētu tikt renovētas 2300–2700
daudzdzīvokļu mājas jeb ne vairāk kā 10,8% no kopējā daudzdzīvokļu māju skaita vai
ne vairāk kā 5,5 miljoni m2 jeb 14,5% no kopējās daudzdzīvokļu māju platības valstī, ko
tuvākajā laikā būtu nepieciešamas renovēt (pieņēmums –, vienas daudzdzīvokļu mājas
vidējā platība ir 2000 m2).
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir viennozīmīgi skaidrs, ka ES fondu atbalstam valsts
izstrādātās 3.4.4.1. aktivitātes un SAM 4.2.1.1. programmas ietvaros ir nozīmīga loma
daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanā, tomēr investīcijas nav pietiekamas, lai
būtiski uzlabotu daudzdzīvokļu māju situāciju valstī, līdz ar to valdībai ir jāmeklē papildu
finansēšanas risinājumi situācijas uzlabošanai, izvērtējot iespējamās alternatīvas.
Būtiskākā atšķirība starp 3.4.4.1. aktivitātes un SAM 4.2.1.1. programmu ir to ieviešanas
mehānisms, mainoties no 50% granta atbalsta mehānisma 3.4.4.1. aktivitātes ietvaros uz 100%
aizdevuma mehānismu ar subsīdiju (grantu) līdz 35% no aizdevuma summas pie noteikta
energoefektivitātes līmeņa sasniegšanas pēc daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekta
pabeigšanas, ja aizdevumu nodrošina Latvijas Attīstības finanšu institūcija “ALTUM”
(turpmāk – ALTUM) vai ja aizdevumu nodrošina cits aizdevējs, nevis ALTUM, dotācijas
apmērs sasniegs pat 50%309. Būtiskākie nosacījumi abām programmām ir fiksēti 2.9. tabulā.
2.9. tabula
Būtiskākie ES fondu mājokļu atbalsta programmu nosacījumi
Nosacījums
Finanšu instrumenti un citi
nosacījumi:

ES fondu 2007–2013. gada
3.4.4.1 aktivitāte
– ERAF finansējuma grants 50% no
attiecināmām izmaksām un 50% pašu
iedzīvotāju līdzekļi. Papildus
komercbankas no 2013. gada maija

ES fondu 2014.–2020. gada SAM
4.2.1.1. programma
– 100% aizdevums, tajā skaitā: vismaz
65% aizdevums un publiskā subsīdija
(grants) līdz 35% pamatsummas atmaksai
(ja aizdevumu izsniedz ALTUM) vai līdz

Anotācija MK noteikumiem Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. 15.03.2016./ Interntes. –
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40350443&mode=mk&date=2016–03 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
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varēja saņemt Latvijas Garantiju
aģentūras garantiju paaugstināta riska
projektiem.
– Vidējā aizdevuma procentu likme –
mainīgā likme 3,8–5,0% + EURIBOR;
fiksētā likme 4,0 līdz 6,0%.
– Aizdevuma atmaksas termiņš –
15 gadi (nav noteikti regulējumā):
– Aizdevuma nodrošinājums – dzīvokļu
īpašnieku maksājumu naudas plūsma.
Siltumenerģijas ietaupījumu
pēc projekta īstenošanas
Siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc projekta
īstenošanas

ne mazāk kā 20% gadā

50% (ja aizdevumu izsniedz cita persona,
nevis ALTUM), ja pēc renovācijas tiek
sasniegts noteikts energoefektivitātes
līmenis. Papildus ALTUM piešķir
garantiju kredītiestādēm, kuras
administrēs aizdevumus.
– Aizdevuma procentu likme–2%+ 12
mēnešu EURIBOR.
– Aizdevuma atmaksas termiņš–20 gadi.
– Aizdevuma nodrošinājums – dzīvokļu
īpašnieku maksājumu naudas plūsma.
ne mazāks kā 30% gadā

nepārsniedz 120 kWh/m2 gadā, ja mājai nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā
ir viens vai divi stāvi; nepārsniedz
100 kWh/m2 gadā, ja mājai ir trīs vai
vairāk stāvu
Nosacījumi par daudzdzīvokļu māja ir sadalīta dzīvokļa īpašumos;
vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā
dzīvojamā mājas sadalīšanu
vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa īpašumu skaita
20% no kopējā dzīvokļa īpašumu skaita.
(norādītais procentuālais sadalījuma
apjoms neattiecas uz valstij un
pašvaldībām piederošiem dzīvokļa
īpašumiem)
Nosacījums par daudzdzīvokļu nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas
dzīvojamajā mājā esošo
kopējās platības
kopējās platības
komercplatību telpām
Nosacījumi attiecībā uz
Daudzdzīvokļu māja ir būvēta pirms
Nav
renovējamās ēkas vecumu
1993. gada (ieskaitot) un nodota
ekspluatācijā līdz 2002. gadam
(ieskaitot)
Finansējuma ierobežojumi
Pieprasītais ERAF finansējums
Nav, bet projektam ir jābūt ekonomiski
nepārsniedz 49,80 eiro* (35 latus) uz pamatotam –
energoefektivitātes
vienu dzīvojamās mājas kopējās
paaugstināšanas
pasākumu
iekšējās
platības kvadrātmetru
atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks
par 0
*aprēķinos tiek izmantots ES Padomes noteiktais neatsaucamais fiksētais maiņas kurss (1 EUR = 0,702804
LVL)
Sastādīja autore pēc MK noteikumiem Nr. 284310 un MK noteikumiem Nr. 160311.

Analizējot 2007.–2013. gada ES fondu plānošanas periodā īstenoto 3.4.4.1. aktivitāti, EM
kā par mājokļu politikas ieviešanu atbildīgā ministrija ir secinājusi, ka līdzšinējo atbalstu
publiskās subsīdijas (granta) programmas veidā ir nepieciešams mainīt esošās atbalsta
sistēmas nepilnību dēļ, izdalot šādas nepilnības:
1. Ierobežota komercbanku finansējuma pieejamība atsevišķām ēku grupām ar ekonomiski
pamatotiem projektiem reģionos; ēkām ar nelielu dzīvokļu skaitu; ēku apsaimniekotājiem ar
salīdzinoši lielu kredītportfeli.
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3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito
un turpmākajām kārtām” (28.05.2013.)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=257081 – skatīts 2015. gada 16. maijā.
311 MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)/ Internets. –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
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No 2013. gada Latvijas Garantiju aģentūra (turpmāk – LGA) izsniedza garantijas bankām
par mājokļu siltināšanas projektiem, kuri ir paaugstināta riska projekti. Kopumā LGA no
2013. gada maija līdz 2014. gada beigām izsniedza tikai 100 garantijas 3.4.4.1. aktivitātes
projektiem.
2. Smagnējs birokrātiskais slogs, kas radies no neefektīvas iepirkuma procedūras, un tās
uzraudzība – laikietilpīga iepirkuma pirms pārbaudes procedūra, laikietilpīga projekta līgumu
grozījumu veikšana u.c. Vienlaikus ir ierobežotas LIAA uzraudzības tiesības, tajā skaitā
iespējas reaģēt uz pārkāpumiem, nemaksājot jau par paveiktajiem darbiem, lai gan pasūtītājs
jau tos ir pieņēmis un apmaksājis.
3. Neskaidrs investīciju atmaksāšanās termiņš. Pēc EM aprēķiniem, pie vidējiem
rādītājiem energoefektivitātes projektos investīciju atmaksāšanās periods ir 22–23 gadi
(neņemot vērā finansējuma piesaistes izmaksas).
SAM 4.2.1.1. programmas ietvaros ALTUM piešķir aizdevumus un publiskās subsīdijas
(granti) dzīvokļu īpašniekiem ar mērķi atbalstīt ekonomisko attīstību atbilstoši tās darbības
veidiem un dotajiem uzdevumiem un pildīt īpašu uzdevumu – ieviest valsts attīstības un
atbalsta programmas312 313.
Saistībā ar minēto Latvijas Komercbanku asociācija 2013. gada beigās ir sniegusi vairākus
priekšlikumus314 SAM 4.2.1.1. programmas izstrādei, kas būtu izmantojami mājokļu
finansēšanas uzlabošanai Latvijā, tajā skaitā nosakot, ka ir nepieciešams: kompleksu
finansēšanas instrumentu ieviešana, kas balstās uz konkrēta rezultāta sasniegšanu un
kvalitātes nodrošināšanu; nodrošinājums mājokļu finansēšanas projektiem; energoservisa
kompāniju finansēšanas modeļa izveide un ieviešana renovācijā, tā lomas definēšana
apsaimniekošanas procesā; pensiju fondu līdzdalība renovācijas pasākumos; energoefektīvas
direktīvas prasības attiecībā uz siltuma ražotāju ieguldījumu energoefektivitātes pasākumos;
kompetenta vienas pieturas aģentūras/portāla izveidošanas – atbalsts, konsultācijas, projektu
izvērtēšana, neatkarīga ekspertīze u.c. no projekta idejas līdz tās realizācijai.
Arī Swedbankas eksperti 2014. gadā ir norādījuši uz vairākiem aspektiem SAM
4.2.1.1. programmas izstrādē315, tostarp nepieciešams skaidrs lomu sadalījums par to, kas ir
kompetenču centrs un kur veidojas projektu “rinda”, kurš ir finansētājs, vai nepieciešama
banku iesaiste; nepieciešama instrumentu piemērošanas elastība– garantija, ja ir nepietiekams

312

Turpat.
LGA tīmekļa vietne. LGA izsniedza 100 daudzdzīvokļu māju siltināšanas garantijas. Publikācija/ Internets.–
http://www.lga.lv/index.php?id=199 – skatīts 2015. gada 2. augustā.
314
Latvijas
Komercbanku
asociācijas
tīmekļa
vietne.
Banku
sektors
figūrās/
Internets.
–
http://www.bankasoc.lv/lv/statistika/ – skatīts 2015. gada 17. maijā.
315 Swedbank. Banku potenciālā loma ilgtspējīgas enerģijas projektu finansēšanā. Prezentācija/ Internets. –
http://www.lvif.gov.lv/uploaded_files/sadarbiba/seapplus/National_final_event/Prezentacijas/Ilze_Kukute_Swedbank.pdf –
skatīts 2015. gada 21. februārī.
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nodrošinājums; kredīta procentu likme nav problēma ES fondu 2007.–2013. gada perioda
projektu finansēšanā, tāpēc jauno finansēšanas mehānismu nevar balstīt uz šo aspektu; jāveido
klientu apkalpošanas servisa modelis – finansēšanas gadījumos klientam “viena pietura
vieta”; banku finansējums var būt līdz 5 gadiem, t.sk., piesaistot garantiju, kur nepieciešams,
likmes atbilstoši māju debitoru parādu kvalitātei, pēc tam jārefinansē vai nu no tirgus, vai Ēku
energoefektivitātes fonda.
Līdzīgu viedokli ir snieguši arī tādi zinātnieki kā I. Geipele, J. Vanags, S. Geipele un
I. Stāmure316, norādot, ka “pašreizējās renovācijas tendences nav pietiekošas, un tādējādi nav
iespējams samazināt pieaugošo mājokļu skaitu, ko nepieciešams renovēt”.
ES fondu līdzekļi nav pieejami visām daudzdzīvokļu mājām, kā pētniece A. Sideļska
uzsver317, ka līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt tādu programmu, kurā būtu atrunātas
mājokļu kvalitātes un energoefektivitātes minimālās prasības.
Jāpiekrīt pētnieku V. Zubkoba un I. Geipeles teiktajam318 – “valstij jāveido tāda
programma, kas atbalstītu dažādas aktivitātes, kas saistītas ar daudzdzīvokļu māju
atjaunošanu, kas nepieciešams dzīves kvalitātes uzlabošanai kopumā, un ietver ne tikai ēkas
atjaunošanu, bet nodrošinājumu ar visām komunikācijām, piebraucamo ceļu un citu atbalstu
mājoklim”.
B. Pļaviņa un I. Geipele319 savā pētījumā secina, ka EM kā vienu no ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda turpmākiem mērķiem ēku energoefektivitātes jomā ir noteikusi
finansējuma pieejamības nodrošināšanu ekonomiski pamatotiem projektiem visā Latvijas
teritorijā, t.sk. reģionos. Teorētiski šī prioritāte ir noteikta, bet praksē pašreiz ir liels haoss un
neizpratne par iespējamo finanšu instrumentu piesaistīšanas iespējām, jo banku sektoram ir
cits skatījums uz dzīvojamo fondu renovācijas darbu kredītu piešķiršanu Latvijas teritorijā.
Analizējot nekustamā īpašuma, tajā skaitā mājokļu, tirgū Latvijā, pētnieces L. Kauškalne
un I. Geipele uzsver320 valsts nozīmi nekustamā īpašuma tirgus un visas nacionālās
ekonomikas attīstībā, akcentējot, ka ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas daļēji
ietekmē visu nacionālo ekonomiku, tādējādi nodrošinot pozitīvu ietekmi uz visu valsts

Geipele I., Vanags J., Geipele S., Stāmure I. Financing Models for Housing Fund Renovation in Latvia// Conference
proceedings of the 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of
World Engineers. – Riga: Polytechnical Institute, 2012.
317 Sidelska A. Heat insulation of Dwelling Houses. Manage the Territory, Protect the Environment, Evaluate the Cultural
Heritage// Proceedings of the International Scientific Conference. – Rome, 2012, FIG. ISBN 97887–90907–98–3.
318 Zubkovs V., Geipele I. Directions of the Innovative Development of Latvian Housing // in proceedings of the 8 th
International
Conference
of
Vilnius
Gediminas
Technical
University,
2012./
Internets.
–
http://old.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/Enviro2011/Articles/4/1032_1037_Zubkovs_V_other.pdf – skatīts 2015. gada 21. februārī.
319 Pļaviņa B., Geipele I. Development Trends of Property Management Policy in Latvia, in proceedings of the 5th Riga
Technical University Conference SCEE’2014 “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” , 2014/
Internets. – https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/19660/fulltext.pdf – skatīts 2015. gada 21. maijā.
320 Kauškale L., Geipele I. Particular Aspects of Entrepreneurship in Real Estate Market in Latvia.// Baltic Journal of Real
Estate Economics and Construction Management 2, p. 30–35. ISSN 2255–9604. e–ISSN 2255–6971.
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attīstību. Valsts institūcijām vairāk jāizmanto citu valstu pozitīvā pieredze nekustamā īpašuma
tirgus regulēšanā, vienlaicīgi ieviešos efektīvus fiskālos un monetārās politikas instrumentus.
Lai atvieglotu ģimenēm iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai
būvniecībai, ir apstiprināti Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumi Nr. 443
“Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”321 (turpmāk –
Valsts ģimenes mājokļu programma), kas paredz valsts galvojuma sniegšanu ģimenēm ar
nepilngadīgiem bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai, lai palīdzētu ar hipotekārajam
kredītam sākotnēji nepieciešamo līdzmaksājumu – pirmo iemaksu. Programma tiek īstenota
no 2014. gada, un līdz šim programmai kopējais pieejamais finansējums ir aptuveni 7,2 milj.
eiro

322

, un tās ietvaros pēc ALTUM sniegtās informācijas ir sniegti vairāk nekā

5000 galvojumi ģimenēm, nodrošinot vairāk nekā 7247 bērnus ar mājokli, piešķirta
galvojumu summa – 33,3 miljoni eiro apmērā aizdevumiem 294 milj. eiro apmērā323.
Galvojuma apmērs piemērojams atkarībā no bērnu skaita ģimenē: 10% (maksimālais
galvojuma apmērs –10 tūkst. eiro) personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens
nepilngadīgs bērns; 15% (līdz 15 tūkst. eiro) – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā
ir divi nepilngadīgi bērni; 20% (līdz 20 tūkst. eiro) – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras
apgādībā ir divi vai vairāk nepilngadīgi bērni. Galvojumu izsniedz uz termiņu, kas
nepārsniedz 10 gadu.
ALTUM piešķir galvojumus bankām, ar kurām tā ir noslēgusi sadarbības līgumus,
kuras savukārt izsniedz kredītus ģimenēm, tādējādi samazinot banku risku gadījumā, ja
ģimenei rodas problēmas atmaksāt kredītu. Ģimenēm arī jārēķinās ar bankas prasībām pirmās
iemaksas apmēram, jo kredītiestāde var prasīt līdzfinansējumu arī 20–30% apmērā no iecerētā
mājokļa vērtības. Kredīts izsniedzams ne vairāk kā 95% apmērā no nekustamā īpašuma
iegādes darījuma summas vai plānotajām būvniecības izmaksām gadījumā, ja kredīta atmaksa
ir nodrošināta ar galvojumu, kura sniegšanu nodrošina valsts atbilstoši likumā “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”324 paredzētajai valsts palīdzībai mājokļu iegādei vai
būvniecībai. Tātad līdz ar to likumā prasītais pirmās iemaksas apmērs (paša līdzfinansējums)
būs noteikts mazāks (5%) tieši atbalsta programmas kredītiem. Tas nozīmē, ka kredītam, kura
summa ir lielāka par 32 000 eiro, visos gadījumos būs nepieciešama mazāka pirmā iemaksa –

MK noteikumi Nr. 443 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai (05.08.2014.)/ Internets. –
http://likumi.lv/doc.php?id=268117 – skatīts 2015. gada 3. februārī.
322 Anotācija Ministru kabineta rīkojumam Nr. 381 “Par pamatbudžeta programmas “Ekonomikas attīstības programma”
finanšu līdzekļu izmantošanu” (07.07.2016.)/ Internets. – https://likumi.lv/ta/id/283407–par–pamatbudzeta–programmas–
ekonomikas–attistibas–programma–finansu–lidzeklu–izmantosanu – skatīts 2017. gada 13. aprīlī.
323 Turpat.
324
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Saeima – 06.12.2001.)/ Internets. –
https://likumi.lv/doc.php?id=56812 – skatīts 2017. gada 27. februārī.
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5% apmērā. Atbalsta programma paredz galvojumu 10% apmērā no aizdevuma summas, bet
ne vairāk kā 10 000 eiro – personai ar vienu nepilngadīgu bērnu, 15% no aizdevuma summas,
bet ne vairāk kā 15 000 eiro – personai ar diviem bērniem un 20% no aizdevuma summas.
EM informē, “ka programmas pilnvērtīgai turpināšanai 2017. gadā ir nepieciešami
aptuveni 6 miljoni eiro. Vienlaikus Ekonomikas ministrija turpinās darbu un sarunas par
ilgtermiņa risinājumiem ar mērķi nodrošināt programmas darbību 2017. gada 2. pusgadā un
turpmākajos gados”325 (skatīt 2.8. tabulu).
Saskaņā ar Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģijā326 minēto Latvijā līdz šim valsts vai
pašvaldību budžeta finansējuma piesaiste ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai bijusi
salīdzinoši nelielos apjomos. Iemesli šādai praksei ir ierobežotās valsts un pašvaldību budžeta
iespējas, kā arī fakts, ka valsts un pašvaldību budžets tiek plānots termiņam līdz 3 gadiem.
Atsevišķu, galvenokārt ar ēku energoefektivitātes dokumentācijas sagatavošanu saistītu
pasākumu īstenošana tiek veikta vairākās Latvijas pašvaldībās. Pašvaldības atbalstu ēku
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai sniedz saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, kas
izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

327

27.2 panta otrās

daļas 4. punktu un piekto daļu. Atbilstošus saistošos noteikumus ir pieņēmušas Daugavpils,
Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Ventspils, Ādažu un citas pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar EM tīmekļa vietnē sniegto informāciju328,
2014. gadā vietējās pašvaldības finansēja energoefektivitātes pasākumus 86 dzīvojamās mājās
1,04 milj. eiro apmērā, 2013. gadā – 160 dzīvojamās mājās 0,95 milj. eiro apmērā, 2012. gadā
– 169 dzīvojamās mājās 2,02 milj. eiro apmērā, 2011. gadā – 94 dzīvojamās mājās 1,95 milj.
eiro apmērā; 2010. gadā –57 dzīvojamās mājās 0,89 milj. eiro apmērā; 2009. gadā
258 dzīvojamās mājās 0,45 milj. eiro apmērā.
Mājokļu ilgtermiņa finansēšana notiek ne tikai ar valsts un pašvaldību mājokļu atbalsta
programmām, kas tiek īstenotas ar dažādu mājokļu finansēšanas instrumentu palīdzību ar
hipotekārās kreditēšanas palīdzību vai bez tās, bet arī no līdzekļiem, kas tiek ieguldīti mājokļu
sektorā no privāto investoru puses, kā arī nodokļu atvieglojumiem.

Ekonomikas ministrija, sadaļa “Jaunumi”/ Internets. – https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/11722–majoklu–programmai–
pieskirtais–finansejums–laus–2017–gada–sniegt–atbalstu–vel–1500–gimenem–ar–berniem Mājokļu programmai piešķirtais
finansējums ļaus 2017. gadā sniegt atbalstu vēl 1500 ģimenēm ar bērniem. – skatīts 2017. gada 1. februārī.
326 Ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija (2014). Ministru kabinets/ Internets. – http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 –
skatīts 2017. gada 2. janvārī.
327
Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Saeima – 06.12.2001.)/ Internets. –
https://likumi.lv/doc.php?id=56812 – skatīts 2017. gada 27. februārī.
328 Ekonomikas ministrija, sadaļa “Nozares politika. Mājokļi.”/ Internets. – https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/ –
skatīts 2016. gada 8. februārī.
325

101

Viens no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem, kas pakāpeniski sāk veidoties
Latvijā daudzdzīvokļu māju sektorā, ir energoservisa kompānijas ESKO (turpmāk – ESKO).
Saskaņā ar Informatīvajā ziņojumā par ēku energoefektivitātes finansēšanas risinājumiem329
veikto analīzi par dažādiem ēku energoefektivitātes instrumentiem, ESKO ir uzņēmējdarbības
veids, kas, piesaistot privātā sektora, piemēram, komercbanku, līdzekļus, sniedz plašu ar
enerģētikas nozari saistītu pakalpojumu klāstu, t.sk. īstenojot energotaupības projektus,
enerģētikas infrastruktūras ārpakalpojumus, enerģijas ražošanu un piegādi, kā arī risku
pārvaldību. Tādēļ ESKO darbība ļauj atjaunot nekustamos īpašumus, kuru renovācijai valstij
vai pašvaldībai nepietiek līdzekļu. ESKO veic padziļinātu objektu (ēku, enerģijas pārvades
sistēmu,

ražošanas

objektu

vai

procesu)

analīzi

ar

nolūku

rast

visracionālāko

energoefektivitātes risinājumu, organizē ar to saistītu nekustamā īpašuma renovāciju un tā
uzturēšanu ieguldīto izdevumu atgūšanas laikā, kas var svārstīties no 5 līdz 20 gadiem. Tas
panāk līdzekļu atgūšanu ar starpību, kas rodas energoefektivitātes pasākumu ieviešanas
rezultātā. Lai nodrošinātu sekmīgu un abpusēji izdevīgu sadarbību, ESKO slēdz terminētu
līgumu ar pakalpojuma saņēmēju (mājas kopības gadījumā ar ēkas pārvaldnieku), kura
darbības laikā ESKO uzņemas visas saistības, kas saistītas ar energoefektivitātes pasākumu
sagatavošanu, finansēšanu un ieviešanu, garantējot paredzēto energoefektivitātes rezultātu un
nodrošinot līguma darbības laikā objekta apsaimniekošanu. Līgumam beidzoties, visi
renovācijas rezultātā sasniegtie ieguvumi pāriet pakalpojuma saņēmēja – iedzīvotāju –
īpašumā.
Saskaņā ar Informatīvo ziņojumu par virzību uz indikatīvo energoefektivitātes (..)330
energoservisa pakalpojumu sniegšana Latvijā pēc ESKO principa ēku energoefektivitātes
jomā ir attīstības stadijā. Pirmais privātais ESKO Latvijā uzsāka savu darbību 2000. gadā,
piedāvājot profesionālu servisu ielu apgaismošanā. Tomēr līgumu īstenošanas laikā parādījās
galvenokārt juridiskas problēmas, kuras apgrūtināja līguma izpildi. SIA RENESCO kā privāts
uzņēmums no 2008. gada pēc ESKO principa ir realizējis 15 renovācijas projektus Latvijā,
tajā skaitā – 2010. gadā Valmierā, 2011. un 2012. gadā Cēsīs, 2013./2014. gadā Siguldā,
Cēsīs, Rīgā331. Ir mēģinājumi arī no citām privātstruktūrām, piemēram, SIA “L–
namsaimnieks”, kas līdz 2014. gada beigām ir noorganizējis sešu apsaimniekoto ēku

Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. (Ministru kabinets, 2013)./ Internets. –
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
330 Informatīvais ziņojums par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016. gadā saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas
2009/125/EK
un
2010/30/ES
un
atceļ
Direktīvas
2004/8/EK
un
2006/32/EK.”/
Internets.
–:
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 – skatīts 2015. gada 19. aprīlī.
331
SIA
Renesco
tīmekļa
vietne/
Internets.
–
http://www.renesco.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4&lang=lv – skatīts 2015. gada
26. jūnijā.
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renovāciju Ādažos, Rīgā, Siguldā332. Savukārt ar māju renovāciju pēc ESKO principiem
darbojas arī pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumi Latvijā, piemēram, uzņēmums
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”333, taču kopumā pieredze Latvijā šajā jomā ir ļoti neliela.
Energopakalpojumu

tirgus

attīstību

kavē

atsevišķi

neskaidrie

juridiskie

jautājumi

pakalpojumu līgumu slēgšanā, piemēram, par īpašumtiesībām uz uzstādītajām iekārtām,
energoapgādes (centralizētās siltumapgādes) uzņēmumu neieinteresētība energoservisa
pakalpojumu sniegšanā, zema patērētāju informētība par ESKO kompāniju iespējām un
pozitīvo piemēru trūkums334.
Ekonomikas ministrijas izstrādātajā pētījumā335 minēts, ka no 2015. gada janvāra līdz
2015. gada jūnijam Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka veica ESKO tirgus
padziļinātas saimnieciskās darbības analīzi (due diligence). Šīs izpētes mērķis bija noskaidrot
tehniskās, juridiskās un finansiālās iespējas ESKO darbības atbalsta finanšu instrumentu
ieviešanai Latvijā. Viena no ESKO darbības problēmām Latvijā ir kapitāla pietiekamības
problēma. ESKO īstenoto renovācijas projektu skaitu ierobežo pašu kapitāla lielums, tāpēc
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka piedāvā problēmas risinājumu: izveidot
energopakalpojuma sniedzēja mērķa uzņēmumu (special purpose vehicle), kas aizņemas
ilgtermiņa finanšu resursus no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (vai citām
kredītiestādēm) un pārkreditē ESKO ņemtos aizņēmumus kredītiestādēs, tādējādi atbrīvojot šo
uzņēmumu bilanci no ilgtermiņa kreditoru saistībām.
Pētnieces I. Geipele, S. Geipele un I. Stāmure savā pētījumā336 min, ka ESKO attīstību
Latvijā var sekmēt valsts vai pašvaldības lēmums par Rotācijas fonda izveidi, nodrošinot
kredītus ar zemiem procentiem.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”337 nodokļu likme
nekustamajam īpašumam (tostarp dzīvojamai mājai) ir 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības, ko nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē

SIA L–Namsaimnieks tīmekļa vietne/ Internets. – http://www.latvijasnamsaimnieks.lv/pakalpojumi/energoefektivitates–
risinajumi–eku–siltinasana/ – skatīts 2017. gada 29. aprīlī.
333 Informatīvais ziņojums par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016. gadā saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas
2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK. 2. pielikums/ Internets. –
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 – skatīts 2017. gada 29. aprīlī.
334 Informatīvais ziņojums par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016. gadā saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas
2009/125/EK
un
2010/30/ES
un
atceļ
Direktīvas
2004/8/EK
un
2006/32/EK”/
Internets.
–
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4801 – skatīts 2015. gada 19. aprīlī.
335 Ekonomikas ministrija. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums
(2015)/ Internets. – https://komitejas.esfondi.lv/ – skatīts 2017. gada 6. maijā.
336 Geipele I., Geipele S., Stamure I. Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā. Monogrāfija.– Rīga: RTU,
2012.
337 Likums par nekustamā īpašuma nodokli (Saiema, 01.01.1998.)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=43913 – skatīts
2017. gada 29. aprīlī.
332
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līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos
noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme dzīvojamajai mājai neatkarīgi
no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, (..) ir 0,2% no
kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro; 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas
pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro vai 0,6% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 106 715 eiro. Likuma 5. pants paredz pašvaldībām pienākumu piešķirt nodokļa
atvieglojumu par mājokli dažādām sociālā riska grupām, piemēram, personām, kurām
pašvaldība ir noteikusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – līdz 90%
no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusam, daudzbērnu ģimenēm par 50% u.c. gadījumos. Likums
paredz, ka pašvaldības ar saistošiem noteikumiem var noteikt atvieglojumus atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90%, 70%, 50% vai 25% apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas. Pie esošās nekustamā īpašuma nodokļu politikas,
renovējot ēku, pieaug tās kadastrālā vērtība un līdz ar to atsevišķos gadījumos arī nekustamā
īpašuma nodokļa likme. Likumā nav noteikti nodokļu atvieglojumi attiecībā uz renovētām
ēkām, taču nekustamā īpašuma nodokļu politika var kalpot par instrumentu gan ēku
energoefektivitātes veicināšanai, gan no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas
izmantošanai ēkās338. Vairākas pašvaldības ir paredzējušas savos saistošajos noteikumos
atvieglojumus renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, piemēram, Rīga339,
Olaine340 u.c. Tomēr nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums būtu jāparedz renovācijas
gadījumā kā obligāta prasība likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, jo tas varētu
palielināt dzīvojamo māju īpašnieku interesi veikt energoefektivitātes (renovācijas) pasākumu
īstenošanu savā mājā un tādējādi veicināt dzīvojamo māju renovāciju valstī kopumā, kā arī
atsevišķos gadījumos sekmēt nodokļu ieņēmumus no komercdarbības.
Ņemot vērā iepriekš veikto analīzi par valsts un ES atbalstu mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas jomā, kā arī veikto analīzi par ESKO principiem un ieviešanas pieredzi un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Latvijā, kā arī šīs apakšnodaļas sākumā
piedāvāto skaidrojumu jedzienam “mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti”, 2.10. tabulā
ir apkopojusi deviņus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, kas ir īstenoti Latvijā

Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. (Ministru kabinets, 2013)/ Internets. –
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
339 Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 198. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā
(18.12.2012.)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=254268 – skatīts 2017. gada 29. aprīlī.
340 Olaines novada domes saistošie noteikumi. Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas
kārtību
Olaines
novadā
(28.09.
2016.)/
Internets.–
http://www.olaine.lv/uploads/filedir/Pasvaldiba/Dokumenti/saistosie_noteikumi/SN_%20nodoklu%20atvieglojumu%20piesk
irsana.doc. – skatīts 2017. gada 29. aprīlī.
338
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laika periodā no 2000. līdz 2015. gadam mājokļu energoefektivitātes (renovācijas)
uzlabošanai, būvniecībai un iegādei, norādot īstenotā instrumenta veidu un mērķi.
2.10. tabula
Galvenie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti Latvijā no 2000. līdz
2015. gadam
Mājokļu atbalsta
programmas/normatīvā akta
nosaukums
Mājokļu attīstības kreditēšanas
programmas I etaps ( Pilotprogramma un
Mājokļu projekts) (341
Mājokļu atītības kreditēšanas programma
II posms342 (I etapa turpinājums)
ES fondu 2007.–2013. gada 3.4.4.1
aktivitātes programma ““Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”343

ES
fondu
2007.–2013. gada
3.4.4.2 aktivitātes programma “Sociālo
dzīvojamo
māju
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”344
Valsts ģimenes mājokļu programmas
ietvaros345
ES fondu 2014.–2020. gada SAM
4.2.1.1. programma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” programma”346
-

-

Mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumenti

Instrumenta mērķis

–speciālās kredītlīnijas

Atbalsts mājsaimniecībām
mājokļu iegādei un remontam

–speciālās kredītlīnijas
–galvojumi
–speciālās kredītlīnijas
–kredītu
garantijas
(galvojumi) (izmantoti tikai
programmas
ieviešanas
beigās, t.i., no 2013. gada)
–publiskās subsīdijas (granti)
–speciālās kredītlīnijas
–publiskās subsīdijas (granti)

Atbalsts mājsaimniecībām
mājokļu iegādei un remontam
Atbalsts mājokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu māju renovācijai

– kredītu garantijas
(galvojumi)
–speciālās kredītlīnijas
– kredītu garantijas
(galvojumi)
–publiskās subsīdijas (granti)
Pašvaldības ESKO līgumi

Atbalsts ģimenēm mājokļu
iegādei
Atbalsts mājokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātei (renovācijai)

Privātie ESKO līgumi

Atbalsts mājokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātei (renovācijai)

Likums “Par nekustamā īpašuma
nodokli”347

Nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumi sociālā riska
grupām
Avots: 1. un 3. kolonna – auores apkopots; 2. kolonna– autores veidots.

Atbalsts pašvaldībām sociālo
māju renovācijai

Atbalsts mājokļu īpašniekiem
daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātei (renovācijai)

Atbalsts mājokļu īpašniekiem,
kas ietilpst sociālā riska grupā

Mājokļu attīstības kreditēšanas programma I etaps. Ministru kabinets. – 2000.
Turpat.
343 MK noteikumi Nr. 284 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito
un turpmākajām kārtām” (28.05.2013.)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=257081 – skatīts 2015. gada 16. maijā.
344 MK noteikumi Nr. 28 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.2. aktivitātes “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases pirmo
kārtu” (15.01.2008.)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=169403 – skatīts 2017. gada 11. aprīlī.
345 MK noteikumi Nr. 443 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai (05.08.2014.)/
Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=268117 – skatīts 2015. gada 3. februārī.
346 MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi. (15.03.2016.)/ Internets –
http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
347 Likums par nekustamā īpašuma nodokli (Saiema, spēkā ar 01.01.1998.)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=43913 –
skatīts 2017. gada 29. aprīlī.
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Mājokļu politikas, tostarp mājokļu finansēšanas, jomā Latvijā ir iesaistītas daudzas puses,
no kurām galvenā atbildīgā valsts institūcija Latvijā par mājokļu politikas izstrādi un
ieviešanu ir EM. Mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību,
nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā
fonda izveidi pašvaldību teritorijās un atbalstot enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamās
mājās. Ministrija ir atbildīga par valsts mājokļu programmu izstrādi un uzraudzību, tajā skaitā
ES fondu programmu ieviešanu, iesaistās dažādās starptautiskās aktivitātēs mājokļu jomā,
organizē apmācības un seminārus348.349.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA), kas ir EM pakļautībā esoša
tiešā pārvaldes iestāde, kura veic sadarbības iestādes funkcijas ES fondu 2007.–2013. gada
plānošanas periodā 3.4.4.1. aktivitātes un 3.4.4.2 aktivitātes administrēšanā, tajā skaitā.
nodrošināja projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu, maksājumu
veikšanu un projektu uzraudzību, savukārt ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā
daļu no SAM 4.2.1.1. programmas administrēšanas veic Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra350 351.
FM ir galvenā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un
koordinē un organizē tās īstenošanu, kā arī veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas, tajā skaitā īsteno un izstrādā valsts budžeta un finanšu vadības politiku, plāno valsts
budžetu, izstrādā un īsteno nodokļu un nodevu sistēmas politiku un veic citas funkcijas. FM
veic galvenās iestādes funkcijas ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda programmās 352 353.
TM ir galvenā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarē un ir augstākā iestāde padotībā
esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Valsts zemes dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās
bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu
izmantošanu un aizsardzību 354 355 356.
Ekonomikas ministrija, sadaļa “Nozares politika. Mājokļi.”/ Internets. – https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/majokli/ –
skatīts 2016. gada 8. februārī.
349 Henilane I. (2015b). “Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia”, in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
Vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62–67.
350 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietne. Galvenās darbības sfēras privātajā sektorā./ Internets. –
http://www.liaa.gov.lv/lv/par–liaa/darbibas–sferas – skatīts 2015. gada 20. jūnijā.
351 Henilane I. (2015b). “Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia”, in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62 – 67.
352
Finanšu
ministrijas
tīmekļa
vietne,
sadaļa
“Finanšu
ministrija”/
Internets.
–
http://www.fm.gov.lv/en/ministry_of_finance/ – skatīts 2015. gada 15. aprīlī.
353 Henilane I. (2015b). “Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia”, in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
Vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62–67.
354 Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne, sadaļa “Ministrija”/ Inernets. – https://www.tm.gov.lv/en/ministry – skatīts 2015. gada
18. maijā.
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Ar 2014. gada 1. janvāri LHZB darbību kā finanšu institūcija pārņem valsts akciju
sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (turpmāk – ALTUM), turpinot
īstenot dažādas valsts atbalsta programmas, tostarp mājokļu jomā. Kopš 2015. gada 15. aprīļa
vienotā institūcijā apvienojušās trīs institūcijas, kas sniedz atbalstu finanšu instrumentu
veidā, – ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūra un Lauku attīstības fonds. 2016. gadā ALTUM
uzsāka ES fondu 2014.–2020. gada SAM 4.2.1.1. programmas īstenošanu, kā arī citas
programmas citās jomās357.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk –VARAM) ir atbildīga par
reģionālo attīstību un uzrauga pašvaldību politiku ieviešanu, un Labklājības ministrija ir
atbildīga par sociālās politikas ieviešanu, tostarp sociālo mājokļu jomā 358.
Vietējām pašvaldībām saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”359 15. pantu ir noteiktas
funkcijas mājokļu jomā, tajā skaitā: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde u.c.); sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; nodrošināt
savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu u.c. Pašvaldības cieši
sadarbojas ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu iedzīvotājus mājokļos ar
siltumu un apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem u.c.
Bankas ir nozīmīgs dalībnieks mājokļu sektorā, jo tās nodrošina mājokļu kredītus gan
ilgtermiņā – mājokļu iegādei, būvniecībai, renovācijai, remontdarbiem, gan īstermiņa –
mājokļa iekārtošanai u.tml.
Mājokļu

īpašnieki

ir

atbildīgi

par

sava

īpašuma

pienācīgu

apsaimniekošanu,

apsaimniekošanas sabiedrības un uzņēmumi nodrošina mājokļu apsaimniekošanu un
uzturēšanu.
Apakšnodaļas noslēgumā jāuzsver, ka lielākā mājokļu sektora problēma ir sliktais
mājokļu tehniskais stāvoklis un zemā energoefektivitāte. Analizējot ieguldītās investīcijas
mājokļu sektorā laika periodā no 2000. līdz 2015. gadam, lielākās investīcijas ir ieguldītas
pēc 2007. gada, kas saistāms ar ES fondu līdzekļu pieejamību mājokļu sektora renovācijai un
energoefektivitātes uzlabošanai. Vienlaikus jāmin, ka ar līdz šim pieejamiem ES fondu
Valsts zemes dienesta tīmekļa vietne. Par mums/ Internets. – http://vzd.gov.lv/lv/par–mums/valsts–zemes–dienests/ –
skatīts 2015. gada 15. maijā.
356 Henilane I. (2015b). “Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia”, in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
Vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62–67.
357 ALTUM tīmekļa vietne, sadaļa “Par Altum”/ Internets. – http://www.hipo.lv/en/about_the_bank – skatīts 2015. gada
18. aprīlī.
358 Henilane I. (2015b). "Evaluation of Housing Finance Policy Implementation in Latvia", in proceedings of the 3rd
International Virtual Conference on Advanced Scientific Results (SCIECONF–2015), www.scieconf.com Slovakia, 2015,
Vol. 3, issue 1, ISBN: 978–80–554–0891–0, ISSN: 1339–9071. – p. 62–67.
359 Likums par pašvaldībām (1994)/ Internets. – http://likumi.lv/doc.php?id=57255 – skatīts 2015. gada 30. jūnijā.
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līdzekļiem no 2007. līdz 2020. gadam varētu tikt renovētas ne vairāk kā 14,5% no kopējās
daudzdzīvokļu māju platības, kuras būtu nepieciešams atjaunot. Lai gan līdz šim pieejamiem
ES fondu līdzekļiem ir milzīga nozīme daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa uzlabošanā,
tomēr līdz šim investīcijas nav pietiekamas un publiskajam sektoram sadarbībā ar privāto
sektoru ir jāmeklē papildus risinājumi situācijas uzlabošanai. Nenovērtējama nozīme mājokļu
finansēšanas politikas īstenošanā ilgtermiņā ir savstarpējai sadarbībai starp publisko un
privāto sektoru kopīgu mērķu sasniegšanai.

2.4. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ES valstīs
Šajā apakšnodaļā apkopota Igaunijas, Lietuvas un Skandināvijas valstu līdzšinējā
pieredze mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanā, kā arī saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2015. gadā veikto pētījumu “Energoefektivitāte – pamats ES valstu ekonomikai. Kā
nodrošināt jaunas finanses ieguldījumiem energoefektivitātē”360 analizēti vairāki finanšu
instrumenti, kas ir potenciāli izmantojami ēku energoefektivitātes, tajā skaitā mājokļu sektora,
uzlabošanai.
Igaunijas, Lietuvas un Skandināvijas valstu līdzšinējā pieredze mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieviešanā
Lai

gan

viens

no

būtiskākajiem

finanšu

avotiem

investīcijām

mājokļu

energoefektivitātes finansēšanai ES valstīs, tāpat kā Latvijā, ir ES līdzekļi, tomēr jānorāda, ka,
piemēram, atšķirībā no Latvijas Lietuva un Igaunija jau bez ES fondu līdzekļiem mājokļu
energoefektivitātes uzlabošanai ir meklējušas veidus, kā piesaistīt vairāk līdzekļu mājokļu
sektoram no starptautiskām finanšu institūcijām. Piemēram, Lietuvā jau kopš 2009. gada tiek
izmantoti tādi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti kā speciālās kredītlīnijas
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai, kas tiek kombinētas ar publiskajām
subsīdijām (grantiem) un garantijām, un tiek īstenoti ne tikai ar ES fondu un valsts atbalstu,
bet arī ar JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
speciālā instrumenta atbalstu, piesaistot Eiropas Investīciju bankas (European Investment
Bank) līdzekļus. 2016. gada beigās Lietuvā tika izveidots Lietuvas ieguldījumu fonds
(Lithuania Leverage fund), kuram kā garantijas kalpos ES fondu 2014.–2020. gada
plānošanas periodā pieejamie līdzekļi un nacionālais līdzfinansējums 100 milj. eiro apmērā,
kas radīs iespēju bankām izsniegt aizdevumus 500 milj. eiro mājokļu energoefektivitātes
Efficiency Financial Institution Group. Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance
for
energy
efficiency
investments.
Final
report.
February
2015/
Internet.
–
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024022015%20clean%20F
INAL%20sent.pdf – skatīts 2015. gada 29. aprīlī.
360
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pasākumiem, tādējādi radot iespēju uzlabot aptuveni 1500 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
līdz 2023. gadam361. Vienlaikus mājokļu politikas veidotāji Lietuvā saskata pensiju un
energoefektivitātes investīciju fondu ieviešanas potenciālu tuvāko 5–7 gadu laikā362.
Pētījumā “ES valstu mājokļi 2015” (the State of Housing in the 2015)363 ir minēts, ka
Lietuvā no 2012. gada tiek īstenota atbalsta programma iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem
pirmā mājokļa iegādei ar valsts daļēji finansētiem aizdevumiem. Vienlaikus tiek īstenoti
atbalsta instrumenti mājokļu īrniekiem ar zemiem ienākumiem, no valsts puses atmaksājot
daļu no īres maksas.
Igaunijā valsts atbalsta galvenokārt mājokļu īpašniekus, papildus sniedzot atbalstu
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem sociālajos mājokļos. Mājokļu jomā tiek īstenoti trīs
galvenie instrumenti: mājokļu kredīta procentu atskaitīšana no apliekamā ienākuma, valsts
garantijas mājokļu kredītiem un iztikas pabalsts mājokļu īpašniekiem un īrniekiem364.
Igaunija ir viena no tām ES valstīm, kas izceļas citu valstu vidū kā labās prakses
piemērs speciālo kredītlīniju piemērošanā mājokļu ilgtermiņa finansēšanas sektorā. Kopš
2009. gada Igaunijā darbojas KredEx rotācijas fonds (Revolving Fund) ar mērķi veidot fondu
mājokļu renovācijai un piedāvāt ilgtermiņā aizdevumus ar zemiem procentiem daudzdzīvokļu
ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Vienlaikus aizdevumu izsniegšanā energoefektivitātes
paaugstināšanā tiek izmantotas valsts garantijas un publiskās subsīdijas (granti). KredEx
rotācijas fonds ir finanšu institūcija, kas darbojas kā privāta kompānija, vienlaikus tā ir
izveidota pie Ekonomikas un komunikāciju ministrijas (Ministry of Economic Affairs and
Communications). Fondā ir apvienoti līdzekļi aptuveni 75 miljonu eiro apmērā, tostarp ES
struktūrfondu (17,7 miljoni eiro) līdzekļi, Eiropas attīstības bankas (CEB) (Council of
European Development Bank) aizņēmuma līdzekļi (29 miljoni eiro), valsts līdzekļi
(16 miljoni eiro) un KredEx līdzekļi (9,5 miljoni eiro), un kopumā tika nosiltinātas
613 daudzdzīvokļu mājas (līdz 12.2014.)365

366

. KredEx rotācijas fonda darbība ir

pielīdzināma speciālajai kredītlīnijai.

361

Ministry of Finance of th Republic ofLithuania. Home. News. Lithuania to generate up to EUR 500 million for energy
efficiency with EIB/ Internets. – https://finmin.lrv.lt/en/news/lithuania–to–generate–up–to–eur–500–million–for–energy–
efficiency–with–eib – seen on 1 May 2017.
362 Lond–term Srategy for the renovationof the national pool of buildings (Approved by Resolution No of 2014 of the Seimas
of the Republic of Lithuania)/ Internet. – https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy–efficiency–directive/buildings–under–
eed – seen on 1 May 2017.
363 The state of housing in the EU 2015/ Internet. www.housingeurope.eu/event–447/the–state–of–housing–in–the–eu–20 –
seen on 28 April 2017.
364 Turpat.
365
The Estonian revolving fund scheme for energy efficient refurbishment in housing/ Internet.–
http://www.urbenergy.eu/105.0.html?&L=1 – seen on 1 May 2017.
366 The KredEx revolving Fund. Estonia/ Internet.– http://www.energy–cities.eu/IMG/pdf/infinite_solutions_estonia.pdf –
seen on 1 May 2017.
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Pēc Dānijas statistikas gadagrāmatas 2014. gada datiem Dānijā367 līdzīgi kā Zviedrijā
51% no visa dzīvojamā fonda pieder mājokļu īpašniekiem, bet 41% ir īres fonds. Mājokļu
būvniecības izmaksas ir otrajā vietā pēc Zviedrijas ES dalībvalstu vidū. Dānijā 20% no visiem
mājokļiem ir sociālie mājokļi, ko izīrē bezpeļņas mājokļu asociācijas. Iedzīvotāji, kuri dzīvo
privātos un sociālos īres mājokļos, ir tiesīgi saņemt mājokļu atvieglojumus jeb īres subsīdijas
atkarībā no sava ienākuma līmeņa. Dānijā kopš 1967. gada darbojas Nacionālās būvniecības
fonds, kurā līdzekļi veidojas no sociālo mājokļu īres maksām, kas tālāk tiek izmantotas
sociālo mājokļu renovācijai. Vienlaikus pēdējā laikā notiek diskusijas par šī fonda līdzekļu
izmantošanu sociālo mājokļu būvniecībai vai renovācijai. Kopš 2014. gada īpaša uzmanība
Dānijā tiek pievērsta mājokļu energoefektivitātes jautājumiem, īstenojot programmu “Labāks
mājoklis – labāki ietaupījumi” (“Better Housing – Better Savings”), kuras galvenais mērķis ir
sniegt konsultatīvu atbalstu mājokļu īpašniekiem energoefektivitātes jautājumu uzlabošanā368.
Zviedrijā mājokļu finansēšanas politika ievērojami atšķiras no citām ES dalībvalstīm
ar to, ka vairāk nekā puse no mājokļiem valstī ir īres mājokļi, kas pieder pašvaldību
uzņēmumiem piederošām kompānijām, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt mājokļu
pieejamību visiem. Valstī valda liels trūkums pēc mājokļiem un ir mazākie jaunu mājokļu
būvniecības tempi, kā arī visaugstākās mājokļu būvniecības izmaksas no visām ES valstīm.
Ņemot vērā mājokļu trūkumu Zviedrijā, valdība 2015. gadā pieņēma iniciatīvu jauno mājokļu
būvniecībai, t.i., katru gadu paredzot līdzekļus SEK 3,2 biljonu apjomā pašvaldību mājokļu
būvniecībai, Miljonu mājokļu programmas (Millions Homes Programme) ietvaros būvēto
mājokļu energoefektivitātes pasākumiem un mājokļu būvniecībai gados vecākiem cilvēkiem.
Zviedrijas nodokļu likumdošanas prasībās ir noteikti stingri atvieglojumi iedzīvotājiem, kuri
iegādājas mājokli īpašumā. Iedzīvotājiem mājokļu īpašuma iegādes gadījumā, ņemot
hipotekāro kredītu, ir 30% hipotekāro kredītu kredītlikmes samazinājums, t.s. procentu
subsīdija. Pastāv nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 50% apmērā mājokļa remonta,
renovācijas un uzlabošanas gadījumā. Mājsaimniecībām, kurām ir sociālas problēmas,
pieejami mājokļu atvieglojumi, t.i., pārsvarā veciem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem369.
Vienlaikus autore vēlas uzsvērt, ka Zviedrijas SEB banka 2017. gada sākumā pirmo
reizi emitēja zaļās obligācijas 500 miljonu eiro apmērā, tostarp tās ir paredzētas pašvaldībām
un mājokļu asociācijām energoefektivitātes un “zaļās” būvniecības projektu attīstībai370. Zaļā
367

Statistics Denmark, Statistical Yearbook 2014.
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obligācija371 ir jauns obligāciju veids, kas pieder finanšu instrumentiem – parāda
vērtspapīriem. Zaļo obligāciju emitētāji var būt dažādas institūcijas, parasti attīstības bankas,
taču var emitēt arī valsts un pašvaldības, piemēram, zaļo ēku būvniecībai, vai
kapitālsabiedrības372.
Latvijā 2017. gada oktobrī ALTUM ir emitējusi savas pirmās zaļās obligācijas
20 miljonu eiro vērtībā, kļūstot par pirmo Centrālās un Austrumeiropas nacionālo valstu
attīstības institūciju, kas izlaidusi zaļās obligācijas. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investori
par šo emisiju izrādīja būtisku interesi, un parakstītais apjoms 6,5 reizes pārsniedza emitēto
apjomu. Ieņēmumi no obligāciju emisijas tiks izmantoti dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības
projektu finansēšanai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā,
tajā skaitā energoefektīvas ēkas, atjaunojamo energoresursu ieguve no vēja, saules un
biomasas, “zaļās” ēkas, ilgtspējīgs transports un citi projekti373. Ņemot vērā iepriekšminēto,
zaļajām obligācijām ir ieviešanas potenciāls mājokļu sektorā Latvijā tuvākajos gados.
Somijā aptuveni 67% mājokļu pieder mājokļu īpašniekiem un aptuveni 30% ir īres
fonds, no kā puse mājokļu pieder privātajiem īpašniekiem un otras puse ir valsts subsidētie
sociālie mājokļi. Galvenais mājokļu politikas īstenotājs ir Somijas mājokļu finansēšanas un
attīstības centrs, ARA (The Housing Finance and Development Centre of Finland, ARA)
(turpmāk –ARA), kas ir pakļauts Somijas vides ministrijai. ARA piešķir procentu subsīdijas
aizdevumiem jaunās būvniecības, rekonstrukcijas un mājokļa iegādes gadījumā. Valdība katru
gadu lemj par summu no budžeta aizdevumiem. Mājokļu remonta subsīdijas un īpašo
gadījumu ieguldījumu subsīdijas tiek piešķirtas iedzīvotājiem, lai uzlabotu dzīvošanas
apstākļus dažādām sociālajām iedzīvotāju grupām374. Līdzīgi ka Zviedrijā Somijas Pašvaldību
finanšu institūcija (Municipality Finance (MuniFin)), kas ir galvenā finanšu pakalpojumu
nodrošinātāja Somijas pašvaldībām, emitēja pirmās zaļās obligācijas 2016. gada oktobrī
500 milj. dolāru vērtībā, kuru iegūtos līdzekļus plānots izmantot energoefektivitātes, tostarp
publisko mājokļu, sektorā 375.
Ņemot vērā Somijas un Zviedrijas pieredzi “zaļo obligāciju” emitēšanā, neskatoties uz
to, ka pēc EEFIG pētījuma rezultātiem (skatīt 2.4. tabulu) instruments “zaļās obligācijas”
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May 2017.
375 MuniFin successfully issues Finland's first green bond/ Internet. – http://www.reuters.com/article/finland–greenbond–
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(Green Bonds) ir piemērojams publisko ēku sektoru, nevis mājokļu energoefektivitātei, un ir
izvērtējams šī instrumenta ieviešanas potenciāls mājokļu būvniecības un energoefektivitātes
projektos Latvijā.
Norvēģijā mājokļu finansēšanas instrumentus ievieš Norvēģijas mājokļu valsts banka
(The Norwegian State Housing Bank) sadarbībā ar pašvaldībām. Svarīgākie mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti Norvēģijā ir:
– Uzsākšanas aizdevumi (start–up loans), kas ir aizdevumi uz atvieglotiem
noteikumiem pirmā mājokļa iegādei tām mājsaimniecībām, kurām ienākumu līmenis ir zems
vai vidējs un tās ir nonākušas finansiālās grūtībās (kredīta risks tiek sadalīts starp pašvaldību
un valsti proporcijā 25/75%), mājokļu granti, tostarp studentu mājokļiem, un mājokļu
atvieglojumi.
– Pamata aizdevumi (basic loans), kas ir aizdevumi piedāvājuma puses (supply side)
stimulēšanai – jaunu māju būvniecībai un esošo māju rekonstrukcijai un atjaunošanai.
– Granti, ko nodrošina pašvaldības sociālajam īres sektoram, kā arī mājsaimniecībām,
kurām ir nepieciešamie granti jauna mājokļa iegādei vai esošā mājokļa uzlabošanai.
– Mājokļu atvieglojumi (housing allowances) iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem,
lai nodrošinātu tiem piemērotu mājokli, un sociālā riska grupām, lai nodrošinātu tās ar
mājokli376.
ES valstu pieredze mājokļu energoefektivitātes instrumentu ieviešanā un jauno
instrumentu ieviešanas potenciāls
Ēku energoefektivitātes, tostarp mājokļu, uzlabošanas jautājums ir viens no ļoti
svarīgiem jautājumiem ES valstu vidū ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kam
valstis pievērš īpašu uzmanību, tostarp tam ir liela nozīme Eiropas stratēģijā “Eiropa 2020” un
“Eiropas enerģētikas stratēģijā 2020” definēto savstarpēji saistīto ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanai. ES ir noteikusi dalībvalstu kvantitatīvos mērķus 2020. gadam, lai par 20%
samazinātu siltumnīcefekta gāzu izmešus, par 20% palielinātu energoefektivitāti un
nodrošinātu 20% atjaunojamos energoresursus kopējā enerģijas bruto gala patēriņā377.
2012. gadā enerģijas gala patēriņš ēkās veido lielāko daļu no Eiropas enerģijas gala patēriņa
(40%), tajā skaitā enerģijas gala patēriņš dzīvojamās ēkās veido 26% un nedzīvojamās ēkās –
14%, kā arī ēku sektors kopumā ir lielākais sektors, kurš var nodrošināt enerģijas ietaupījumu.

Housing policy in Norway/ Internet. – https://www.slideshare.net/MagnarDanielsen/housing–policy–in–norway–imf–
december–16th–2 – seen 03 May 2017.
377 Informatīvs ziņojums par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem. (Ministru kabinets. 2013)/ Internets. –
https://em.gov.lv/files/majokli/IZ_6.doc – skatīts 2015. gada 12. februārī.
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Lielākās investīcijas ES valstīm ēku sektorā ir pieejamas no 2007. gada un balstās uz
ES fondu līdzekļiem, un ir pieejamas ēku energoefektivitātei, tāpēc turpmāk ir apskatīti
galvenie ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ēku, tostarp mājokļu, energoefektivitātei ES
valstīs.
Saskaņā ar 2013. gada beigās Eiropas Komisijas un Apvienoto Nāciju vides
programmas finanšu iniciatīvas (UNEP F1) izveidotās Energoefektivitātes finanšu institūciju
grupas (turpmāk – EEFIG) (apvienojot publisko un privāto sektoru) veikto pētījumu
“Energoefektivitāte – pamats ES valstu ekonomikai. Kā nodrošināt jaunas finanses
ieguldījumiem energoefektivitātē”378 (turpmāk –EEFIG pētījums), kura mērķis ir noteikt,
kādā veidā nodrošināt energoefektivitātes ilgtermiņa mērķus ES valstīs ES fondu 2014.–
2020. gada plānošanas periodā, ir identificēti vairāki finanšu instrumenti, kas ir potenciāli
izmantojami ēku energoefektivitātes, tajā skaitā mājokļu sektora uzlabošanai.
EEFIG pētījuma ietvaros ir noteikti dažādi ēku, tostarp mājokļu, energoefektivitātes
finansēšanas instrumenti:
– Speciālās kredītlīnijas (Dedicated Credit Lines) ir visvairāk pielietotais instruments
mājokļu energoefektivitātes sektorā no visiem pamata mājokļu finansēšanas instrumentiem un
ir piemērojams gan privātajā, gan īres sektorā. Instruments var nodrošināt investīcijas
ilgtermiņā ar zemām izmaksām. Bieži finanšu institūcijas, kas nodrošina speciālās
kredītlīnijas, stingri definē sektoru, kuram kredītlīnija tiks piešķirta, kā arī nodrošina
kredītlīnijas tālāku ieviešanas attīstību, vienkāršojot procedūras un samazinot laiku
kredītlīnijas ieviešanai. Instrumenta priekšrocības ir viegla instrumenta īstenošana, vienlaicīgi
nepieciešams detāls ex–ante izvērtējums par instrumenta pieprasījumu un piedāvājumu un
normatīvā bāze; atļauj noteikt konkrētu energoefektivitātes ietaupījumu pret ieguldītajām
investīcijām (tajā skaitā kombinējams ar granta komponenti); pozitīva ietekme uz publisko
budžetu; parasti nodrošina ilgāku termiņu nekā komerciālā kredīta gadījumā u.c. Instrumenta
trūkumi ir: īpašnieku spēja maksāt vairāk (palielināt savu parādu); riski no banku puses
(nepieciešamība pēc valsts garantijām); aizdevumi bieži prasa papildu izmaksas, kas nav
saistītas ar energoefektivitātes pasākumiem un var mainīt projekta raksturu. Kā labākie
piemēri ES valstīs šīs instrumenta pielietošanā jāmin Vācijas pieredze kredītlīniju īstenošanā
caur KFW fondu, Igaunijas pieredze – caur Kredex fondu u.c. 379.
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– Privātie un publiskie energoefektivitātes līgumi (Energy Performance Contracting
Undertaken by Private Sector and Public Sector) (turpmāk –ESKO).
Privātie ESKO līgumi kā mājokļu energoefektivitātes pamatinstruments ir nelielā
mērā izmantojami mājokļu energoefektivitātes sektoram, taču publiskie ESKO līgumi ir
piemērojami mājokļu sektoram.
ESKO modeļa shēma ir norādīta 2.8. attēlā.
Līgums par
finansējumu


ESKO līgums

Ēkas īpašnieks

 ESKO
pakalpojums

ESKO

maksājums
(peļņa) 

 Finansējums

Banka

maksājums 

2.8. attēls. ESKO modeļa shēma
Avots: Autores izstrādāts pēc EEFIG pētījuma.380

Privātie ESKO un pašvaldības ESKO var nodrošināt arī tādu daudzdzīvokļu ēku
renovāciju, kuru atmaksāšanās riska dēļ to neveic iedzīvotāji, atšķirība ir, ka privātais ESKO
pieder privātajam investoram, bet publiskais – pašvaldībai. Publisko ESKO modeli
renovācijas nodrošināšanai galvenokārt izmanto pašvaldības vairākās ES valstīs, piemēram,
Vācijā, Francijā, Polijā. Pašvaldības ESKO modelis kļuva par stūrakmeni visas
energosistēmas modernizācijai, paredzot, ka visi uzturēšanas izdevumu ietaupījumi, kas
radušies ēku renovācijas rezultātā, tiks novirzīti energosistēmas pilnveidošanai. Pašvaldības
ESKO darbojas efektīvāk, ja valsts vai pašvaldības līmenī ir noteikti ilgtermiņa mērķi un
rezultatīvie rādītāji, kas ir jāsasniedz energoefektivitātes jomā – tas var būt CO2 vai ēku
energopatēriņa un uzturēšanas izmaksu ikgadējs samazinājums, nodrošinot līdzekļu
ietaupījumu budžetā. Kopumā EEFIG, vērtējot situāciju ar ESKO attīstību ES valstīs, secina,
ka pagaidām publisko ESKO attīstība ir ļoti agrā attīstības stadijā un tā ir jāievieš lēnām no
valsts uz valsti 381.
– Riska dalīšanas iespēju instruments (Risk–Sharing Facilities) kā pamatinstruments
ir piemērojams mājokļu energoefektivitātes sektoram. Tas samazina riskus ar garantijas vai
pirmā zaudējuma samazināšanas instrumenta palīdzību bankām un investoriem, nosedzot daļu
no riska gadījumā, ja netiek veikts attiecīgais maksājums. Šis instruments ir kombinējams ar
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speciālo kredītlīniju un ir galvenais instruments bankas kreditēšanas attīstībā ēku
energoefektivitātes projektos.
Lai gan risku dalīšanas iespēju instruments nav tik plaši izplatīts instruments kā
speciālās kredītlīnijas šobrīd, ar daudz ierobežotākām budžeta un termiņa iespējām, tomēr šī
instrumenta pielietošana ES valstīts kļūst arvien aktuālāka. Riska dalīšanas iespēju
instrumentam piemīt spēja noņemt daļu no mainīgā un pirmā iespējamā zaudējuma riska no
energoefektivitātes instrumenta īstenošanas, tādējādi nodrošinot lielāku iespēju privātā
sektora kapitāla piesaistei un padarot energoefektivitātes investīcijas pievilcīgas plašākai daļai
finanšu institūciju. Instrumenta priekšrocības ir: samazina riskus bankām, tādējādi palielina to
iespējas kreditēt lielākos apmēros; potenciāls attīstības instruments, kas var palielināt ESKO
attīstību ES valstīs, savukārt trūkumi – nepieciešams laiks, lai sastrukturētu un ieviestu
instrumentu; morālais kaitējums, ja viss risks tiek noņemts no banku puses; nepieciešamas
zināšanas un prasme ieviest instrumentu reģionālajā un vietējā līmenī. Pozitīvi piemēri
instrumenta ieviešanā ir IFC’s International Institute for Energy Conservation (IIEC) CEEEF
programmas (Evaluation of International Finance Corporation’s Commercializing Energy
Efficiency Program Europe) no 2005. līdz 2008. gadam Ungārijā, Čehijā, Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā un Slovākijā382.
– Tiešās un kapitāla investīcijas nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā (Direct and
Equity Investments in Real Estate and Infrastructure Funds).
Ieguldījumi nekustamajā īpašumā un infrastruktūrā veido finansiāli vislielāko finanšu
instrumenta daļu, kas izmantots ES valstīs (1,6 triljoni dolāru ir ieguldīti 2013. gadā, kas ir
vismaz 10 reizes vairāk nekā pasaulē ieguldītais finansējums caur speciālajām kredītlīnijām
būvniecības sektorā. Šīs investīcijas tiek ieguldītas visā projekta dzīves ciklā, tajā skaitā
jaunas ēkas būvniecībā, renovācijā, plānotās un preventīvās darbībās ēkas uzturēšanas
nodrošināšanai. Vairāk nekā 70% no nekustamā īpašuma fonda menedžeriem integrē vides
menedžmenta sistēmas, tajā skaitā ēku energoefektivitātes sistēmas industriālajās ēkās.
Instrumenta priekšrocības ir ļoti attīstīts un labi noregulēts instruments visā ES; augsta
kapitāla atdeve; ierobežota nepieciešamība pēc publiskiem resursiem; vides aspekts tiek
ņemts vērā projekta attīstībā u.c., savukārt trūkumi – grūti novērtēt, kāda daļa no līdzekļiem ir
veltīta energoefektivitātei u.c.383
– Subordinētie aizdevumi kā pamatinstruments ir plaši zināms, tomēr mājokļu
energoefektivitātes sektoram tas ir nedaudz piemērojams. Labi attīstītam instrumentam
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kreditēšanas tirgū ir potenciāla loma aizstāt grantus tirgū tikmēr, kamēr naudas plūsma no
energoefektivitātes investīcijām neprasa augstus publiskos grantus. Subordinētā aizdevuma
priekšrocības ir iespēja piesaistīt privātos līdzekļus (katram eiro, kas tiek piesaistīts no
bankas, obligāti ir jābūt papildus piesaistītiem privātiem līdzekļiem, tādējādi divkāršojot
pieejamos līdzekļus), samazināti aizdevuma procenti un garš aizdevuma termiņš, savukārt
trūkumi – ilgas sarunas par instrumenta īstenošanas struktūru; morālais kaitējums, ja visi riski
tiek noņemti no banku puses; jābūt prasmēm ieviest instrumentu reģionālā un vietējā līmenī;
valsts atbalsta nosacījumi, kas padara sarežģītāku instrumenta īstenošanu; trūkst labo prakses
piemēru ES valstīs384.
– Rēķinu atmaksas (On–Bill repayment) instruments un nodokļu finansēšanas
instruments (ON–Tax Finance (PACE)). EEFIG saskata ļoti lielu potenciālu jaunā instrumenta
– rēķinu atmaksas instrumenta izmantošanai mājokļu energoefektivitātes sektorā gan
privātajā īres, gan privātīpašniekiem piederošo mājokļu sektorā. Instruments balstās uz
mehānismu, kas tiek izmantots, lai uzlabotu energoefektivitātes investīciju projekta
kredītspēju, atmaksājot kredītu caur rēķinu par pakalpojumu vai nodokli un atgūstot to caur
maksājumu plūsmu. Tas veido pamatu esošā maksājuma attiecībām starp klientu un gūto
labumu vai nodokļu iekasētāju un tieši nodrošina kredītvēsturi par klientu, tajā skaitā ar
informāciju, vai ir bijušas kādas neizpildītas saistības. EEFIG saskata lielu attīstības
potenciālu rēķinu atmaksas instrumentam un reālās finansēšanas (nodokļu un komunālo
pakalpojumu rēķinu apmaksa) instrumentiem privātam sektoram piederošās ēkās. Drošība
pret risku saistību neizpildē, sadalot risku (starp īpašnieku un īrnieku), kā arī pēdējā laikā šī
instrumenta attīstību ASV, padara šo jauno instrumentu par ļoti nozīmīgu finansēšanas
plūsmas nodrošināšanā ES energoefektivitātes investīcijām privātā sektora ēkās. Ja ēka tiek
pārdota, tad kredīts ir jāatmaksā vai to pārņem jaunais īpašnieks. Ja ēka tiek izīrēta, tad
nodoklis ir jāmaksā īrniekam. Instrumenta priekšrocības: stingri noteikts nosacījums starp
ēkas lietotāju un ēkas īpašnieku; samazina nemaksāšanas risku (nodokļi ir senākais šāda veida
instruments); var tikt izmantots ēkas kompleksai renovācijai; var tikt izmantots privātais un
publiskais finansējums. Instrumenta trūkumi: atstāj ietekmi uz publisko parādu, ja tiek
finansēts ar publiskās naudas palīdzību; sarežģīta normatīvā bāze. EEFIG saskata arī lielu
potenciālu nodokļu finansēšanas instrumenta izmantošanai privātajiem īpašniekiem piederošo
mājokļu energoefektivitātes projektos, kā arī potenciālu privātajā mājokļu īres sektorā.
Instrumenta īstenošanas pamatā ir shēma, ka nauda tiek aizdota ēkas īpašniekam ēkas
atjaunošanai, bet aizdevums, kas jāatmaksā, tiek atmaksāts caur vietējiem nodokļiem,
uzlabojot savu kredītvēsturi. Kopš šādas shēmas ieviešanas gandrīz nav neviena
384
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nemaksāšanas gadījuma ASV. Šī shēma ir ieviesta pārsvarā industriālajās ēkās, kā arī nelielā
daļā dzīvojamo māju Kalifornijā un Francijā385.
– Relatīvi jaunie instrumenti – energoefektivitātes investīciju fondi (Energy Efficiency
Investment Fund)s un energoefektivitātes pakalpojumu līgumi (Energy Service Agreement) –
ir finansēšanas instrumenti ar labu perspektīvu attīstīties komerciālo un publisko ēku
energoefektivitātes projektos, taču mājokļu energoefektivitātes projektiem tie ir piemērojami
nelielā apmērā. Energoefektivitātes investīciju fondi ir speciāls investīciju mehānisms, kas ir
izveidots, lai investētu vienīgi energoefektivitātes projektos gan ēkās, gan rūpniecībā, parasti
mērķējoties uz enerģijas ietaupījuma iegūšanu. Tie ir pievilcīgi sociāli atbildīgiem
investoriem, jo tie nodrošina caurspīdīgumu energoefektivitātes investīciju īstenošanā, un to
attīstību var saistīt ar energoservisa pakalpojumu līgumu izmantošanu. Fondu mērķis parasti ir
nodrošināt operacionālo izmaksu ietaupījumu un samazināt oglekļa dioksīda izmešus, kā arī
uzlabot pamatlīdzekļa vērtību saskaņā ar regulējumu, un to priekšrocības ir noteikts
mehānisms energoefektivitātes investīcijām, kas atļauj labāk izmantot ieņēmumus nekā
parastu investīciju fondu gadījumā u.c. Instrumenta trūkums ir nepieciešamība pēc augstas
atdeves un likviditātes prasībām, kas var radīt ietekmi uz īstermiņa un vidēja termiņa
atmaksām, nenodrošinot augstāku enerģijas ietaupījuma potenciālu. Labākie piemēri
energoefektivitātes investīciju fondu realizēšanā ir privātie fondi: Ilgtspējīgas attīstības
kapitāla ierobežošanas fonds (Sustainable Development Capital Limited), publiskais fonds –
Eiropas energoefektivitātes fonds (European Energy Efficiency Fund) 386.
– Energoservisa pakalpojumu līgumi ir “maksāt par pakalpojumu” līgumi starp trešās
puses investoru un attiecīgā pamatlīdzekļa īpašnieku par energoefektivitātes ietaupījuma
nodrošināšanu. Energoservisa pakalpojuma līgums lielā mērā ir līdzīgs tradicionālajam ESKO
līgumam, tomēr tas ir vairāk strukturēts nekā elektroenerģijas pirkuma līgums (Power
Purchase Agreement) un vairāk tiek izmantots starp dalībniekiem enerģijas tirgos. Trešās
puses investors un pamatlīdzekļa īpašnieks noslēdz ESKO līgumu (parasti līdz 10 gadiem),
kurā pamatlīdzekļa īpašnieks apņemas maksāt maksājumu par pakalpojumu trešajai pusei.
Trešā puse investē naudas ietaupījumā, energoefektivitātes pasākumos, lai nodrošinātu
energoservisa pakalpojumus pamatlīdzeklī/ ēkā. Energoservisa pakalpojuma līguma
priekšrocības ir: divpusējam līgumam nav nepieciešams jauns regulējums; nav nepieciešami
kapitāla ieguldījumi no īpašnieka puses, saskaņotas iniciatīvas no projektu attīstītāja,
īpašnieka un investora. Instrumenta trūkumi ir: līdz šim ir ierobežota pieredze ar instrumenta
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īstenošanu; fragmentēts tirgus; 10 gadu līguma periods var ierobežot trešajai pusi noteikt
augstu peļņu; nepieciešamas vairāk attīstītas prasmes klienta pusē u.c. Labākie piemēri
instrumenta īstenošanā ir ASV uzņēmumos387.
– Iedzīvotāju finansēšanas instrumentam (Citizen Financing) ir liels izmantošanas
profils (pārsvarā Vācijā) tieši atjaunojamo energoresursu jomā vai nozīmīgos attīstības
projektos daudzdzīvokļu māju siltināšanai, skolu renovācijai, vienlaicīgi vēl ir nepieciešams
laiks, lai novērtētu investīciju kritisko apjomu. EEFIG saskata tā potenciālu tieši privātajiem
īpašniekiem piederošo mājokļu renovācijas projektos, mazāk privātajam īres sektoram.
Iedzīvotāju finansēšana iedalās divās kategorijās: sabiedrības (uzņēmumu) enerģijas
finansēšana – parasti īsteno kāds vietējs uzņēmums, izmantojot kopēju (apvienotu) struktūru;
un apvienotā finansēšana (lietojot internetu, bieži tiek apvienoti vairāki mazi investori, lai
finansētu starptautiskus attīstības projektus). Abi instrumenti ir fokusēti uz atjaunojamo
energoresursu un energoefektivitātes investīciju finansēšanu. Sabiedrības energoefektivitātes
projektos investori dzīvo tajā reģionā, kurā investīcijas tiek ieguldītas, viņi negūst finansiālo
atdevi, bet gūst peļņu jeb labumu natūrā, t.i., viņiem ir brīva pieeja atjaunojamai enerģijai par
brīvu vai par daudz zemāku tarifu. Apvienotajā finansēšanā tiek apvienoti investori, kam nav
tiešas saistības ar projektu, kurš tiek finansēts, un viņiem ir jāuzticas internetā piedāvātajai
shēmai un projektu īstenotājiem. EEFIG saskata sabiedrības enerģijas finansēšanas shēmas
potenciālu ēkas kompleksajai renovācijas veikšanai daudzdzīvokļu mājās un/vai vietējās
publiskās ēkās, savukārt apvienotās finansēšanas shēmas potenciālu enerģētikas mērķiem
uzņēmumos. Instrumentu priekšrocības ir: potenciāli zemas finansēšanas izmaksas;
iedzīvotāju iesaistīšana projektos; pozitīva publicitāte un sociālo tīklu efekts, savukārt
trūkums – joprojām neskaidra normatīvā bāze; pastāv risks par uzticību internetā sniegtajai
informācijai. Pozitīva pieredze instrumentu ieviešanai ir Vācijā, kurā aptuveni 500 enerģijas
kooperatīvi ar 80 000 dalībniekiem ir investējuši apmēram 800 miljonus eiro solārās enerģijas
tehnoloģijās.

“Energie

Partagee”

uzņēmums

Francijā

ir

apvienojis

kapitālu

no

privātpersonām, lai investētu sabiedriskos projektos, dažkārt energoefektivitātē388.
Igaunijā un Lietuvā izmantojamie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti ir
līdzīgi Latvijai, vienlaikus uzsverot, ka abās minētajās valstīs papildus ES līdzekļiem tiek
piesaistīts starptautisko finanšu institūciju finansējums, tādējādi palielinot privātā kapitāla
piesaisti mājokļu sektoram. Neskatoties uz atšķirīgajām mājokļu politikām, EK ir noteikusi
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daudzus jaunus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, kuru potenciāls ir vērtējams
kā nozīmīgs un attīstāms ES dalībvalstīs. Salīdzinot dažādu valstu mājokļu finansēšanas
politikas un ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, ir jāņem vērā katras valsts ekonomiskā
situācija, attīstības līmenis un tendences, kas ir padziļināti jāizvērtē, pieņemot lēmumu jaunu
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izvēles kontekstā ieviešanai Latvijā.
Promocijas 2. nodaļas beigās secināms, ka viens no galvenajiem mājokļu politikas
mērķiem Latvijā ir uzlabot esošo mājokļu energoefektivāti, jo mājokļu tehniskais stāvoklis
Latvijā ir vērtējams kā zems un neatbilst mūsdienu būvniecības un energoefektivitātes
normatīvo aktu prasībām, un veicināt jaunu mājokļu būvniecību. Līdz ar to būtiski ir izvērtēt
iespējas, kā, sadarbojoties publiskajam sektoram (valstij, pašvaldībām) un privātajam
sektoram (bankām, attīstītājiem, uzņēmējiem, apsaimniekotājiem u.c.), būtu iespējams
piesaistīt vairāk investīcijas mājokļu sektora uzlabošanai Latvijā, ieviešot jaunus mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentus.
Promocijas darba 2. nodaļā ir izstrādātas šādas praktiskās novitātes: piedāvāts
jēdzienu “mājoklis”, “mājokļu finansēšana” un “mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti” skaidrojums un izveidota mājokļu klasifikācija Latvijā; apkopoti no
2000. gada līdz 2015. gadam īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti
Latvijā.
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3.

MĀJOKĻU

ILGTERMIŅA

FINANSĒŠANAS

INSTRUMENTU

IEGUVUMU UN PIEMĒROTĪBAS VĒRTĒŠANA LĒMUMU VARIANTU
IZVĒLEI LATVIJĀ
Šajā nodaļā, balstoties uz promocijas darba pirmās nodaļas pētījumu rezultātiem,
tostarp mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētisko ietvaru
un promocijas otrās daļas rezultātiem par līdz šim īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem Latvijā un potenciāli jauniem instrumentiem ES valstīs, izstrādāta
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas metodika un noteikti
piemērotākie instrumenti lēmumu variantu izvēlei Latvijā. Apkopoti mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumenti, kas īstenoti Latvijā laika periodā no 2000. līdz 2015. gadam,
piedāvāti jauni instrumenti ieviešanai Latvijā, noteikti galvenie ieguvumi no mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas, veiktas trīs aptaujas (ekspertu), novērtēti un
analizēti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti un veikta to ranžēšana.

3.1. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas
metodika
Šajā apakšnodaļā izstrādāta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu
vērtēšanas metodiku lēmumu variantu izvēlei par piemērotākajiem instrumentiem Latvijā,
tajā skaitā apkopoja mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, kas ir īstenoti Latvijā
laika periodā no 2000. līdz 2015. gadam, noteica jaunus mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentus, izstrādāja mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu sarakstu,
aprakstīja ekspertu atlases procedūru, ekspertu aptaujas tehniku un izveidoja ekspertu
aptaujas anketas.
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanas metodika lēmumu
variantu izvēlei par piemērotākajiem instrumentiem Latvijā iedalīta sekojošos posmos:
1. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu apkopojums.
Balstoties uz promocijas darba 2.3. apakšnodaļā apkopotajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem Latvijā, 3.1. tabulā iekļauti no 2000.-2015.gadam īstenotie deviņi
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti Latvijā, kā arī noteikti astoņi jauni mājokļu
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ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, kuru piemērotība ir vērtējama Latvijas apstākļiem389,
norādot attiecīgā instrumenta īsu raksturojumu un to galveno izmantošanas mērķi. Autore
jaunajos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas intrumentos iekļāva daļu no EEFIG pētījumā390
iekļautajiem jaunajiem mājokļu energoefektivitātes īstenošanas instrumentiem, kuriem ir
potenciāls ieviešanai ES valstīs391.
3.1. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu apkopojums Latvijā
Instru–
menta
Nr.

Instrumenta nosaukums

1.

Speciālās kredītlīnijas
(Dedicated Credit Lines)

2.

3.

Īss raksturojums

Ieviestie instrumenti no 2000. līdz 2015.gadam
Finansēšanas instruments, ar kuru var nodrošināt
zemākas kredītu procentu likmes, labākus kredītu
atmaksas termiņus un citus labvēlīgus nosacījumus
komercbanku izsniegtajiem mājokļu kredītiem (Latvijā
īstenots MAKP II posma392 ietvaros; izmanto Vācijā
(KFW), Igaunijā (Kredex))393.
Kredītu garantijas (galvojumi) Kredītriska dalīšanas instrumenti starp garantijas
(galvojuma) sniedzēju un komercbanku, lai nodrošinātu
kredītu pieejamību noteiktām riska mērķgrupām394
(Latvijā izmantotas kombinācijā ar speciālajām
kredītlīnijām. Skat. 4.1. punktu).
Publiskās subsīdijas (granti)
Publisks finansējums, kas tiek piešķirts noteiktām
(Public Subsidies (Grants))
mērķgrupām, ņemot mājokļu kredītu, pie konkrētiem
nosacījumiem (Latvijā īstenots kopā ar speciālo
kredītlīniju. Skat. 4.2. punktu).

4.1.

Speciālā kredītlīnija un
kredītu garantijas (galvojumi)
(kombinētais instruments)

Latvijā LGA piešķīra kredītu garantijas ES fondu 2007.–
2013. gada 3.4.1.1. aktivitātes ietvaros395; ALTUM
piešķir galvojumus jaunajām ģimenēm Mājokļu
galvojumu programmas396 ietvaros u.c.

4.2.

Speciālā kredītlīnija un
publiskās subsīdijas
(kombinētais instruments)

Latvijā izmantotas ES fondu 2007.–2013. gada
3.4.1.1. aktivitātes ieviešanā.

389

Galvenais
izmantošanas
mērķis*
Mājokļu energo–
efektivitāe
(renovācija),
būvniecība un
iegāde
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
būvniecība un
iegāde
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
būvniecība un
iegāde
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
būvniecība un
iegāde
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
būvniecība un
iegāde

Henilane I. (2016b) Review of existing and new long–term housing financial instruments in Latvia, in proceedings of 9th
International Scientific Conference, Business and Management –2016, Viļņas Gediminas Technical University, Vilnius,
2016, Web of Science.
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392
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets. –
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4.3.

5.

Speciālā kredītlīnija,
publiskās subsīdijas (granti)
un kredītu garantijas
(galvojumi) (kombinētais
instruments)
Sociālo grupu nekustamā
īpašuma nodokļu
atvieglojumu instruments

6.1.

Pašvaldības ESKO līgumi
(municiplaity ESCO
contracts)

6.2.

Privātie ESKO līgumi
(privates ESCO contracts)

7.

Kompleksās renovācijas
nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu
instruments
Progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas
atbalsta instruments

8.

9.

Sociālo grupu mājokļu īres
maksas atvieglojumu
instruments

10.

Rēķinu atmaksas instruments
(On–Bill Repayment)

11.

Energoefektivitātes
investīciju fondi (Energy
Efficiency Investment Funds)

12.

“Zaļās obligācijas” (Green
Bonds)

Latvijā izmantotas ES fondu 2014.–2020. gada SAM
4.2.1.1. aktivitātes397 ieviešanā.

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi noteiktām
mērķgrupām (piem., Latvijā pašvaldības var piemērot
nodokļa atvieglojumus par zemi un dzīvokli
maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem,
daudzbērnu ģimenēm atkarībā no bērnu skaita ģimenē
u.c.)398.
Līgumi starp mājokļu īpašniekiem un ESKO par
profesionālu energopakalpojumu sniegšanu, kas tiek
finansēti no pašvaldības līdzekļiem, tostarp par
energoietaupījuma nodrošināšanu (ESKO var nodrošināt
arī finansējumu)399 (piem., Latvijā veic pašvaldības SIA
“Rīgas namu pārvaldnieks”).
Privātie ESKO līgumi – līgumi, kas tiek finansēti no
juridisku personu līdzekļiem400 (piem., Latvijā veic SIA
“Renesco”).
Jaunie instrumenti
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi mājokļu
īpašniekiem pēc mājokļu renovācijas un citu
energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, galvenokārt
vērsts uz mājokļu komplekso renovāciju.
Valsts vai pašvaldība finansē daļu no atlikušā mājokļu
kredīta jaunajām ģimenēm atkarībā no bērnu skaita
ģimenē (piem., ar katra nākamā bērna piedzimšanu valsts
vai pašvaldība finansē lielāku daļu no atlikušā mājokļu
kredīta).
Pašvaldības finansē daļu no pašvaldības dzīvokļu īres
maksas studentiem, jaunajām ģimenēm un daudzbērnu
ģimenēm (piem., Dānijā studenti saņem 15% atlaidi no
dzīvokļa īres maksas, ja students nestrādā vai ienākumi ir
nelieli401).
Pašvaldība pilnībā vai daļēji finansē atsevišķus ar
mājokļu uzlabošanu saistītus pasākumus (piem., mājokļa
apkārtējās vides labiekārtošanu, atsevišķu
inženierkomunikāciju nomaiņu. Izmanto ASV,
Lielbritānijā) 402
Speciāli investīciju fondi, kas tiek veidoti no publiskiem,
privātiem līdzekļiem energoefektivitātes projektu
finansēšanai, lai sasniegtu noteiktu energoietaupījumu
(piem., izmanto Šveicē vairāk publiskos projektos (SUSI
partners) 403
Ieņēmumi no obligāciju pārdošanas tiek novirzīti
“zaļajiem projektiem” jeb projektiem, kas nodrošina
atjaunojamajās enerģijas, energoefektivitātes, vides
aizsardzības mērķus (piem., nekustamā īpašuma
attīstītājs (uzņēmējs) veido dzīvojamo māju ekociematu,

Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
būvniecība un
iegāde
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija)

Mājokļu
energoefektivitāte
(renovācija)

Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija)
Mājokļu iegāde
un energo–
efektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija) un
remonts
Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija)
Mājokļu
būvniecība,
energoefektivitāte
(renovācijai)

MK noteikumi Nr. 160 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas.
398 Likums par nekustamā īpašuma nodokli (Saiema, 01.01.1998)/ Internets. – https://likumi.lv/doc.php?id=43913 – skatīts
2017. gada 29. aprīlī.
noteikumi. (15.03.2016.)/ Internet. – http://m.likumi.lv/doc.php?id=281323 – skatīts 2017. gada 10. februārī.
399 Efficiency Financial Institution Group. Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance
for
energy
efficiency
investments.
Final
report.
February
2015.
Pieejams
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024022015%20clean%20
FINAL%20sent.pdf. Skatīts 05.07.2015.
400 Turpat.
401 Kā ietaupīt dzīvojot Dānijā. Īres maksas atlaide studentiem (2016)/ Internets: http://studystart.lv/praktiska–
informacija/ka–ietaupit–dzivojot–danija/ – skatīts 2016. gada 2. janvārī.
402 Efficiency Financial Institution Group. Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance
for
energy
efficiency
investments.
Final
report.
February
2015.
Pieejams
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024022015%20clean%20
FINAL%20sent.pdf. Skatīts 05.07.2015.
403 Turpat.
397

122

emitējot “zaļās obligācijas”, un iegūtos līdzekļus izmanto
ciemata būvniecībā un attīstībā.
A/S Latvenergo 2015. gada vidū emitēja zaļās obligācijas
un iegūtos līdzekļus no obligāciju pārdošanas plāno
ieguldīt hidroelektrostaciju atjaunošanā,
balto stārķu un zivju resursu aizsardzībā 404.
13.1.

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Individuālā
finansēšana

13.2.

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Masu
finansēšana (Crowdfunding)

Persona vāc līdzekļus no iedzīvotājiem vai uzņēmumiem
noteiktam mērķim (piem., logu nomaiņai dzīvokļos, kur
dzīvo daudzbērnu ģimenes; dzīvojamās mājas, kas ir
kultūrvēsturiskais objekts, atjaunošanai(
Izmanto Francijā u.c.)405.
Ar interneta palīdzību tiek vākti līdzekļi noteiktam
mērķim (piem., saules kolektoru uzstādīšanai dzīvojamās
mājās.
Izmanto Vācijā u.c.).406

Mājokļu energo–
efektivitāte
(renovācija),
remonts
Mājokļu energo–
efektivitāte,
(renovācija),
remonts

Piezīme:7., 8. un 9. instruments – autores piedāvāti jaunie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti.
Avots: autores veidots ekspertu aptaujas veikšanai vispārējai līdz šim ieviesto un jauno instrumentu
piemērotības novērtēšanai Latvijas apstākļiem (skat. 4. pielikuma 1. anktetu).
*Autores viedoklis
Avots: Autores izstrādāts407

2. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu identifikāija.

Balstoties uz promocijas darba pirmajā nodaļā aprakstīto pētījumu rezultātiem par
skaidrojumu jēdzienam “ieguvumi” un ieguvumu klasifikāciju, izstrādāts mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumu sarakstu, kurā norādīti galvenie ieguvumu veidi, kas
rodas no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas (skatīt 3.2. tabulu).
Ieguvumi klasificēti divās grupās, iedalot tos:
1. Valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumos, kas ir ieguvumi, kuri var rasties valsts vai
pašvaldību līmenī no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenta ieviešanas. Daļa no
ieguvumiem var rasties no jebkura instrumenta ieviešanas, kā, piemēram, valsts budžeta
ieņēmumu palielināšanās (no nodokļu maksājumiem) vai uzņēmējdarbības attīstība, savukārt
daļa no ieguvumiem var rasties no kāda konkrēta instrumenta ieviešanas, piemēram,
daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu, studentu, kuri saņēmuši īres maksas atvieglojumu,
īpatsvara pieaugums.
2. Iedzīvotāju un mājokļu līmeņa ieguvumos, kas ir ieguvumi, kuri var rasties
iedzīvotājiem no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenta ieviešanas, piemēram,
iedzīvotāju maksājumu par apkuri samazinājums.

Latvenergo emitē septiņu gadu zaļās obligācijas (2016)/ Internets. – http://financenet.tvnet.lv/nozares/563662–
latvenergo_emite_septinu_gadu_zalas_obligacijas_75_miljonu_eiro_apmera – skatīts 2015. gada 4. janvārī.
405 Efficiency Financial Institution Group. Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy. How to drive new finance
for
energy
efficiency
investments.
Final
report.
February
2015.
/Internets.
–
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024022015%20clean%20
FINAL%20sent.pdf – skatīts 2015. gada 5. jūlijā.
406 Turpat.
407 Henilane I., Šķiltere D. Assessment of benefits of long-term financing instruments for housing in Latvia// in Journal of
Economics, Commerce & Management.– 2017b – Vol. 5, issue 3, 15th March issue/ Internet. – http://ijecm.co.uk/issues/.
404
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Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu iedalījums ir veidots, lai
vērtētu ieguvumus no mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas plašākā
mērogā, t.i., valsts vai pašvaldību mērogā, un šaurākā mērogā – iedzīvotāju un mājokļa
līmenī, kas var kalpot mājokļu politikas veidotājiem, bankām un nekustamā īpašuma
attīstītājiem kā līdzeklis vadības lēmumu pieņemšanā atkarībā no plānotā politikas mērķa.
3.2. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumi408
Valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumi
Valsts budžeta ieņēmumu palielināšanās (no nodokļu maksājumiem).
Valsts budžeta līdzekļu ietaupījuma palielināšanās (jo palielinājies privātā finansējuma apjoms mājokļu
sektorā).
3.
Nodarbinātības līmeņa palielināšanās.
4.
Dzimstības līmeņa pieaugums.
5.
Iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas samazināšanās.
6.
Infrastruktūras attīstība.
7.
Uzņēmējdarbības attīstība, galvenokārt būvniecības nozarē.
8.
Hipotekārās kreditēšanas tirgus attīstība.
9.
Īres tirgus attīstība.
10.
Iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes uzlabošanās.
11.
Daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu, studentu, kuri saņēmuši īres maksas atvieglojumus, īpatsvara pieaugums.
12.
Sociālo grupu, kuras saņēmušas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpatsvara pieaugums.
13.
Pašvaldību budžetu ieņēmumu palielināšanās no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.
14.
Pašvaldību budžetu ieņēmumu palielināšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.
15.
Pašvaldību budžetu ietaupījums (jo palielinājies privātā finansējuma apjoms mājokļu sektorā).
16.
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās.
17.
Gaisa piesārņojuma samazināšanās.
18.
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pieaugums.
19.
Iedzīvotāju “zaļās domāšanas” attīstība.
20.
Nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugums.
21.
Mājokļu kvalitātes rādītāju uzlabošanās (jaunas vai renovētas inženierkomunikācijas u.c.).
22.
Zemāks siltumenerģijas patēriņš mājokļos.
23.
Siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu ietaupījums.
24.
Jaunu mājokļu būvniecības apjoma pieaugums.
25.
Mājokļu renovācijas apjoma pieaugums.
26.
Gandrīz nulles enerģijas dzīvojamo māju būvniecība409 .
27.
Jauno ģimeņu nodrošinājums ar kvalitatīvu mājokli.
28.
Mājokļu apkārtējās vides uzlabošanās.
29.
Mājokļu īpašnieku izpratnes par mājokļu uzturēšanu ilgtermiņā pieaugums.
u.c.
Iedzīvotāju un mājokļu līmeņa ieguvumi
30.
Iedzīvotāju maksājumu par mājokļa uzturēšanu samazinājums.
31.
Iedzīvotāju maksājumu par apkuri samazinājums.
32.
Iedzīvotāju maksājumu par elektroenerģiju samazinājums.
33.
Daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu un studentu maksājumu par īri samazinājums.
34.
Sociālo grupu maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli samazinājums.
35.
Mājsaimniecību budžeta izdevumu strukturālās izmaiņas.
36.
Mājokļa īpašuma vērtības palielināšanās.
37.
Iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanās.
38.
Iedzīvotāju veselības uzlabošanās.
39.
Mājokļa dzīves cikla pagarināšanās.
40.
Mājokļu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanās.
41.
Mājokļu atrašanās vietas prestiža uzlabošanās u.c.
u.c.
Avots: autores izstrādāts.410
Nr.p.k.
1.
2.

Henilane I., Šķiltere D. Assessment of benefits of long-term financing instruments for housing in Latvia// in Journal of
Economics, Commerce & Management.– 2017b – Vol. 5, issue 3, 15th March issue/ Internet. – http://ijecm.co.uk/issues/.
409 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of
buildings/ Internet. – http://eur–lex.europa.eu/legal–content/en/ALL/?uri=CELEX:32010L0031 – seen on 11 February 2015.
408
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Pieņemot jebkuru no lēmumiem, ir svarīgi novērtēt ieguvumus, un zaudējumus, īpaši,
ja pieņemamais lēmums nav vienāršs, piemēram, izlemjot, kurš no mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem būtu jāievieš tuvākajā nākotnē.
3. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanas ietvara izveide un metožu izvēle.
Balstoties uz promocijas darba pirmajā nodaļā izstrādāto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu ieguvumu vērtēšanas teorētisko ietvaru (skatīt 1.6. attēlu), 2.2. apakšnodaļā analizēto
mājokļu

analītisko

situāciju

Latvijā,

identificētajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas

instrumentiem (skatīt 3.1.tabulu) un instrumentu ieguvumiem (skatīt 3.2. tabula), izveidots
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu divpakāpju vērtēšanas metodiskais ietvars (skatīt
3.1.attēls), norādot, ka lai sasniegtu vienu no galvenajiem mājokļu politikas mērķiem, t.i., nodrošināt
iedzīvotājus ar kvalitātes un kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli, ir jāpieņem lēmumi par piemērotāko
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu īstenošanu, kuri sniedz lielākos valsts un pašvaldību un
mājokļu un iedzīvotāju līmeņa ieguvumus. Piemērotāko līdz šim īstenoto un jauno mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu noteikšanai, tie tiek vērtēti pēc valsts un pašvaldību līmeņa kopējiem
ieguvumiem un mājokļu un iedzīvotāju mājokļu un iedzīvotāju līmeņa kopējiem ieguvumiem (skatīt
3.1. attēlu). Piemērotāko līdz šim īstenoto un jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas

instrumentu noteikšanai, tie tiek vērtēti pēc valsts un pašvaldību līmeņa kopējiem
ieguvumiem un mājokļu un iedzīvotāju līmeņa kopējiem ieguvumiem.

Henilane I., Šķiltere D. Assessment of benefits of long–term financing instrumenets for housing in Latvia”/ Journal of
Economics, Commerce & Management, vol 5, issue 3/15th March issue, ISSN 23480386/ Internet. –
http://ijecm.co.uk/issues/.
410
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Mērķis:Iedzīvotāju pieejamības ar kvalitātes un
kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli nodrošināšana

Kritērijs:Valsts un
pašvaldību līmeņa kopējie
eguvumi

Delfi metode -instrumentu
divpakāpju vērtēšanai
AHP metodes
elementi – instrumentu
2.pakāpes (padziļinātai) vērtēšanai

412

Alternatīvas:
Ieviestie mājokļu
ilgtermiņa
finansēšanas
instrumenti

Kritērijs:Mājokļu un
iedzīvotāju līmeņa kopējie
ieguvumi

Alternatīvas:
Jaunie mājokļu
ilgtermiņa
finansēšanas
instrumenti

1.Speciālās kredītlīnijas
2.Kredītu garantijas
(galvojumi)
3.Publiskās subsīdijas (granti)
4.1.Speciālā kredītlīnija un
kredītu garantijas (galvojumi)
4.2.Speciālā kredītlīnija un
publiskās subsīdijas
4.3.Speciālā kredītlīnija,
publiskās subsīdijas (granti)
un kredītu garantijas
(galvojumi)
5. Sociālo grupu nekustamā
īpašuma nodokļu
atvieglojumu instruments
6.1.Pašvaldības ESKO līgumi
6.2. Privātie ESKO līgumi

7.Kompleksās renovācijas –
nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu instruments
8. Progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas atbalsta
instruments
9.Sociālo grupu mājokļu īres
maksas atvieglojumu
instruments
10. Rēķinu atmaksas
instruments
11.Energoefektivitātes
investīciju fondi
12.”Zaļās obligācijas”
13.1.Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Individuālā
finansēšana
13.2.Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Masu finansēšana

3.1. attēls. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu divpakāpju vērtēšanas
metodiskais ietvars
Avots: Autores izstrādāts 411

Ar Delfi metodes palīdzību veiktas ekspertu aptaujas, novērtēti deviņi mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, kas īstenoti Latvijā laika periodā no 2000. līdz 2015.
gadam deviņi un astoņi jaunie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti pēc kopējem
valsts un pašvaldību līmeņa un kopējiem iedzīvotāju un mājokļu līmeņa ieguvumiem, veicot
instrumentu divpakāpju vērtēšanu, t.sk., 1.pakāpes (sākotnējo) vērtēšanu un 2.pakāpes
(padziļināto) vērtēšanu, pārbaudot 1. pakāpes (sākotnējā) vērtēšanā iegūtos rezultātus ar
analītisko procesu hierarhijas metodes (Analytic Hierarchy Process Method) elementiem.

Henilane I., Šķiltere D. Complex Model of Evaluation of Lond–term Housing Financing Instruments”. In proceedings of
11th Annual Scientific Baltic Business Management Conference, “Trends of Business and Funding Models in Contemporary
World”, Latvia, Riga, BA School of Business and Finance, - 2018. - apstiprināts publicēšanai.
412 turpat
411
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4.Ekspertu aptaujas anketu sagatvošana, kritēriju noteikšana ekspertu atlasei,
ekspertu atlase un aptauju veikšana, divpakāju vērtēšana
Lēmumu varinatu izvēlei, lai noteiktu piemērotākos mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentus Latvijā, veikta instrumentu divpakāpju vērtēšanu:
- 1.pakāpes (sākotnējā) vērtēšana – izstrādātas 3 ekspertu aptauju anketas - ekspertu
aptaujas anketa vispārējai instrumentu piemērotības novērtēšanai; -ekspertu aptaujas anketa
instrumentu ieguvumu novērtēšanai; -ekspertu aptaujas anketa instrumentu indikatīvo
publisko administrēšanas izmaksu novērtēšanai. Pēc Delfi metodes (Delphi method) pēc
noteiktiem kritērijiem (skatīt 3.3.tabulu) atlasīti 24 dažādi eksperti (skatīt 3.4.tabula) un veikta
instrumentu vērtēšana.
- 2.pakāpes (padziļinātā) vērtēšana - Delfi metodes (Delphi method) veikto ekspertu
aptaujas instrumentu ieguvumu novērtēšanai un ekspertu aptaujas instrumentu indikatīvo
publisko administrēšanas izmaksu novērtēšanai rezultāti pārbaudīti ar analītisko procesu
hierarhijas metodes (Analytic Hierarchy Process Method) elementu palīdzību. 2.pakāpes
(padziļinātai) instrumentu vērtēšanai tika noteikti stingrāki ekspertu atlases kritēriji nekā
1.pakāpes (sākotnējā) vērtēšanā un atlasīti 6 (skatīt 3.5.tabulu) no 1.pakāpes (sākotnējā)
vērtēšanas 24 ekspertiem.
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 1.pakāpes (sākotnējā) vērtēšanas ietvaros
veiktajā ekspertu aptaujā vispārējai instrumentu piemērotības novērtēšanai; piedalījās 24
eksperti, tostarp viedokli par no 2000. līz 2015. gadam ieviestajiem un jaunajiem mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem sniedza visi eksperti no valsts sektora puses,
pašvaldību sektora puses un finanšu institūciju puses. Instrumentu piemērotību Latvijas
apstākļiem eksperti vērtēja pēc vērtēšanas skalas: 0 – instruments nav izmantojams Latvijā; 1
– instruments ir maz izmantojams Latvijā; 2 – instruments ir izmantojams Latvijā; 3 –
instruments ir ļoti piemērojams Latvijas apstākļiem.
3.3. tabula
Ekspertu atlases kritēriji mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
1.pakāpes (sākotnējai) vērtēšanai
Nr.p.k.
1.

Atlases
kritērijs
Eksperta
pārstāvētais
sektors

Skaidrojums
– valsts sektors (valsts mājokļu politikas veidotāji mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu attīstīšanai valstī); vai
– pašvaldību sektors (risina mājokļu sektora attīstības jautājumus vietējā līmenī);
vai
– privātais sektors – bankas un citas finanšu isntitūcijas (risina mājokļu sektora
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2.
3.

Eksperta
izglītība
Eksperta
profesionāla
pieredze

attīstības problēmas no privātā sektora viedokļa, veic mājokļu kreditēšanu, īsteno
dažādas mājokļu ilgtermiņa finansēšanas programmas)
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs
– vismaz 5 gadu pieredze darbā ar: mājokļu politikas, finansēšanas,
energoefektivitātes vai citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem; vai ar ES fondu
programmām infrastruktūras projektos; vai ar attīstības un investīciju
jautājumiem; nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jautājumiem; vai ar mājokļu
kreditēšanas jautājumiem, vai atbalsta programmām mājokļu jomā.
Zināšanas par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem

4.

Eksperta
zināšanas

5.

Eksperta
prasmes

Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, analizēt mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentus, labas analītiskās spējas

6.

Eksperta
kompetences

Spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanas jomā

Avots: Autores izstrādāts

Ekspertus tika aptaujāti trīs aptaujās, kas norisinājās vienlaicīgi no 2016. gada februāra
sākuma līdz marta sākuma (skatīt 3.4. tabulu). Eksperti individuāli aizpildīja anketas vai nu
elektroniski, vai papīra formātā. Ekspertu aptauju tehniskā informācija ir iekļauta 3.4. tabulā.

3.4. tabula
Ekspertu aptauju tehniskā informācija
1. Ekspertu aptauja
vispārējai
instrumentu
piemērotības
novērtēšanai

2. Ekspertu aptauja
instrumentu
ieguvumu
novērtēšanai

3. Ekspertu aptauja
instrumentu
indikatīvo publisko
administrēšanas
izmaksu novērtēšanai

24

23

15

13
5
6

12
5
6
Ekspertu anketēšana
02.02.2016.–02.03.2016.

11
2
2

Eksperti, kuri piedalījās
aptaujā (Delfi metode), no
tiem:
Valsts sektora eksperti
Pašvaldības sektora eksperti
Finanšu institūciju eksperti
Aptaujas veikšanas metode
Aptaujas veikšanas laiks

Avots: Autores izstrādāts pēc veiktajām ekspertu aptaujām no 2016. gada februāra līdz martam.

Daļa no ekspertiem piedalījas visās trijās aptaujās, daļa – piedalījās pirmajā un otrajā
aptaujā, bet nepiedalījās trešajā aptaujā.
Kopumā aptaujās piedalījās:
– valsts sektora eksperti, tajā skaitā eksperti no EM, FM, VARAM, LM, Būvniecības
valsts kontroles biroja, LIAA, AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centra, Lauku atbalsta
dienesta un Banku augstskolas;
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– pašvaldības sektora eksperti, tajā skaitā eksperti no Latvijas Pašvaldību savienības,
Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”, Jēkabpils pilsētas domes, Daugavpils pilsētas domes,
Liepājas pilsētas domes;
– finanšu sektora eksperti, tajā skaitā eksperti no Latvijas Komercbanku asociācijas,
ALTUM, Latvijas Bankas, SEB bankas, bankas “Citadele” un Nordea bankas.
Ņemot vērā ekspertu pārstāvētās atšķirīgās institūcijas, jomas, funkcijas, mērķus un
uzdevumus, pārvaldes formas un citas atšķirības, ekspertu aptaujās iegūtie pētījumu rezultāti
par instrumentu piemērotību Latvijā tika analizēti dažādos griezumos – gan kopumā no visu
ekspertu sniegtajiem viedokļiem, gan arī atsevišķi – no valsts institūciju, pašvaldību
institūciju un finanšu institūciju ekspertu sniegtajiem viedokļiem, kā arī līdz šim īstenoto un
jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu līmenī.
Lai pārliecinātos par iegūtajo vērtēšanas rezultātu objektiviāti, no 24 ekspertiem tika
atlasīti 6 eksperti, izvirzot stingrākus kritērijus attiecībā uz viņu profesionālo pieredzi,
zināšanām, kompetencēm un prasmēm mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu jomā un
veica instrumentu 2.pakāpes (padziļināto) vērtēšanu, apstrādājot ekspertu aptaujā “2. Ekspertu
aptauja instrumentu ieguvumu novērtēšanai” iegūtos rezultātus ar AHP metodes elementu
palīdzību, tajā skaitā veica instrumentu ranžēšanu.
Ekspertu atlases kritēriji mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu
2.pakāpes (padziļinātai) vērtēšanai ir norādīti 3.5. tabulā.
3.5. tabula
Ekspertu atlases kritēriji mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes
(padziļinātai) vērtēšanai
Nr.p.k.
1.

Atlases kritērijs
Eksperta izglītība
profesionālā

2.

Eksperta
pieredze

3.

Eksperta zināšanas

4.

Eksperta prasmes

5.

Eksperta kompetences

Skaidrojums
maģistra grāds vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikā,
uzņēmējdarbības vadībā vai inženierzinātnēs
vismaz 10 gadu pieredze darbā ar mājokļu politikas, finansēšanas,
energoefektivitātes, kreditēšanas, investīciju, ES programmām vai
citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem
padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratne par mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem
spēja patsāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
vērtēšanu, padziļinātas analītiskās prasmes
spēja patstāvīgi, kritiski un padziļināti analizēt mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentus, pamatot lēmumus un, ja nepieciešams,
veikt papildu analīzi

Avots: Autores izstrādāts
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5. Ekspertu iegūto vērtējumu rezultātu iegūšana, apstrāde, analīze, secinājumu un
priekšlikumu izvirzīšana
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 1.pakāpes (sākotnējās) vērtēšanas
rezulāti pēc trim veikto ekspertu aptauju rezulātiem ir apkopoti promocijas darba 3.2.
apakšnodaļā, savukārt 2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas rezulāti pēc ieguvumiem un ir
apkopoti promocijas darba 3.3. apakšnodaļā.
Šajā

apakšnodaļā

izstrādāta

mājokļu

ilgtermiņa

finansēšanas

instrumentu

piemērotības noteikšanas divpakāpju ieguvumu vērtēšanas metodika lēmumu izvēles
kontekstā, tajā skaitā apkopoti 17 mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti Latvijā,
ietverot deviņus līdz šim īstenotos instrumentus un astoņus jaunus instrumentus, noteikti
instrumentu iespējamie valsts un pašvaldību līmeņa un mājokļu un iedzīvotāju līmeņa
ieguvumi, izstrādāts mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanas divpakāpju
metodoloģiskais ietvars, kas balstīta uz Delfi metodi un AHP metodes elementiem, izveidotas
ekspertu trīs aptauju anketas instrumentu vispārējai novērtēšanai, instrumentu novērtēšanai
pēc ieguvumiem un indikatīvajām publiskajām administrēšanas izmaksām un aprakstīta
ekspertu atlases procedūru tehniku instrumentu divpakāpju vērtēšanai.

3.2. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 1.pakāpes (sākotnējās)
vērtēšanas rezultāti
Šajā apakšnodaļā veikta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumnetu 1.pakāpes
(sākotnējā) vērtēšanu, veicot ekspertu aptauju mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
vispārējai piemērotības novērtēšanai, ekspertu aptauju mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu ieguvumu novērtēšanai un ekspertu aptauju mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu publisko administrēšanas izmaksu novērtēšanai un aprakstīti iegūtie aptauju
rezultāti/
Ekspertu aptaujas anketas līdz šim ieviesto un jauno instrumentu vispārējas
piemērotības novērtēšanai Latvijas apstākļiem (skatīt 3. pielikuma 1. anketu) mērķis ir
noskaidrot mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vispārēju piemērotību Latvijas
apstākļiem.
Kā redzams no 3.4. tabulas, Ekspertu aptaujā vispārējai līdz šim ieviesto un jauno
instrumentu piemērotības novērtēšanai Latvijas apstākļiem piedalījās 24 eksperti, tostarp
viedokli par līdz šim ieviestajiem un jaunajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
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instrumentiem, sniedza visi eksperti no valsts sektora puses, pašvaldību sektora puses un
finanšu institūciju puses.
Instrumentu piemērotību Latvijas apstākļiem eksperti vērtēja pēc vērtēšanas skalas: 0
– instruments nav izmantojams Latvijā; 1 – instruments ir maz izmantojams Latvijā; 2 –
instruments ir izmantojams Latvijā; 3 – instruments ir ļoti piemērojams Latvijas apstākļiem.
Tā kā Latvijā trūkst vienota skaidrojuma jēdzienam “mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti”, balstoties uz promocijas darba 2.3. apakšnodaļā sniegto skaidrojumu minētajam
jēdzienam, lai novērstu risku par neviennozīmīgu izpratni no ekspertu puses par aptaujas
anketā iekļautajiem līdz šim ieviestajiem un jaunajiem instrumentiem, minētais skaidrojums
iekļauts ekspertu anketas formā.
Apkopojot ekspertu vērtējumu rezultātus par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vispārēju piemērotību Latvijā, lai novērtētu galvenās tendences un variācijas
rādītājus, izmantojot programmu Excel, veikti apēķini, nosakot šādus rādītājus: aritmētisko
vidējo rādītāju, modu, mediānu, aritmētisko vidējo standartnovirzi un vairācijas amplitūdu.
Pamatojoties uz ekspertu aptaujas rezultātiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vispārējas piemērotības novērtēšanai, 3.2. attēlā apkopoti ekspertu vērtējumu
rezultātus par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem.
Analizējot iegūtos visu ekspertu vērtējumu rezultātus (skatīt 3.2. attēlu un
4.pielikumu) par līdz šim īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem,
redzams, ka visaugstākie vērtējumi ir tā saucamajiem trim kombinētajiem instrumentiem:
speciālajām kredīlīnijām, publiskajām subsīdijām (grantiem) un kredītu garantijām
(galvojumiem); speciālajām kredītīnijām un kredītu garantijām (galvojumiem); speciālajām
kredītlīnijām un publiskajām subsīdijām (grantiem); kā arī sociālo grupu nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojuma instrumentam, kas liecina, ka minētie instrumenti ir piemērojami
Latvijas apstākļiem. Par mazāk izmantojamu esošo instrumentu eksperti uzskata speciālās
kredītlīnijas, kas, pēc autores domām, izskaidrojams ar to, ka, instrumenta fukcionēšanai ir
nepieciešams papildu atbalsts no valsts vai pašvaldību puses, un tie ir īstenojami kombinācijā
ar publiskajām subsīdijām vai citu instrumentu, piemēram, pašvaldības ESKO.
Kā redzams no promocijas darba 4. pielikuma, līdzīgs veidoklis ir valsts institūciju
ekspertiem, ka kombinētie instrumenti ir vieni no visvairāk piemērojamiem instrumentiem
Latvijā, īpaši uzsverot speciālo kredīlīniju, publisko subsīdiju (grantu) un kredītu garantiju
(galvojumu) nozīmi. Bet mazāk izmantojamas ir speciālās kredītlīnijas. Pašvaldību ekspertu
vidū pastāv pilnīga vienprātība, ka visvairāk izmantojamais esošais instruments ir sociālo
grupu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma instruments. Tāpat par izmantojamiem
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esošajiem instrumentiem pašvaldību eksperti uzskata kombinētos instrumentus. Mazāk
izmantojamie instrumenti ir speciālās kredītlīnijas, kā arī kredītu garantijas (galvojumi).
Visvairāk no finanšu ekspertiem uzskata, ka speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas
(galvojumi) ir visplašāk izmantojams esošais instruments Latvijā, bet vismazāk izmantojams
instruments ir speciālās kredītlīnijas.
No visu ekspertu aptauju vērtējumu rezultātiem par jauno mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas vispārēju piemērotību Latvijā, kas apkopoti 3.2. attēlā un 4. pielikumā, redzams,
ka vispiemērotākais esošo un jauno instrumentu vidū ir progresīvais jauno ģimeņu mājokļu
atbalsta instruments. Par mazāk izmantojamu jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu eksperti uzskata mājokļu pašfinansēšanās instrumentu/ masu finansēšanu un
mājokļu pašfinansēšanās instrumentu/ individuālo finansēšanu, kas, pēc autores domām, ir
tāpēc, ka mūsu sabiedrība kopumā vēl nav sasniegusi tādu finansiālo un morālo līmeni, lai
varētu sniegt finansiālu atbalstu mājokļu sektoram/riska grupām, kā vietā cilvēki vairāk
sniedz atbalstu ārkārtas situācijās, kas saistās ar citu cilvēku dzīvības glābšanu un veselības
uzlabošanu smagās situācijās un atbalstu trūkumcietējiem.
Valsts institūciju un finanšu ekspertu vērtējumu rezultāti ir relatīvi līdzīgi visu
ekspertu vērtējumiem, un tie ir apkopoti promocijas darba 4.pielikumā.

3.2. attēls. No 2000. līdz 2015. gadam īstenoto un jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
vispārējas piemērotības novērtējums Latvijā
Avots: Autores izstrādāts no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas par instrumentu
piemērotības novērtēšanu Latvijā (skatīt 4. pielikumu)413.
Henilane I., Šķiltere D. Assessment of suitablitiy of long-term financial instruments for housing in Latvia, in Journal
“Business,
Management
and
Economics
Research.
–
2017a/
Internet.
–
http://arpgweb.com/index.php?ic=journal&journal=8&info=aims.
413
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Balstoties uz ekspertu aptauju rezultātiem, saskaņā ar 3.2. attēlā un 4. pielikumā
sniegto informāciju, 3.6. tabulā pēc rangiem ir sagrupēti līdz šim īstenotie deviņi un jaunie
astoņi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, lai varētu salīdzināt, kā atšķiras iegūtie
vērtējumi kopējā ekspertu vērtējumā, vērtējot instrumentus pēc vispārējiem piemērotības
aspektiem Latvijā.

3.6. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vispārējas piemērotības ranžējums
Instruments

Instrumenta rangs pēc vispārīgā
instrumentu vērtējuma
15

Kredītu garantijas (galvojumi)
Publiskās subsīdijas (granti)
Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi)
Speciālā kredītlīnija un publiskās subsīdijas (granti)
Speciālā kredītlīnija, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu
garantijas (galvojumi)
Sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
instruments
Pašvaldības ESKO līgumi
Privātie ESKO līgumi
Kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
instruments
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta
instruments

10,5
6,5
2,5
4
2,5

Sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instruments
Rēķinu atmaksas instruments
Energoefektivitātes investīciju fondi

9
10,5
13

“Zaļās obligācijas”
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Individuālā finansēšana
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Masu finansēšana

13
16
17

Speciālās kredītlīnijas

5
8
13
6,5
1

Avots: autores izstrādāts no ekspertu aptaujas vispārējas instrumentu novērtēšanai rezultātiem (skatīt
4. pielikumu).

Analizējot iegūtos rādītājus no ekspertu vērtējumiem par modas un mediānas vērtībām
(skatīt 3.7. tabulu, 3.8. tabulu, 4. pielikumu), srcināms, ka ekspertu vērtējumu rezutāti ir
līdzīgi ar attiecīgo ekspertu vērtējumu rezultātiem pēc vidējā aritmētiskā rādītāja vērtībām, jo
moda un mediāna raksturo vērtējumu vidējās vērtības tikai citādā griezumā.
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3.7. tabula
Modālie vērtējumi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu piemērotības
novērtēšanai Latvijā
Mājokļu ilgtermiņa finanšu instrumenti

Modālie vērtējumi
No
No valsts
No kopējā
pašvaldību
institūciju
ekspertu
institūciju
ekspertu
vērtējuma
ekspertu
vērtējumiem
vērtējumiem
No 2000. līdz 2015. gadam īstenotie instrumenti
Speciālās kredītlīnijas
2
2
1
Kredītu garantijas (galvojumi)
2
2
1
Publiskās subsīdijas (granti)
2
2
1; 3
Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas
(galvojumi) (komb. instr.)
3
3
3
Speciālā kredītlīnija un publiskās subsīdijas
(komb. instr.)
3
3
3
Speciālā kredītlīnija, publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu garantijas (galvojumi)
(komb. instr.)
3
3
3
Sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu instruments
3
3
2; 3
Pašvaldības ESKO līgumi
2
2
2; 3
Privātie ESKO līgumi
2
2
2; 3
Jaunie instrumenti
Kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu instruments
3
3
2
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu
kreditēšanas atbalsta instruments
3
3
3
Sociālo grupu mājokļu īres maksas
atvieglojumu instruments
2
2
2
Rēķinu atmaksas instruments
2
2
2; 3
Energoefektivitātes investīciju fondi
2
2
2; 3
“Zaļās obligācijas”
2
2
2
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/
Individuālā finansēšana
1
1
1
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Masu
finansēšana
1
1
1

No finanšu
institūciju
ekspertu
vērtējumiem
2
2
2
2; 3
2

3
2
2
1; 2

1; 3
2
1; 2
1
1
2
1
1

Avots: autores izstrādāts no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas par instrumentu vispārēju
piemērotības novērtēšanu Latvijā (skatīt 5. pielikumu).

Veicot mediānas aprēķinus no ekspertu vērtējumu rezultātiem, secināms, ka iegūtie
mediānas rādītāji lielākajā daļā no līdz šim īstenotajiem un jaunajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem neatšķiras no modas rādītājiem, izņēmums ir tie instrumenti,
kuros krasi dalījās ekspertu viedoklis, piem., finanšu ekspertu viedoklis par kompleksās
renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu instrumentu, kur daļa no ekspertiem to
uzskatīja par piemērotu, bet daļa – par nepiemērotu Latvijas apstākļiem (skatīt 3.8. tabulu un
4. pielikumu).
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3.8. tabula
Mediānas vērtējumi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu piemērotības
novērtēšanai Latvijā
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti

Mediānas vērtējumi
No
No valsts
No kopējā
pašvaldību
institūciju
ekspertu
institūciju
ekspertu
vērtējuma
ekspertu
vērtējumiem
vērtējumiem
Līdz šim īstenotie instrumenti
Speciālās kredītlīnijas
2
2
1
Kredītu garantijas (galvojumi)
2
2
1
Publiskās subsīdijas (granti)
2
2
2
Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas
(galvojumi) (komb. instr.)
3
3
3
Speciālā kredītlīnija un publiskās subsīdijas
(komb. instr.)
3
3
3
Speciālā kredītlīnija, publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu garantijas (galvojumi)
(komb. instr.)
3
3
3
Sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu instruments
3
3
3
Pašvaldības ESKO līgumi
2
2
2
Privātie ESKO līgumi
2
2
2
Jaunie instrumenti
Kompleksās renovācijas nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu instruments
3
3
2
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu
kreditēšanas atbalsta instruments
3
3
3
Sociālo grupu mājokļu īres maksas
atvieglojumu instruments
2
2
2
Rēķinu atmaksas instruments
2
2
2
Energoefektivitātes investīciju fondi
2
2
2
“Zaļās obligācijas”
2
2
2
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/
Individuālā finansēšana
1
1
1
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Masu
finansēšana
1
1
1

No finanšu
institūciju
ekspertu
vērtējumiem
2
2
2
2,5
2

3
2
2
1,5

1,5
2
1,5
1
1,5
1,5
1
1

Avots: autores izstrādāts no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas par vispārēju
instrumentu piemērotības novērtēšanu Latvijā (skat. 4. pielikumu).

Pēc ekspertu vērtējumu rezultātiem, nosakot variācijas amplitūdas rādītājus līdz šim
īstenotajiem instrumentiem, jāsecina, ka to vērtības sasniedz maksimālās 3 balles visiem
instrumentiem, izņemot kredītu garantijām (galvojumiem), kur to vērtība ir 2 balles, bet
pieciem jaunajiem instrumentiem variācijas amplitūdas rādītājs ir 2 balles un tikai trim
instrumentiem – 3 balles, kas kopumā ir mazāks nekā līdz šim īstenotajiem projektiem, kas
liecina, ka ekspertu vidū pastāv mazāk domstarpību par jaunajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem nekā par līdz šim īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem (skatīt 4. pielikumu).
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Vislielākie sandartnovirzes rādītāji līdz šim īstenoto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu vidū ir privātajam ESKO līgumam, speciālajām kredītlīnijām un publiskajām
subsīdijām

(grantiem),

sociālo

grupu

nekustamā

īpašuma

nodokļu

atvieglojuma

instrumentam, kas nozīmē, ka ekspertu viedoklis ar šiem instrumentiem radikāli atšķiras.
Mazākā atšķirība no kopējā ekspertu vērtējuma ir par kredītu garantijām, kas liecina, ka
viedoklis starp ekspertiem ir līdzīgs. Nosakot standartnovirzes rādītāju jaunajiem mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem redzams, kas no visu ekspertu vērtējumu rezultātiem
vislielākās to vērtības ir kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma
instrumentam un sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instrumentam,
vismazākās – mājokļu pašfinansēšanās instrumentam/ individuālajai finansēšanai un
progresīvajam

jauno

ģimeņu

mājokļu

kreditēšanas

atbalsta

instrumentam

(skatīt

4. pielikumu).
Lai novērtētu iespējamos ieguvumus no esošajiem un jaunajiem instrumentiem,
Ekspertu aptaujas anketā instrumentu ieguvumu novērtēšanai (skatīt 3. pielikuma 2. anketu)
tika iekļauti ieguvumi, kas norādīti 3.2. tabulā un 5.pielikumā.
Kā redzams no 3.4. tabulas, Ekspertu aptaujā instrumentu ieguvumu novērtēšanai
piedalījās 23 eksperti, tostarp 12 valsts sektora eksperti, 5 pašvaldības sektora un 6 finanšu
institūciju eksperti.
Autore noteica 41 galveno ieguvumu veidu, kas varētu rasties no mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieviešanas, tos iedalot 29 “valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumos”
(no 1. līdz 29. ieguvumam) jeb ieguvumos, kas var rasties valsts un pašvaldību līmenī no
attiecīgā instrumenta ieviešanas, un 12 “iedzīvotāju un mājokļa līmeņa ieguvumos” (no
30. līdz 41. ieguvumam), kas ir ieguvumi, kuri var rasties iedzīvotāja līmenī vai mājokļa
līmenī (skatīt 3.2. tabulu).
Katrs no instrumentiem tika vērtēts pēc tā, kādu ieguvumu līmeni tas varētu dot, ja to
ieviestu. Instrumenti tika novērtēti pēc vērtēšanas skalas: 0 – nav ieguvumu no instrumenta
ieviešanas; 1 – ir nelieli ieguvumi no instrumenta ieviešanas; 2 – ir ieguvumi no instrumenta
ieviešanas; 3 – ir būtiski ieguvumi no instrumenta ieviešanas.
Apkopojot ekspertu vērtējumu rezultātus no Ekspertu aptaujas anketas instrumentu
ieguvumu novērtēšanai, noteiktas un analizētas aritmētisko vidējo rādītāju, modu, mediānu,
aritmētiskā vidējā standartnovirzes, vairācijas amplitūdas vērtības (esošajiem instrumentiem
un jauniem instumentiem).
Analizējot visu ekspertu aptaujas rezultātus par katra no līdz šim īstenotā instrumenta
iespējamiem ieguvumiem, redzams, ka (skatīt 3.9. tabulu, 5. pielikumu) no kopējā ekspertu
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vērtējuma lielākie kopējie ieguvumi ir speciālajām kredītīnijām, publiskām subsīdijām
(grantiem) un kredītu garantijām (galvojumiem) un speciālajām kredītīnijām un publiskām
subsīdijām. Savukārt vismazākie ieguvumi ir sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojuma instrumentam un kredītu garantijām (galvojumiem), kas izskaidrojams ar to, ka
minētie instrumenti ir paredzēti noteiktām sociālajām grupām, līdz ar to arī ieguvumi no
instrumentu ieviešanas vairāk koncentrējas uz konkrētām sociālajām grupām.
3.9. tabula

Speciālās kredītlīnijas un
kredītu garantijas
(galvojumi)

Speciālā kredītlīnija un
publiskās subsīdijas
(granti)

Speciālā kredītlīnija,
publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu
garantijas (galvojumi)

Sociālo grupu nekustamā
īpašuma nodokļu
atvieglojumu instru–
ments

Pašvaldības ESKO līgumi

Privātie ESKO līgumi

Valsts
un
pašvaldību
līmeņa
ieguvumi, kopā
Mājokļu
un
iedzīvotāju
līmeņa
ieguvumi, kopā
Kopējie
ieguvumi

Publiskās subsīdijas
(granti)

Ieguvumu
līmenis
(vertikāli)

Kredītu garanijas
(galvojumi)

Mājokļu
ilgtermiņa
finanšu
instrumenta Nr.
(horizontāli)

Speciālās kredītlīnijas

Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu kopējie, valsts un pašvaldību līmeņa,
mājokļu un iedzīvotāju līmeņa ieguvumi

40,52

34,70

38,85

41,76

42,50

44,33

27,18

41,06

40,27

16,92

15,18

17,42

17,77

18,38

19,21

13,61

17,02

16,18

57,44

49,88

56,27

59,53

60,88

63,54

40,79

58,08

56,45

Avots: autores izsrādāts no ekspertu aptaujas anketas instrumentu ieguvumu novērtēšanai no kopējā
ekspertu vērtējumu rezultātiem (skatīt 5. pielikumu).414

Analizējot ekspertu vērtējumu rezultātus par ieguvumiem katram jaunajam
instrumentam, redzams, ka (skatīt 3.10. tabulu, 5. pielikumu) no visu ekspertu vērtējumu
rezultātiem lielākie kopējie ieguvumi ir energoefektivitātes investīciju fondiem, zaļajām
obligācijām un kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma
instrumentam. Vizmazākie ieguvumi jauno instrumentu vidū jeb vismazākie ieguvumi no visu
ekspertu vērtējumu rezultātiem ir sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojuma
instrumentam un rēķinu atmaksas instrumentam. No visu ekspertu vērtējumu rezultātiem
(skatīt 3.11. tabulu, 5. pielikumu) vislielākie valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumi jauno
instrumentu vidū ir zaļajām obligācijām, vismazākie – sociālo grupu mājokļu īres maksas
Henilane I., Šķiltere D. Assessment of benefits of long–term financing instrumenets for housing in Latvia”// in Journal of
Economics, Commerce & Management.– 2017.– vol 5, issue 3, 15th March issue, ISSN 23480386/ Internet. –
http://ijecm.co.uk/issues/.
414
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atvieglojuma instrumentam. Savukārt vislielākie mājokļu un iedzīvotāju līmeņa ieguvumi
jauno instrumentu vidū ir kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma
instrumentam,

vismazākie –

mājokļu

pašfinansēšanās

instrumentam/

individuālajai

finansēšanai.
3.10. tabula

Zaļās obligācijas”

38,48

25,99

29,84

43,67

44,81

31,70

33,30

18,99

16,40

13,76

14,92

17,18

15,13

13,08

14,23

58,04

54,88

39,75

44,76

60,85

59,94

44,78

47,53

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ masu
finansēšana

Energoefektivitātes
investīciju fondi

39,05

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Individuālā
finansēšana

Rēķinu atmaksas
instruments

Valsts
un
pašvaldību līmeņa
ieguvumi, kopā
Mājokļu
un
iedzīvotāju līmeņa
ieguvumi, kopā
Kopējie ieguvumi

Progresīvais jauno
ģimeņu mājokļu
kreditēšanas atbalsta
instruments

Ieguvumu līmenis
(vertikāli)

Kompleksās renovācijas
nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu
instruments

Mājokļu ilgtermiņa
finanšu instrumenta
Nr. (horizontāli)

Sociālo grupu mājokļu
īres maksas atvieglojumu
instruments

Jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu novērtējums

Avots: autores izstrādāts no ekspertu aptaujas anketas instrumentu ieguvumu novērtēšanai no kopējā
ekspertu vērtējumu rezultātiem (skat. 5. pielikumu).415

Pamatojoties uz visu ekspertu vērtējumu rezultātiem, 3.3. attēlā ir apkopoti ekspertu
vērtējumu rezultāti visiem ieguvumiem kopā, par valsts un pašvaldību līmeņa ieguvumiem
kopā un iedzīvotāju un mājokļa līmeņa ieguvumiem esošo un jauno instrumentu griezumā
(skatīt 5. pielikumu).

Henilane I. (2017b). Assessment of benefits of long–term financing instruments for housing in Latvia”, accepted for
publication in Journal of Economics, Commerce & Management, vol 5, issue 3 /15th March issue, ISSN 23480386,
http://ijecm.co.uk/issues/.
415
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3.3. attēls. Kopējie ieguvumi no 2000. līdz 2015. gada īstenotajiem un jaunajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem416
Avots: autores izstrādātss no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas instrumentu ieguvumu
novērtēšanai (skatīt 5. pielikumu).

3.11. tabulā apkopoti visu ekspertu vērtējumu rezultāti par ieguvuma vērtībām katram
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentam, kā arī aprēķinātas kopsummas ieguvumiem,
tostarp saranžēti instrumenti pēc ieguvumu kopējām vērtībām. Vislielākā ieguvumu
kopsumma no visiem instrumentiem ir kompleksajiem instrumentiem, t.i., speciālajām
kredītīnijām, publiskajām subsīdijām (grantiem) un kredītu garantijām (galvojumiem)
(1. vieta) un speciālajām kredītīnijām un publiskām subsīdijām (2. vieta), kā arī
energoefektivitātes investīciju fondiem (3. vieta) un zaļajām obligācijām (4. vieta).

416

Henilane I. (2017b). Assessment of benefits of long–term financing instruments for housing in Latvia//in Journal of
Economics, Commerce & Management, Vol. 5, issue 3 /15th March issue, ISSN 23480386/ Interenet. –
http://ijecm.co.uk/issues/.
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Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu novērtējums

0,65

0,95

0,40

0,55

1,00

1,20

0,65

0,65

1,29
1,19
0,81

0,81
1,05
0,76

0,48
1,36
1,05

1,05
1,33
1,00

0,86
1,33
1,05

1,10
1,41
1,09

0,33
1,09
1,09

0,33
1,43
0,81

1,57
1,38
0,67

0,52
1,36
0,86

0,52
1,27
1,82

0,43
0,76
1,45

0,48
1,14
1,00

1,57
1,48
0,90

1,67
1,43
0,95

1,24
1,14
0,57

1,33
1,19
0,67

1,19
1,45
2,05
2,00
0,76

0,90
1,09
1,87
1,95
0,57

1,05
1,41
2,13
1,76
0,76

1,19
1,32
2,05
2,00
0,76

1,19
1,36
2,23
2,00
0,71

1,14
1,55
2,05
2,10
0,81

1,10
0,82
0,91
0,43
0,62

0,90
1,68
2,09
1,29
1,14

0,71
1,73
2,09
1,29
0,90

1,19
1,64
1,68
1,23
1,36

2,00
1,32
1,77
1,91
0,59

1,38
1,00
0,76
0,52
1,90

1,19
1,29
1,14
0,81
1,43

1,14
1,71
2,10
1,52
0,76

1,10
1,76
2,10
1,57
0,81

0,76
1,05
1,19
0,76
0,71

1,00
1,33
1,29
0,86
0,71

Mājokļu
pašf.instr.–masu
finansēšana

0,90

Mājokļu pašfi.
iinstr. – individ.
finansēšana

0,90

Soc.gr. mājokļu
īres maksas
atb.instr.

0,45

Progresīvais
jauno ģim.
mājokļu
kredit..atb. instr.

1,15

Kompl. renovāc.
nes.īpašuma
atviegl instr.

0,95

Soc.grupu
nekustamā
īpašuma nodokļu
atviegl.
instruments

0,95

Spec.
kredītlīnijas,
publiskās
subsīdijas un
kredītu garantijas

0,85

Spec. kredītlīnijas
un publiskās
subsīdijas

0,75

Spec. kredītlīnijas
un kredītu
garantijas

0,90

Publiskās
subsīdijas

“Zaļās
oblibgācijas

6. Infrastruktūras attīstība
7. Uzņēmējdarbības attīstība, galvenokārt būvniecības nozarē
8. Hipotekārās kreditēšanas tirgus attīstība
9. Īres tirgus attīstība
10. Iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes uzlabošanās

Energ.inv.
fondi

5. Iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas samazināšanās

Rēķinu atmaksas
instr.

3. Nodarbinātības līmeņa palielināšanās
4. Dzimstības līmeņa pieaugums

Privātie ESKO
līg.

2. Valsts budž. līdz. ietaupījuma palielināšanās (jo paliel. priv.finans. apjoms mājokļu sekt.)

Pašvaldību ESKO
līg.

1. Valsts budžeta ieņēmumu palielināšanās (no nodokļu maksājumiem)

Kredītu garantijas

Ieguvumi (vertikāli)

3.11. tabula

Spec kredītlīnijas

Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenta Nr. (horizontāli)

1,82

1,68

1,91

1,82

2,05

2,18

1,91

1,86

1,77

2,05

2,27

2,00

1,95

1,68

1,64

1,64

1,64

11. Daudzb. ģim., jauno ģimeņu, studentu, kuri saņēmušas īres maks. atviegl., īpatsv. pieaug.

0,50

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

1,45

0,75

0,35

0,45

1,05

2,38

1,00

0,45

0,45

1,00

1,05

12. Soc. grupu, kuras saņēmušas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpatsv. pieaug.
13. Pašvaldību budž. ieņēmumu palielināšanās no nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem

0,40

0,35

0,45

0,45

0,45

0,50

2,35

0,65

0,30

1,90

0,80

1,14

0,67

0,45

0,35

0,80

0,80

1,00

0,82

0,86

1,05

1,00

1,10

0,52

1,24

0,95

0,68

1,14

0,38

0,38

0,95

1,00

0,48

0,57

14. Pašvaldību budž. ieņēmumu palielin. no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem

0,86

0,77

0,77

0,95

0,90

1,00

0,67

0,90

0,67

0,82

1,09

0,52

0,52

1,00

1,00

0,57

0

15. Pašvaldību budž. ietaupījums (jo paliel. privātā finansējuma apjoms mājokļu sektorā)

1,24

0,81

0,67

1,29

1,33

1,33

0,33

0,62

1,73

0,52

0,86

0,38

0,57

1,29

1,62

1,57

1,57

16. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanās

1,33

1,10

1,33

1,38

1,38

1,38

0,81

1,86

1,68

1,62

1,00

0,52

0,81

1,90

2,00

1,33

1,38

17. Gaisa piesārņojuma samazināšanās

1,05

0,81

1,05

1,10

1,10

1,10

0,62

1,33

1,29

1,33

0,81

0,48

0,86

1,57

1,82

1,14

1,19

18. Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pieaugums

0,95

0,76

0,86

1,00

1,00

1,10

0,43

1,24

1,10

0,86

0,67

0,43

0,76

1,52

1,77

0,95

1,00

19. Iedzīvotāju “zaļās domāšanas” attīstība

1,14

1,14

1,24

1,24

1,33

1,33

0,90

1,62

1,67

1,67

0,90

0,67

1,33

1,86

2,14

1,76

1,71

20. Nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugums

2,05

1,77

2,04

2,14

2,14

2,27

1,14

2,22

1,96

2,14

1,36

0,81

1,43

2,09

1,90

1,24

1,38

21. Mājokļu kvalitātes rādītāju uzlabošanās (jaunas vai renovētas inženierkomunikācijas)

2,18

2,00

2,18

2,32

2,32

2,36

1,36

2,36

2,27

2,27

1,68

1,09

1,68

2,18

2,05

1,36

1,59

22. Zemāks siltumenerģijas patēriņš mājokļos

2,05

1,95

2,10

2,29

2,29

2,33

1,05

2,41

2,27

1,95

1,62

0,76

1,38

2,05

1,91

1,19

1,43

23. Siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu ietaupījums

1,95

1,76

1,90

2,10

2,10

2,19

1,05

2,32

2,27

1,90

1,38

0,71

1,19

2,05

2,00

1,29

1,38

24. Jaunu mājokļu būvniecības apjoma pieaugums

1,71

1,55

1,77

1,81

2,00

2,00

0,81

1,19

1,19

0,82

1,82

0,52

0,77

1,67

1,81

0,90

1,10

25. Mājokļu renovācijas apjoma pieaugums

2,32

2,09

2,36

2,36

2,36

2,41

1,14

2,23

2,14

2,18

1,64

0,86

1,41

2,10

1,95

1,29

1,33

1,33
1,71
1,57

0,86
1,33
1,32

1,24
1,67
1,43

1,29
1,76
1,57

1,43
1,81
1,57

1,43
1,86
1,76

0,38
1,38
0,86

1,05
1,24
1,64

1,00
1,05
1,62

0,76
1,45
1,45

1,14
2,14
1,38

0,33
1,38
0,86

0,57
1,19
1,09

1,81
1,29
1,77

1,77
1,33
1,90

0,67
1,24
1,38

0,67
1,29
1,43

1,71
1,52

1,62
1,32

1,67
1,45

1,67
1,68

1,67
1,73

1,67
1,73

1,19
1,32

1,76
1,67

1,76
1,48

1,71
1,71

1,57
1,52

1,14
1,76

1,24
1,57

1,81
1,62

1,81
1,38

1,82
1,10

1,76
1,14

26. Gandrīz nulles enerģijas dzīvojamo māju būvniecība
27. Jauno ģimeņu nodrošinājums ar kvalitatīvu mājokli
28. Mājokļu apkārtējās vides uzlabošanās
29. Mājokļu īpašnieku izpratnes par mājokļu uzturēšanu ilgtermiņā pieaugums
30. Iedzīvotāju maksājumu par mājokļa uzturēšanu samazinājums
31. Iedzīvotāju maksājumu par apkuri samazinājums

1,77

1,64

1,91

1,95

2,00

2,18

1,00

1,68

1,59

1,81

1,62

1,23

1,32

1,81

1,52

1,18

1,23

32. Iedzīvotāju maksājumu par elektroenerģiju samazinājums

1,27

1,14

1,23

1,41

1,45

1,55

0,68

1,38

1,38

1,23

1,09

0,95

1,00

1,38

1,29

0,90

0,90

33. Daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu un studentu maksājumu par īri samazinājums

0,67

0,68

0,91

0,71

0,95

0,90

0,67

0,90

0,67

0,95

1,41

2,32

1,14

0,62

0,62

0,71

0,81

34. Sociālo grupu maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli samazinājums

0,29

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

2,41

0,33

0,33

1,43

0,38

0,55

0,81

0,43

0,43

0,57

0,62

35. Mājsaimniecību budžeta izdevumu strukturālās izmaiņas

1,77

1,41

1,77

1,77

1,77

1,77

1,48

1,33

1,24

1,68

1,64

1,57

1,33

1,19

0,95

0,90

1,10

36. Mājokļa īpašuma vērtības palielināšanās

1,86

1,64

1,91

1,95

2,00

2,18

0,81

1,70

1,70

1,82

1,50

0,62

1,36

1,91

1,59

1,29

1,52

1,90
0,91

1,76
0,73

1,90
0,95

2,00
0,95

2,00
1,00

2,05
0,95

1,67
0,95

1,76
0,95

1,67
0,91

1,76
1,36

2,10
1,41

1,52
1,14

1,62
1,24

1,81
1,18

1,71
1,14

1,57
1,05

1,64
1,18

37. Iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanās
38. Iedzīvotāju veselības uzlabošanās
39. Mājokļa dzīves cikla pagarināšanās

2,09

1,77

2,05

2,09

2,09

2,27

0,91

2,13

2,13

2,14

1,50

0,81

1,57

1,95

1,64

1,59

1,68

40. Mājokļu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanās

2,00

1,90

2,10

2,00

2,10

2,24

1,00

2,13

2,05

2,10

1,29

0,76

1,24

2,18

1,82

1,41

1,50

41. Mājokļu atrašanās vietas prestiža uzlabošanās

0,86

0,86

0,90

0,90

0,95

1,05

0,71

1,05

1,05

1,00

0,95

0,52

0,71

1,10

1,05

0,81

0,90

57,4

49,9

56,3

59,5

60,88

63,5

40,8

58,1

56,5

58,0

54,9

39,8

44,76

60,85

59,9

44,78

47,5

8.

12.

10.

5.

2.

1.

16.

6.

9.

7.

11.

17.

15.

3.

4.

14.

13.

Ekspertu vērtējumu kopsumma katram instrumentam (kopsumma)
Rangs katram instrumentam (1.–17. vieta)

Avots: autores izstrādāts no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas instrumentu ieguvumu novērtēšanai (skatīt 5. pielikumu).
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No iegūtajiem ekspertu vērtējumu rezultātiem par esošajiem instrumentiem ir
iespējams noteikt tos instrumentus, kas ir bijuši piemērojami viena vai otra valsts vai
pašvaldību politikas uzdevuma ieviešanā, vai arī kas ir bijuši mazāk piemērojami (skatīt
3.12. tabulu un 5. pielikumu). Piemēram, lai attīstītu īres tirgu, lielākos ieguvumus var gūt,
īstenojot pašvaldību ESKO līgumus un privātos ESKO līgumus, kas ir izskaidrojams ar to, ka
dzīvokļu īpašniekiem ar šo instrumentu īstenošanas palīdzību, uzlabojot sava mājokļa
energoefektivitāti, tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu, tas kļūst pievilcīgs mājokļa īrniekam,
tādējādi veicinot īres tirgus attīstību. Piemēram, lai veicinātu siltumenerģijas un
elektroenerģijas resursu ietaupījumu, vispiemērotākie instrumenti ir pašvaldību ESKO līgumi,
savukārt, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību – speciālās kredītlīnijas un publiskās subsīdijas.

3.12. tabula

Privātie ESKO līgumi

0,76

0,76

0,71

0,81

0,62

1,14

0,90

1,95

1,76

1,90

2,10

2,10

2,19

1,05

2,32

2,27

0,91

0,73

0,95

0,95

1,00

0,95

0,95

0,95

0,91

Speciālā kredītlīnija,
publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu
garantijas (galvojumi)

0,57

Speciālā kredītlīnija un
publiskās subsīdijas

0,76

Speciālās kredītlīnijas un
kredītu garantijas
(galvojumi)

Pašvaldības ESKO līgumi

Siltumenerģijas un
elektroenerģijas
resursu ietaupījums.
Iedzīvotāju
veselības
uzlabošanās

Publiskās subsīdijas
(granti)

Īres tirgus attīstība.

Kredītu garanijas
(galvojumi)

Ieguvumi
(vertikāli)

Speciālās kredītlīnijas

Mājokļu
ilgtermiņa finanšu
instrumenta
Nr.
(horizontāli)

Sociālo grupu nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglo–
jumu instruments

Ieguvumu vērtēšana no 2000. līdz 2015. gadam īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem lēmumu pieņemšanas vadībai

Avots: autores izstrādāts no visiem ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas instrumentu
ieguvumu novērtēšanai (skatīt 5. pielikumu).

Šāda veida analīze ir izmantojama ex–post novērtējumos dažādu ieviesto valsts
politiku, valsts/pašvaldību programmu un projektu, normatīvo aktu analīzē par to ieviešanas
rezultātu efektivitāti, kā arī ex–ante novērtējumos par jaunu valsts politiku u.tml. izstrādi, kā
labs pamats tālāku politikas mērķu un uzdevumu izvirzīšanai, izstrādei un īstenošanai.
Balstoties uz ekspertu vērtējumu rezultātiem, 3.13. tabulā līdzīgi kā par esošajiem
instrumentiem ir parādīti vairāki ieguvumi un to ietekme uz jaunajiem instrumentiem, kas var
būt noderīgi, lai īstenotu konkrētus mājokļu, sociālās, finanšu vai citas politikas uzdevumus
un var būt palīgs vadības lēmumu pieņemšanas procesā ilgtermiņā (skatīt 3.13. tabulu un
5. pielikumu).
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3.13. tabula

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ masu
finansēšana

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Individuālā
finansēšana

Energoefektivitātes
investīciju fondi

0,52

0,52

0,43

0,48

1,57

1,67

1,24

1,33

1,62

1,00

0,52

0,81

1,90

2,00

1,33

1,38

0,76

1,14

0,33

0,57

1,81

1,77

0,67

0,67

2,10

1,29

0,76

1,24

2,18

1,82

1,41

1,50

Zaļās obligācijas

Rēķinu atmaksas
instruments

Valsts budžeta
līdzekļu ietaupījuma
palielināšanās (jo
palielinājies privātā
finansējuma apjoms
mājokļu sektorā)
Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanās
Gandrīz nulles
enerģijas dzīvojamo
māju būvniecība417
Mājokļu
energoefektivitātes
rādītāju uzlabošanās

Sociālo grupu mājokļu
īres maksas atvieglojumu
instruments

Kompleksās renovācijas
nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu
instruments

Ieguvumi

Progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas
atbalsta instruments

Ieguvumu vērtības jaunajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem lēmumu
pieņemšanas vadībai

Avots: autores izstrādātsno ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas anketas instrumentu ieguvumu
novērtēšanai (skatīt 5. pielikumu).

Piemēram, lai palielinātu valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu, piemērotākais
instruments, kas būtu ieviešams, ir mājokļu pašfinansēšanās instrumenta/masu finansēšanu
ieviešana, kas izskaidrojams ar to, ka šajā gadījumā tiek piesaistīti privātie līdzekļi mājokļu
sektorā, līdz ar to valstij ietaupās līdzekļi.
Piemēram, siltumnīcefekta gāzu samazināšanai kā piemērotākie instrumenti būtu
jāievieš zaļās obligācijas un energoefektivitātes investīciju fondi, jo tie ir potenciālie
instrumenti, ar kuru palīdzību būtu iespējams piesaistīt vairāk investīcijas mājokļu sektoram
energoefektivitātes uzlabošanai, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Lai veicinātu gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, ir jāveido energoefektivitātes
investīciju fondi un jāievieš zaļās obligācijas. Tā kā nulles enerģijas ēku būvniecība prasa
lielākas investīcijas nekā parasta mājokļa būvniecība, šeit vēl jo vairāk ir nepieciešama
papildus privātā kapitāla piesaiste, kas ir minēto instrumentu pamatā.
Lai uzlabotos mājokļu energoefektivitātes rādītāji, būtu jāievieš energoefektivitātes
investīciju fondi, tāpēc ka ar šī instrumenta palīdzību, piesaistot privātās investīcijas, varētu
vairāk veikt ieguldījumus mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī kompleksās
417

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of
buildings/ Internet. – http://eur–lex.europa.eu/legal–content/en/ALL/?uri=CELEX:32010L0031 – seen on 11 February 2015.
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renovācijas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma instruments, jo nodokļu atvieglojumi
varētu stimulēt vairāk iedzīvotājus renovēt savus mājokļus, tādējādi uzlabojot mājokļu
energoefektivitāti valstī kopumā.
Balstoties uz ekspertu vērtējumu rezultātiem, lai salīdzinātu, kuri ieguvumi būtiskāki
un kuri ieguvumi ir mazāk būtiski no katra jaunā mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenta
ieviešanas, 3.14. tabulā ir attēloti ieguvumi pēc to līmeņa katram instrumentam pēc vidējā
aritmētiskā vērtības no visu ekspertu vērtējumiem pēc šādas skalas:
-

no [0–1] balles – ir nelieli ieguvumi no instrumenta ieviešanas;

-

no ]1–2] balles – ir ieguvumi no instrumenta ieviešanas;

-

no ]2–3] balles – ir būtiski ieguvumi no instrumenta ieviešanas.
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3.14. tabula

1.Valsts budžeta ieņēmumupalielināšanās (nonodokļumaksājumiem)
2.Valsts budž. līdz. ietaupījumapalielināšanās (jo paliel. priv.finans. apjomsmājokļu sekt.)
3.Nodarbinātības līmeņapalielināšanās
4.Dzimstības līmeņapieaugums
5. Iedzīvotāju ilgtermiņaemigrācijas samazināšanās
6. Infrastruktūras attīstība
7.Uzņēmējdarbībasattīstība, galvenokārt būvniecībasnozarē
8.Hipotekārās kreditēšanas tirgusattīstība
9. Īres tirgus attīstība
10. Iedzīvotājudzīves līmeņakvalitātesuzlabošanās
11.Daudzb. ģim., jaunoģimeņu, studentu, kuri saņēmuši īresmaks. atviegl., īpatsv. pieaug.
12.Soc. grupu, kuras saņēmušasnekustamā īpašumanodokļaatvieglojumus, īpatsv. pieaug.
13.Pašvaldībubudž. ieņēmumupalielināšanāsnonekustamā īpašumanodokļamaksājumiem
14.Pašvaldībubudž. ieņēmumupalielin. no iedzīvotāju ienākumanodokļamaksājumiem
15.Pašvaldībubudž. ietaupījums (jo paliel. privātā finansējumaapjomsmājokļu sektorā)
16.Siltumnīcefektagāzu emisiju samazināšanās
17.Gaisapiesārņojumasamazināšanās
18.Atjaunojamoenergoresursu izmantošanaspieaugums
19. Iedzīvotāju “zaļās domāšanas” attīstība
20.Nosiltinātomājokļu īpatsvarapieaugums
21.Mājokļukvalitātes rādītājuuzlabošanās (jaunasvai renovētas inženierkomun.c.)
22.Zemāks siltumenerģijaspatēriņšmājokļos
23.Siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu ietaupījums
24. Jaunumājokļubūvniecības apjomapieaugums
25.Mājokļu renovācijas apjomapieaugums
26.Gandrīz nulles enerģijasdzīvojamomājubūvniecība
27. Jaunoģimeņunodrošinājumsar kvalitatīvu mājokli
28.Mājokļu apkārtējās videsuzlabošanās
29.Mājokļu īpašnieku izpratnesparmājokļuuzturēšanu ilgtermiņāpieaugums
30. Iedzīvotājumaksājumuparmājokļauzturēšanu samazinājums
31. Iedzīvotājumaksājumupar apkuri samazinājums
32. Iedzīvotājumaksājumupar elektroenerģiju samazinājums
33.Daudzbērnuģimeņu, jaunoģimeņuun studentumaksājumupar īri samazinājums
34.Sociālo grupumaksājumuparnekustamā īpašumanodokli samazinājums
35.Mājsaimniecībubudžeta izdevumustrukturālās izmaiņas
36.Mājokļa īpašumavērtībaspalielināšanās
37. Iedzīvotājudzīvesapstākļuuzlabošanās
38. Iedzīvotāju veselībasuzlabošanās
39.Mājokļadzīvesciklapagarināšanās
40.Mājokļu energoefektivitātes rādītājuuzlabošanās
41.Mājokļu atrašanāsvietas prestižauzlabošanās

*

*

*

*

*

*

Avots: autores izstrādātsno visiemekspertuvērtējumiemnoekspertuaptaujasanketas instrumentu ieguvumunovērtēšanai (skatīt 5.pielikumu).
Apzīmējumi:
no [0–1]balles – ir nelieli ieguvumino instrumenta ieviešanas
no ]1–2]balles – ir ieguvumino instrumenta ieviešanas
no ]2–3]balles – ir būtiski ieguvumi no instrumenta ieviešanas
*aritmētiskā vidējā standartnovirze (s) >1,13
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Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ masu
finansēšana

Mājokļu pašfinansēšanās
instrumenti/ Individuālā
finansēšana

Zaļās obligācijas”

Energoefektivitātes
investīciju fondi

Rēķinu atmaksas
instruments

Ieguvumu(vertikāli)

Sociālo grupu mājokļu īres
maksas atvieglojumu
instruments

Kompleksās renovācijas
nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu
instruments

Mājokļu ilgtermiņa finanšu instrumentaNr. (horizontāli)

Progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas
atbalsta instruments

Jaunomājokļu ilgtermiņafinansēšanas instrumentunovērtējumspēc to ieguvumulīmeņa

Kā redzams no 3.14. tabulas, analizējot iegūtos datus, vertikāli redzams, ka ir būtiski ieguvumi
no šādu jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas:
– No kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu instrumenta ir būtiski
ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībā; nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugumā; mājokļu kvalitātes
rādītāju uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņu samazināšanā mājokļos, mājokļu renovācijas apjoma
pieaugumā; mājokļu dzīves cikla pagarināšanā; mājokļu energoefektivitātes radītāju uzlabošanā u.c.
Savukārt no šī instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi dzimstības līmeņa pieaugumā,
daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu un studentu maksājumu par īri samazinājumā u.c.
– No progresīvā jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta instrumenta ieviešanas ir būtiski
ieguvumi mājokļu renovācijas apjoma pieaugumā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. No
instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi sociālo grupu maksājumu par nekustamā īpašuma
nodokli samazinājumā u.c.
– No sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instrumenta ir būtiski ieguvumi
uzņēmējdarbības attīstībā; nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugumā; mājokļu kvalitātes rādītāju
uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņa mājokļos samazināšanā, mājokļu renovācijas apjoma pieaugumā;
mājokļu dzīves cikla pagarināšanā; mājokļu energoefektivitātes radītāju uzlabošanā; daudzbērnu
ģimeņu, jauno ģimeņu un studentu maksājumu par īri samazinājumā. No instrumenta ieviešanas nav
vai ir nelieli ieguvumi atjaunojamo energoresursu izmantošanas pieaugumā u.c.
– No rēķinu atmaksas instrumenta ir būtiski ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībā; nosiltināto
mājokļu īpatsvara pieaugumā; mājokļu kvalitātes rādītāju uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņa
mājokļos samazināšanā, siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu ietaupījumā; mājokļu renovācijas
apjoma pieaugumā. No instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi īres tirgus attīstībā u.c.
– No energoefektivitātes investīciju fondiem ir būtiski ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībā;
iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes uzlabošanā, nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugumā; mājokļu
kvalitātes rādītāju uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņu mājokļos samazināšanā, siltumenerģijas un
elektroenerģijas resursu ietaupījumā; mājokļu energoefektivitātes rādītāju uzlabošanā; mājokļu
renovācijas apjoma pieaugumā. No instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi sociālo grupu
maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli samazinājumā u.c.
– No zaļām obligācijām ir būtiski ieguvumi uzņēmējdarbības attīstībā; hipotekārās kreditēšanas
tirgus attīstībā; iedzīvotāju dzīves līmeņa kvalitātes uzlabošanā, nosiltināto mājokļu īpatsvara
pieaugumā; mājokļu kvalitātes rādītāju uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņa mājokļos samazināšanā,
siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu ietaupījumā; mājokļu renovācijas apjoma pieaugumā. No
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instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi daudzbērnu ģimeņu, jauno ģimeņu un studentu
maksājumu par īri samazinājumā u.c.
– No mājokļu pašfinansēšanās instrumenta/ indivuduālās finansēšanas ieviešanas ir būtiski
ieguvumi sociālajām grupām, kuras saņēmušas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpatsvara
pieaugumā. No instrumenta ieviešanas nav vai ir nelieli ieguvumi hipotekārās kreditēšanas tirgus
attīstībā u.c.
– No mājokļu pašfinansēšanās instrumenta/ masu finansēšanas ieviešanas ir būtiski ieguvumi
uzņēmējdarbības attīstībā; nosiltināto mājokļu īpatsvara pieaugumā; mājokļu kvalitātes rādītāju
uzlabošanā; siltumenerģijas patēriņa mājokļos samazināšanā, siltumenerģijas un elektroenerģijas
resursu ietaupījumā; mājokļu renovācijas apjoma pieaugumā. No instrumenta ieviešanas nav vai ir
nelieli ieguvumi iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas samazināšanā u.c.
Vienlaikus analizējot 3.14. tabulu horizontālā griezumā, var noteikt tādus ieguvumus, kuri ir
būtiski gandrīz katra instrumenta ieviešanā, piemēram, no astoņiem jaunajiem mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentiem sešu instrumentu ieviešanas rezultātā ir būtiski ieguvumi uzņēmējdarbības
attīstībā, galvenokārt būvniecības nozarē; būtiski pieaugs nosiltināto mājokļu īpatsvars un uzlabosies
mājokļu kvalitātes rādītāji, kā arī tiks nodrošināts zemāks siltumenerģijas patēriņš mājokļos.
Papildus 3.14. tabulā norādīta aritmētiskā vidējā standartnovirze pie tiem ieguvumiem
konkrētajiem instrumentiem, kur ir lielākā standartnovirze, t.i., (s) >1,13, kas raksturo eskpertu
atšķirīgos viedokļus.
Ekspertu vērtējumu rezultāti par ieguvumiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem
un modas, mediānas, aritmētiskās vidējās standartnovirzes un vairācijas amplitūdas esošajiem
instrumentiem un jauniem instumentiem ir norādītas promocijas darba 5. pielikumā.
Balstoties uz ekspertu aptauju rezultātiem saskaņā ar 3.11. tabulā un 5. pielikumā apkopotajiem
aprēķiniem, 3.15. tabulā pēc rangiem ir sagrupēti līdz šim īstenotie deviņi un jaunie astoņi mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti.
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3.15. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu ranžējums
Instrumenta rangs pēc
ieguvumiem
8.

Instruments
Speciālās kredītlīnijas
Kredītu garantijas (galvojumi)

12.

Publiskās subsīdijas (granti)

10.

Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi)

5.

Speciālā kredītlīnija un publiskās subsīdijas (granti)

2.

Speciālā kredītlīnija, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu garantijas
(galvojumi)
Sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu instruments

1.
16.

Pašvaldības ESKO līgumi

6.

Privātie ESKO līgumi

9.

Kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu instruments

7.

Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta instruments

11.

Sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instruments

17.

Rēķinu atmaksas instruments

15.

Energoefektivitātes investīciju fondi

3.

“Zaļās obligācijas”

4.

Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Individuālā finansēšana

14.

Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Masu finansēšana

13.

Avots: autores izstrādāts no ekspertu vērtējumiem no ekspertu aptaujas instrumentu ieguvumu novērtēšanai
rezultātiem (skatīt 5. pielikumu).

Lai novērtētu indikatīvās līdz šim īstenoto un jauno mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu administrēšanas izmaksas, ir būtiski noteikt, cik lielu finansiālo ietekmi to ieviešana atstās
uz publiskajiem resursiem, tāpēc veikta Ekspertu aptauju instrumentu indikatīvo publisko
administrēšanas izmaksu novērtēšanai (skatīt 3. pielikuma 3. anketu). Lai gan publiski informācija par
līdz šim īstenoto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu publiskajām administrēšanas izmaksām
Latvijā ir ierobežota, un tās ir atkarīgas gan no instrumenta būtības, lieluma un citiem aspektiem,
Ekspertu aptaujas instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas izmaksu novērtēšanas anketā ir
iekļauts izmaksu intervāls iespējamām instrumentu publiskajām administrēšanas izmaksām, balstoties
uz dažādiem publiski pieejamiem informācijas avotiem418 419420.
Ekonomikas ministrija. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums ES fondu
2014.–2020. gada plānošanas periodam (2015)/ Internets. – https://komitejas.esfondi.lv/.– skatīts 2018. gada 30. martā.
418
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Kā redzams no 3.4. tabulas, Ekspertu aptaujā instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas
izmaksu novērtēšanai piedalījās 15 eksperti, tostarp 11 valsts sektora eksperti, divi pašvaldības sektora
un divi finanšu institūciju eksperti.
Eksperti sniedza vērtējumu par septiņiem līdz šim īstenotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem. Izmaksas kredītu garantijām (galvojumiem) un publiskajām subsīdijām (gratiem)
netika vērtētas, jo tās tika vērtētas attiecīgi pie kombinētajiem instrumentiem – speciālajām
kredītlīnijām un kredītu garantijām (galvojumiem), speciālajām kredītlīnijām un publiskajām
subsīdijām (grantiem) un speciālajām kredītlīnijām, publiskajām subsīdijām (grantiem) un kredītu
garantijām (galvojumiem) un astoņiem jauniem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem.
Eksperti aizpildīja anketas par katra esošā un jaunā instrumenta publiskajām administrēšanas
izmaksām, atzīmējot katram instrumentam indikatīvo administrēšanas izmaksu slieksni (skatīt
3.16. tabulu).
3.16. tabula
Indikatīvās instrumenta publiskās administrēšanas izmaksas Latvijā, eiro/vidēji gadā

Nav

Instrumenta publiskās administrēšanas izmaksas Latvijā,
eiro/vidēji gadā
Līdz 100 000
100 000 –
500 000–1 000 000
500 000

1 000 000 un vairāk

Avots: autores izstrādāts no ekspertu aptaujas par instrumentu indikatīvajām publiskajām administrēšanas
izmaksām novērtēšanai pēc datiem no publiskajiem avotiem 421 422423 (skatīt 6. pielikumu).

Lai gan jautājums par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu administrēšanas izmaksām
ir ļoti sensitīvs un vairāk ir attiecināms uz valsts institūciju ekspertiem, kuri ir galvenie mājokļu un
finanšu politikas īstenotāji, kā arī budžeta plānotāji un dažādu instrumentu administratori, arī daļa no
pašvaldību un finanšu ekspertiem sniedza viedokli.
Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets. – http://m.likumi.lv/doc.php?id=67556 –
skatīts 2018. gada 1. aprīlī.
420 Anotācija MK rīkojumam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 54 “Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31. punktā
paredzēto nosacījumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu 2015. gadā” (02.02.2015.)/ Internets. –
https://likumi.lv/doc.php?id=271943 – skatīts 2018. gada 27. martā.
419

Ekonomikas ministrija. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums ES fondu
2014.–2020. gada plānošanas periodam (2015)/ Internets. – https://komitejas.esfondi.lv/ – skatīts 2018. gada 30. martā.
422 Mājokļu attīstības kreditēšanas programma (II posms). Ministru kabinets. 2002./ Internets. – http://m.likumi.lv/doc.php?id=67556 –
skatīts 2018. gada 1. aprīlī.
423 Anotācija MK rīkojumam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 54 “Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31. punktā
paredzēto nosacījumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu 2015. gadā” (02.02.2015.)/ Internets. –
https://likumi.lv/doc.php?id=271943 – skatīts 2018. gada 27. martā.
421
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No ekspertu sniegto vērtējumu rezultātiem par instrumentu indikatīvajām publiskajām
administrēšanas izmaksām gadā aprēķināti vidējā svērtā rādītāji izmaksām katram instrumentam – gan
esošajiem instrumentiem, gan jauniem instrumentiem (skatīt 3.17. tabulu un 6. pielikumu).

3.17. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu indikatīvo administrēšanas izmaksu
1.pakāpes (sākotnējās) vērtēšanas rezultāti
LĪDZŠINĒJIE INSTRUMENTI

Izmaksas
eiro/gadā

Speciālās kredītlīnijas

350 000

Speciālās kredītlīnijas un kredītu
garantijas (galvojumi) (komb. instr.)

425 000

Speciālā kredītlīnija un publiskās
subsīdijas (granti) (komb. instr.)
Speciālā kredītlīnija, publiskās
subsīdijas (granti) un kredītu
garantijas (galvojumi) (komb. instr.)
Sociālo grupu nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojumu instruments
Pašvaldības ESKO

616 670

Privātie ESKO līgumi
Kopā

Izmaksas
eiro/gadā

JAUNIE INSTRUMENTI
Kompleksās renovācijas nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojumu
instruments
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu
kreditēšanas atbalsta instruments
Sociālo grupu mājokļu īres maksas
atvieglojumu instruments

516 670

Rēķinu atmaksas instruments

230 000

710 000

481 670
290 000

333 330
Energoefektivitātes investīciju fondi

482 140

“Zaļās obligācijas”

156 670

246 670

Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/
Individuālā finansēšana

50 000

76 670

Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/
Masu finansēšana

42 860

2 907 150

Kopā

2 101 200

Avots: autores izstrādāts no kopējā ekspertu vērtējuma no ekspertu aptaujas instrumentu indikatīvo publisko
administrēšanas izmaksu novērtēšanai (skatīt 6. pielikumu)424

Analizējot līdz šim īstenoto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu publiskās
administrēšanas izmaksas, redzams, ka visdārgāk administrējamais esošais instruments ir speciālās
kredītlīnijas, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu garantijas (galvojumi), kas izskaidrojams ar to, ka
tas ir instruments, kura īstenošanai ir nepieciešami lieli publiskie resursi, kā arī sarežģīts instrumentu
administrēšanas process.
Vismazākās publiskās administrēšanas izmaksas ir nepieciešamas privāto ESKO līgumu
administrēšanai, jo tas balstās pārsvarā uz privātajām investīcijām un līdz ar to šajā gadījumā nav
Henilane I., Šķiltere D. Complex Model of Evaluation of Lond–term Housing Financing Instruments”. In proceedings of 11th Annual
Scientific Baltic Business Management Conference, “Trends of Business and Funding Models in Contemporary World”, Latvia, Riga,
BA School of Business and Finance, - 2018. - apstiprināts publicēšanai.
424
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nepieciešama liela publiskā kapitāla piesaistes nepieciešamība (piem., papildus publiskie resursi var būt
nepieciešami, ja ESKO līgumu ieviešanas gadījumā papildus tiek iesaistīti ES fondu līdzekļi vai tml.).
Visdārgāk administrējamais jaunais instruments ir kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma
nodokļu atvieglojuma instruments, kas ir izskaidrojams ar to, ka mājokļu renovācijas gadījumā
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi būtu piemērojami mājas dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz
konkrēto dzīvokļa īpašumu, un līdz ar to atvieglojums būs jāpiemēro katram dzīvokļa īpašniekam un
tas var palielināt administratīvo slogu pašvaldībām. Kā otrs dārgākais instruments no jaunajiem
instrumentiem ir progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta instruments.
No jaunajiem instrumentiem vismazākās administratīvās izmaksas nepieciešamas mājokļu
pašfinansēšanas instrumenta /masu finansēšanas un mājokļu pašfinansēšanas instrumenta/
individuālās finansēšanas ieviešanai, kas izskaidrojams ar instrumentu vienkāršo īstenošanas būtību –
instrumentu īstenošanai nepieciešams atvērt bankas norēķinu kontu konkrētajam ar mājokli saistītam
mērķim, uz kuru ir iespējams pārskaitīt naudu, kas nerada nekādus ievērojamus papildu finansiālus
līdzekļus no publiskajiem resursiem.
Novērtētās mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu publiskās administrēšanas izmaksas ir
tikai aplēses par to, cik varētu izmaksāt viena vai otra instrumenta administrēšana, kas balstās uz
ekspertu zināšanām un pieredzi, nevis padziļinātiem aprēķiniem, vienlaikus tās sniedz indikācijas par
aptuvenām instrumentu publiskajām administrēšanas izmaksām un dod iespēju salīdzināt tos
savstarpēji, kā arī esošo un jauno instrumentu līmenī. Lai iegūtu precīzus aprēķinus, ir jāveic
padziļināta izpēte par katru no instrumentiem, kas ir ļoti apjomīgs un komplicēts darbs.
Vienlaikus secināms, ka piedāvāto jauno instrumentu publiskās administrēšanas izmaksas
kopumā ir zemākas nekā līdz šim īstenoto esošo instrumentu publiskās administrēšanas izmaksas. Lai
gan šie instrumenti ir savstarpēji atšķirīgi gan pēc lieluma, gan pēc to ietekmes uz konkrētām
sociālajām grupām, gan pēc to īstenošanas specifikas un citiem aspektiem, tādēļ ir grūti savstarpēji
salīdzināmi, jāsecina, ka lielas daļas no jaunajiem instrumentiem, piem., energoefektivitātes investīciju
fondi un zaļās obligācijas, īstenošana vairāk balstās uz privātā kapitāla piesaisti nekā publiskajām
investīcijām, kas varētu dot daudz lielāku efektu kopējā mājokļu sektora uzlabošanā nekā esošie
instrumenti un no valsts politikas veidotāju puses būtu vērtējami padziļināti, izskatot iespēju to
ieviešanai tuvākajos gados.
Aritmētiskās vidējā standartnovirzes rādītāji par instrumentu publiskajām administrēšanas
izmaksām pēc aritmētiskā vidējā svērtā vērtībām no kopējā ekspertu vērtējuma ir norādīti 6. pielikumā.
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Apakšnodaļas nobeigumā secināms, ka veicot mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
1.pakāpes (sākotnējo) vērtēšanu, pēc mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vispārējas
piemērotības novērtēšanas rezultātiem kopumā par vispiemērotāko instrumentu eksperti uzskata
progresīvo jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas instrumentu (jauno instrumentu); speciālās kredītlīnijas
un kredītu garantijas (galvojumus) (līdz šim īstenotais instruments). Pēc mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieguvumu novērtēšanas rezultātiem par vispiemērotāko instrumentu eksperti
uzskata 1) speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu garantijas (galvojumus) (līdz
šim īstenotais instruments); 2) speciālās kredītlīnijas un publiskās subsīdijas (granti) (līdz šim
īstenotais instruments); 3) energoefektivitātes investīciju fondus (jaunais instruments), 4) zaļās
obligācijas (jaunais instruments). Pēc mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu novērtēšanas
rezultātiem pēc ikgadējām indikatīvajām publiskajām administrēšanas izmaksām viszemākās
administrēšanas izmaksas ir 1) mājokļu pašfinansēšanās instrumentam/ masu finansēšanai; 2) mājokļu
pašfinansēšanās instrumentam/ individuālai finansēšanai; 3) privātajiem ESKO līgumiem; 4) zaļajām
obligācijām.

3.3. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes (padziļinātās)
vērtēšanas rezultāti
Šajā apakšnodaļā veikta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes padziļinātā
(vērtēšana), pielietojot AHP metodes elementus, ar kuras palīdzību pārbaudīta 1.pakāpes (sākotnējā)
instrumentu nvērtēšanā iegūtie rezultāti un noteiktie piemērotākie instrumenti Latvijā.
Balstoties uz promocijas darba 1.4. apakšnodaļā analizētās AHP metodes teorētiskajiem
aspektiem, 3.1. attēlā norādīto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu divpakāpju vērtēšanas
metodisko ietvaru, 3.5. tabulā noteiktajiem ekspertu atlases vērtēšanas kritērijiem, mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu 2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas ietvaros pēc noteiktiem kritērijiem no 24
sākotnējā vērtēšanā atlasītajiem ekspertiem atlasīti 6 eksperti (piedalījās 6 eksperti), izvirzot tiem
stingrākus kritērijus attiecībā uz viņu profesionālo pieredzi, zināšanām, kompetencēm un prasmēm
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu jomā, instrumentu 1.pakāpes (sākotnējā) vērtēšanā iegūtie
ekspertu aptaujas instrumentu ieguvumu novērtēšanai vērtējumi pārbaudīti ar analītisko procesu
hierarhijas metodes (Analytic Hierarchy Process Method) elementu palīdzību, tostarp veikta
instrumentu ranžēšanu, lai novērtētu 17 mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus un to
piemērotību Latvijas apstākļiem lēmumu variantu izvēles kontekstā (skatīt 3.18. un 3.19., 3.22. tabulu).
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3.18. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2. pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas rezultāti pēc ieguvumiem
Alternatīvas –instrumenti
(horizontāli)/
Ieguvumi (vertikāli)
Valsts un pašvaldību līmeņa kopējie
ieguvumi
Mājokļu un iedzīvotāju līmeņa kopējie
ieguvumi
Kopā

Instr.1.

Instr.2.

Instr.3.

Instr.4.1.

Instr.4.2.

Instr.4.3.

Instr.5.

Instr.6.1.

Instr.6.2.

Instr.7.

Instr.8.

Instr.9.

Instr.10.

Instr.11

Instr.12

Instr.13.1.

Instr.13.2

Kopā

44.452

34.000

38.595

44.048

45.048

46.214

22.762

37.262

37.548

36.119

36.429

23.881

28.190

40.429

44.310

26.310

28.024

613.619

18.857
63.310

15.143
49.143

18.000
56.595

19.143
63.190

20.000
65.048

20.714
66.929

12.429
35.190

16.143
53.405

15.571
53.119

20.000
56.119

17.286
53.714

14.429
38.310

14.143
42.333

16.714
57.143

16.429
60.738

11.000
37.310

13.571
41.595

279.571
893.190

Alternatīvu (instrumentu) salīdzinājums pret kritēriju “Valsts un pašvaldību līmeņa kopējie ieguvumi”
Svēršanās (Weighted
preferences)

Alternatīvas
(instruments)

Instr.1.

Instr.2.

Instr.3.

Instr.4.1.

Instr.4.2.

Instr.4.3.

Instr.5.

Instr.6.1.

Instr.6.2.

Instr.7.

Instr.8.

Instr.9.

Instr.10.

Instr.11

Instr.12

Instr.13.1.

Instr.13.2

Instr.1.
Instr.2.
Instr.3.

3.000
1.000
3.000
5.000
6.000
6.000

2.000
0.333
1.000
4.000
4.000
4.000

2.000
0.200
0.250
1.000
2.000
2.000

0.500
0.167
0.250
0.500
1.000
2.000

0.500
0.167
0.250
0.500
0.500
1.000

9.000
5.000
7.000
9.000
9.000
9.000

3.000
0.333
2.000
3.000
3.000
3.000

3.000
0.333
2.000
3.000
3.000
3.000

3.000
0.500
2.000
3.000
3.0000
4.000

3.000
0.333
2.000
3.000
3.000
4.000

8.000
5.000
6.000
8.000
8.000
9.000

6.000
3.000
4.000
6.000
6.000
6.0000

2.000
0.250
0.500
2.000
2.000
3.000

2.000
0.200
0.2500
0.500
2.000
2.000

7.000
4.000
5.000
7.000
7.000
7.000

6.000
3.000
4.0000
6.000
6.000
7.000

2.668
0.641
1.276

0.108
0.026
0.052

2.433
3.141

0.099
0.127

Instr.4.3.

1.000
0.333
0.200
0.500
2.000
2.000

3.669

0.149

Instr.5.

0.111

0.500

0.143

0.111

0.111

0.111

1.000

0.125

0.125

0.125

0.125

0.500

0.200

0.111

0.111

0.25000

0.200

0.177

0.007

Instr.6.1.

0.333

3.000

0.500

0.333

0.333

0.333

8.000

1.000

0.500

2.000

2.000

6.000

4.000

0.333

0.250

5.000

4.000

1.157

0.047

Instr.6.2.

0.333

3.000

0.500

0.333

0.333

0.333

8.0000

2.000

1.000

2.000

2.000

6.000

4.000

0.333

0.250

5.000

4.000

1.255

0.051

Instr.7.

0.33333

2.000

0.500

0.333

0.333

0.250

8.000

0.500

0.500

1.000

0.500

5.0000

4.000

0.333

0.200

4.000

4.000

0.909

0.037

Instr.8.

0.333

3.000

0.500

0.333

0.333

0.250

8.000

0.500

0.500

2.000

1.000

6.000

4.000

0.333

0.250

4.000

4.000

1.034

0.042

Instr.9.

0.125

0.200

0.167

0.125

0.125

0.111

2.000

0.167

0.167

0.200

0.167

1.000

0.250

0.125

0.111

0.333

0.250

0.213

0.009

Instr.10.
Instr.11

0.167

0.333

0.250

0.167

0.167

0.167

5.000

0.250

0.250

0.250

0.250

4.000

1.000

0.167

0.143

2.000

2.000

0.500

4.000

2.000

0.500

0.500

0.333

9.000

3.000

3.000

3.000

3.000

8.000

6.000

1.000

0.333

6.000

5.000

0.425
1.986

0.017
0.081

Instr.12

0.500

5.000

4.000

2.000

0.500

0.500

9.000

4.000

4.000

5.000

4.000

8.000

7.000

3.000

1.000

7.000

6.000

2.958

0.120

Instr.13.1.

0.143

0.250

0.200

0.143

0.143

0.143

4.000

0.200

0.200

0.250

0.250

3.000

0.500

0.167

0.143

1.000

0.333

0.312

0.013

Instr.13.2

0.167

0.333

0.250

0.167

0.167

0.143

5.000

0.250

0.250

0.250

0.250

4.000

0.500

0.200

0.167

3.000

1.000

0.405

0.016

Instr.4.1.
Instr.4.2.

Kopā

9.079

45.617

24.343

11.996

7.462

5.591

115.000

26.325

24.825

31.575

28.875

95.500

62.450

15.853

9.908

74.583

62.783

Kopā

24,659

1,000

Alternatīvu (instrumentu) salīdzinājums pret kritēriju “Mājokļu un iedzīvotāju līmeņa kopējie ieguvumi”
Alternatīvas
(instrumenti)
Instr.1.
Instr.2.
Instr.3.
Instr.4.1.
Instr.4.2.

Svēršanās (Weighted
preferences)

Instr.1.

Instr.2.

Instr.3.

Instr.4.1.

Instr.4.2.

Instr.4.3.

Instr.5.

Instr.6.1.

Instr.6.2.

Instr.7.

Instr.8.

Instr.9.

Instr.10.

Instr.11

Instr.12

Instr.13.1.

Instr.13.2

1.000
0.250
0.500
2.000
3.000

4.000
1.000
5.000
6.000
7.000

2.000
0.200
1.000
7.000
4.000

0.500
0.167
0.333
1.000
4.000

0.333
0.143
0.250
0.500
1.000

0.333
0.143
0.250
0.333
0.500

6.000
3.000
6.000
6.000
7.000

3.000
0.333
3.000
3.000
4.000

3.000
0.500
3.000
4.000
4.000

0.333
0.143
0.250
0.500
1.000

2.000
0.250
2.000
2.000
3.000

4.000
2.000
4.000
4.000
5.000

5.000
2.000
4.000
5.000
6.000

3.000
0.333
2.000
3.000
3.000

3.000
0.333
2.000
3.000
4.000

8.000
5.000
7.000
8.000
9.000

5.000
3.000
4.000
5.000
6.000

1.985
0.530
1.585
2.533
3.402

0.082
0.022
0.066
0.105
0.141

Instr.4.3.

3.000

7.000

4.000

4.000

0.167

1.000

8.000

4.000

4.000

2.000

3.000

5.000

6.000

4.000

4.000

9.000

6.000

3.406

0.141

Instr.5.

0.167

0.333

0.167

0.167

0.143

0.125

1.000

0.167

0.167

0.111

0.143

0.250

0.250

0.143

0.143

3.000

0.333

0.231

0.010

Instr.6.1.

0.333

3.000

0.333

0.333

0.250

0.250

6.000

1.000

2.000

0.167

0.333

3.000

3.000

0.500

0.500

6.000

3.000

0.906

0.038

Instr.6.2.

0.333

2.000

0.333

0.250

0.250

0.250

6.000

0.500

1.000

0.167

0.333

2.000

2.000

0.333

0.333

5.000

3.000

0.721

0.030

Instr.7.

3.000

7.000

4.000

2.000

1.000

0.500

9.000

6.000

6.000

1.000

3.000

5.000

5.000

3.000

3.000

9.000

6.000

3.382

0.140

Instr.8.

0.500

4.000

0.500

0.500

0.333

0.333

7.000

3.000

3.000

0.333

1.000

3.000

4.000

2.000

2.000

7.000

4.000

1.542

0.064

Instr.9.

0.250

0.500

0.250

0.250

0.200

0.200

4.000

0.333

0.500

0.200

0.333

1.000

2.000

2.000

2.000

7.000

4.000

0.712

0.030

Instr.10.
Instr.11

0.200

0.500

0.250

0.200

0.167

0.167

4.000

0.333

0.500

0.200

0.250

0.500

1.000

0.200

0.250

4.000

2.000

0.333

3.000

0.333

0.333

0.333

0.250

7.000

2.000

3.000

0.333

0.500

0.500

5.000

1.000

2.000

6.000

4.000

0.442
1.128

0.018
0.047

0.333

3.000

0.500

0.333

0.250

0.250

7.000

2.000

3.000

0.333

0.500

0.500

4.000

0.500

1.000

6.000

3.000

0.125
0.200

0.200
0.333

0.143
0.250

0.125
0.200

0.111
0.167

0.111
0.167

0.333
3.000

0.167
0.333

0.200
0.333

0.111
0.167

0.143
0.250

0.143
0.250

0.250
0.500

0.167
0.250

0.167
0.333

1.000
5.000

0.200
1.000

53.867

25.260

14.692

5.597

5.162

90.333

33.167

38.200

7.348

19.036

40.143

55.000

25.426

28.060

105.000

59.533

1.016
0.179
0.378
24,078

0.042
0.007
0.016
1,00

Instr.12
Instr.13.1.
Instr.13.2
Kopā

15.525
Avots: Autores izstrādāts
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Kopā

Pēc 3.18. tabulā apkopotajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes
vērtēšanas (padziļinātās) vērtēšanas pēc ieguvumiem rezultātiem, piemērojot AHP metodes elementus,
3.19. tabulā ir apkopoti svēršanas procedūras rezultāti, kas raksturo divu kritēriju, t.i., kopējo valsts un
pašvaldību līmeņa ieguvumu un kopējo mājokļu un iedzīvotāju līmeņa ieguvumu, ietekmi uz katru no
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem.
3.19. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas pēc ieguvumiem:
svēršanas procedūras rezultāti
Instrumenta Nr.

Instr.1.
Instr.2.
Instr.3.
Instr.4.1.
Instr.4.2.
Instr.4.3.
Instr.5.
Instr.6.1.
Instr.6.2.
Instr.7.
Instr.8.
Instr.9.
Instr.10.
Instr.11.
Instr.12.
Instr.13.1.
Instr.13.2.

Instrumenta nosaukums

Speciālās kredītlīnijas
Kredītu garantijas
Publiskās subsīdijas
Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas
Speciālās kredītlīnijas un publiskās subsīdijas
Speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas un kredītu
garantijas
Sociālo grupu NĪN atvieglojuma instruments
Pašvaldību ESKO līgumi
Privātie ESKO līgumi
Kompleksās renovācijas NĪN atvieglojuma instruments
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta
instruments
Sociālo grupu mājokļu īres maksas atbalsta instruments
Rēķinu atmaksas instruments
Energoefektivitātes investīciju fondi
“Zaļās obligācijas”
Mājokļu pašfinansēšanās instruments – individuālā
finansēšana
Mājokļu
pašfinansēšanās
instruments –
masu
finansēšana

Valsts un
pašvaldību
līmeņa kopējie
ieguvumi, %
10,8%
2,6%
5,2%
9,%
12,7%

Mājokļu un
iedzīvotāju
līmeņa kopējie
ieguvumi, %
8,2%
2,2%
6,6%
10,5%
14,1%

14,9%
0,7%
4,7%
5,1%
3,7%

14,1%
1,0%
3,8%
3,0%
14,0%

4,2%
0,9%
1,7%
8,1%
12,0%

6,4%
3,0%
1,8%
4,7%
4,2%

1,3%

0,7%

1,6%

1,6%

Avots: Autores izstrādāts

Lai pārbaudītu veikto aprēķinu objektivitāti, veikta novērtējuma konsekvences pārbaude jeb
saskaņotības attiecības aprēķins. Saskaņā ar promocijas darba 1.4. apakšnodaļā norādītajām (1.1.),
(1.2.) un (1.3.) formulām, vērtējot 17 mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentus (alternatīvas) pēc
kritērija “Valsts un pašvaldību līmeņa kopējie ieguvumi” un pēc kritērija “Mājokļu un iedzīvotāju
līmeņa kopējie ieguvumi”, λ max, CI un CR vērtības apkopotas 3.20. tabulā.
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3.20. tabula
Konsekvences pārbaudes rezultāti
Rādītājs

λ max
CI
CR

Alternatīvu (instrumentu)
salīdzinājumam pēc kritērija
“Valsts un pašvaldību līmeņa
ieguvumi”
18.4334
0.0896
5.569%

Alternatīvu (instrumentu)
salīdzinājumam pēc kritērija
“Mājokļu un iedzīvotāju līmeņa
ieguvumi”
18.9915
0.1245
7.74%

Avots: Autores izstrādāts

Kā minēts promocijas darba 1.4. apakšnodaļā, par AHP metodes teorētiskajiem aspektiem
iegūtie aprēķinu rezultāti uzskatāmi par objektīviem, ja CR≤10%.
Ņemot vērā iepriekš minēto, mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes
(padziļinātās) vērtēšanas pēc ieguvumiem rezultāti, uzskatāmi par objektīviem, jo, vērtējot
instrumentus pēc “valsts un pašvaldību līmeņa kopējiem ieguvumiem” un “mājokļu un iedzīvotāju
līmeņa kopējiem ieguvumiem” attiecīgās CR vērtības sastāda 5,569% un 7,74%, kas ir mazāk par 10%.
3.21. tabulā izveidota kritēriju matricu, kura parāda katra kritērija procentuālo ietekmi.
3.21. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas pēc ieguvumiem
kritēriju matrica (Criteria Matrix)
Valsts un pašvaldību līmeņa kopējie ieguvumi
Mājokļu un iedzīvotāju līmeņa kopējie
ieguvumi
Kopā

Skaitliskā vērtība
613.62

Procentuālā vērtība
68.70%

279.57
893.19

31.30%
100%

Avots: Autores izstrādāts..

Saskaņā ar AHP metodes teorētiskajiem aspektiem, apvienojot 3.19. un 3.21. tabulā iegūtās
matricas, izmantojot Excel funkciju “mmult”, veikti aprēķinui par 17 mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu piemērotību Latvijas apstākļiem, vērtējot instrumentus pēc to ieguvumiem, kas apkopoti
3.22. tabulā.
Iegūtie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes vērtēšanas (padziļinātās)
vērtēšanas pēc ieguvumiem rezultāti ir apkopoti 3.21. tabulā un parāda, ka līdz šim īstenotie mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas un kredītu
garantijas – ieņem 1. vietu pēc ieguvumiem, speciālās kredītlīnijas un publiskās subsīdijas – 2. vietu,
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speciālās kredītlīnijas – 3. vietu, speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas – 4. vietu. Jaunie mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – zaļās obligācijas – ieņem 5. vietu pēc ieguvumiem,
energoefektivitātes investīciju fondi – 6. vietu, kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma instruments – 7. vietu.

3.22. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu novērtējums: 2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas pēc
ieguvumiem rezultāti
Instru–
menta Nr.

Instrumenta nosaukums

Instrumenta rangs
pēc 1.pakāpes
(sākotnējās)
vērtēšanas
rezultātiem

2.pakāpes
(padziļinātās)
vērtēšanas rezultātiem
%
Rangs

Galvenais instrumenta
izmantošanas mērķis*

Instr.1.

Speciālās kredītlīnijas

8.

10,01%

3.

Instr.2.

Kredītu garantijas

12.

2,47%

12.

Instr.3.

Publiskās subsīdijas

10.

5,62%

8.

Instr.4.1.

Speciālās kredītlīnijas un
kredītu garantijas

5.

10,07%

4.

Instr.4.2.

Speciālās kredītlīnijas un
publiskās subsīdijas

2.

13,17%

2.

Instr.4.3.

1.

14,65%

1.

16.

0,79%

17.

Instr.6.1.

Speciālās kredītlīnijas,
publiskās subsīdijas un
kredītu garantijas
Sociālo grupu NĪN
atvieglojuma instruments
Pašvaldību ESKO līgumi

6.

4,40%

11.

Instr.6.2.

Privātie ESKO līgumi

9.

4,43%

10.

Instr.7.

Kompleksās renovācijas
NĪN atvieglojuma
instruments
Progresīvais jauno ģimeņu
mājokļu kreditēšanas
atbalsta instruments
Sociālo grupu mājokļu
īres maksas atbalsta
instruments
Rēķinu atmaksas
instruments
Energoefektivitātes
investīciju fondi
“Zaļās obligācijas”

7.

6,93%

7.

11

4,89%

9.

Mājokļu iegāde un
energoefektivitāte (renovācija)

17.

1,52%

15.

Mājokļu enerrgoefektivitāte
(renovācija)

15.

1,76%

13

3.

7,00%

6.

4.

9,56%

5.

14.

1,10%

16.

Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija) un remonts
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija)
Mājokļu būvniecība, energo–
efektivitāte (renovācijai)
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), remonts

Instr.5.

Instr.8.

Instr.9.

Instr.10.
Instr.11
Instr.12
Instr.13.1.

Mājokļu pašfinansēšanās
instruments – individuālā
finansēšana
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Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), būvniecība un
iegāde
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija)
Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija)

Instr.13.2

Mājokļu pašfinansēšanās
instruments – masu
finansēšana

13.

1,62%

14.

Mājokļu energoefektivitāte
(renovācija), remonts

Avots: Autores izstrādāts

Tā kā piemērotāku mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu izvēlē ir svarīgi, cik lielus
publiskos resursus varētu prasīt viena vai otra instrumenta ieviešana, papildus veikti aprēķini par
piemērotākajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem pēc to publiskajām administrēšanas
izmaksām. Aprēķinos tika izmantoti pēc 3.5. tabulā noteiktajiem kritērijiem atlasīto ekspertu vērtējumi,
kuri sniedza vērtējumu par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem pēc to ieguvumiem.
Tā kā viens no sešiem ekspertiem nebija sniedzis viedokli par mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu iespējamajām publiskajām administrēšanas izmaksām, tad aprēķinos tika izmantoti piecu
ekspertu vērtējumi. Iegūtie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu publisko administrēšanas
izmaksu novērtēšanas rezultāti apkopoti 3.23. tabulā.

3.23. tabula
Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas izmaksu novērtējums:
2.pakāpes (padziļinātās) vērtēšanas rezultāti
Publiskās administrēšanas
izmaksas, eiro/gadā
50 000

Rangs

Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Individuālā finansēšana

58 333

2. un 3.

Privātie ESKO līgumi

58 333
66 667

2.un 3.
4.

Rēķinu atmaksas instruments

175 000

5.

Pašvaldības ESKO

208 333
208 333

6. un 7.
6. un 7.

220 833
308 333
400 000

8.
9.
10.

Speciālās kredītlīnijas

408 333

11.

Speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi) (komb. instr.)
Kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
instruments
Speciālā kredītlīnija un publiskās subsīdijas (granti) (komb. instr.)
Speciālā kredītlīnija, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu garantijas
(galvojumi) (komb. instr.)

416 667
433 333

12.
13.

600 000
641 667

14.
15

Instrumenta nosaukums
Mājokļu pašfinansēšanās instrumenti/ Masu finansēšana

“Zaļās obligācijas”

Sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instruments
Energoefektivitātes investīciju fondi
Sociālo grupu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu instruments
Progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta instruments

1.

Avots: Autores izstrādāts no piecu ekspertu vērtējuma (eksperti atlasīti no 15 ekspertiem pēc 3.5. tabulā
noteiktajiem ekspertu atlases kritērijiem un ekspertu aptaujas anketas instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas
izmaksu novērtēšanai (skat. 6. pielikumu).
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Lai gan speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas un kredītu garantijas ieņem 1. vietu pēc
ieguvumiem, tas ir visdārgāk administrējamais instruments (15. vieta), speciālās kredītlīnijas un
publiskās subsīdijas ieņem 2. vietu pēc ieguvumiem un ir otrs dārgāk administrējamais instruments
(14. vieta), speciālās kredītlīnijas ieņem 3. vietu pēc ieguvumiem un ir piektais dārgāk
administrējamais instruments (11. vieta), speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas ieņem 4. vietu
pēc ieguvumiem un ir ceturtais dārgāk administrējamais instruments (12. vieta). Jaunie mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – zaļās obligācijas – ieņem 5. vietu pēc ieguvumiem un 4. vietu kā
viens no lētāk administrējamiem instrumentiem, energoefektivitātes investīciju fondi – 6. vietu pēc
ieguvumiem un 8. vietu pēc administrēšanas izmaksām. Vēlos akcentēt privāto ESKO līgumu
potenciālu, lai gan šis instruments ieņem attiecīgi 10. vietu pēc ieguvumiem, tas ieņem 2. vietu pēc
zemākajām publiskajām administrēšanas izmaksām.
Balstoties uz multikritēriju analīzes teoriju mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
piemērotības vērtēšanā pēc ieguvumiem lēmumu variantu izvēles kontekstā, ir izveidots mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vadības modelis ieviešanai Latvijā (skatīt 3.4. attēlu).
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Iedzīvotāju pieejamības ar kvalitātes un
kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli
paaugstināšana

Līdz šim īstenoto
mājokļu
ilgtermiņa
finansēšanas
instrumentu
ieviešanas
turpināšana
– Speciālās
kredītlīnijas un
kredītu garantijas
(galvojumi) –
Mājokļu
galvojumu
programmas
ietvaros jaunajām
ģimenēm
– Speciālās
kredītlīnijas,
publiskās
subsīdijas (granti)
un kredītu
garantijas
(galvojumi) – ES
fondu 2014.-2020.
gada mājokļu
programmas
ietvaros

Lēmums par
jaunu mājokļu
ilgtermiņa
finansēšanas
instrumentu
izstrādi

Lēmums par jaunu
mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas
instrumentu izvēli
Prerspektīvi instrumenti:
– zaļās obligācijas
– energoefektivitātes
investīciju fondi

Jaunu mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu ieviešana

-Privātie ESKO
līgumi

Pēcieviešanas
novērtējums par jaunu
mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu
ieviešanas uzreiz pēc
ieviešanas, pēc 1 gada,
3 gadiem, ilgtermiņā

- Aptuveni 61% no visiem mājokļiem ir
daudzdzīvokļu mājas, no kurām 99% neatbilst
mūsdienu normatīvo aktu prasībām, lielākā
daļa ir būvētas padomju laikā, nav
energoefektīvas un ir sliktā tehniskā stāvoklī.
- Mājokļu sektora īpatnība ir nepieciešamība
pēc lielām investīcijām un ilgs investīciju
atmaksāšanās laiks.
- Ar katru gadu pieaug esošo mājokļu
tehniskais nolietojums, un, kā autore uzskata,
“neieguldot šodien, rīt būs jāiegulda vairāk”.
Veicamie uzdevumi (rekomendācijas):
- Izmaksu un ieguvumu identifikācija katram
instrumentam.
- Instrumentu izvēlē uzsvars jāliek uz privātā
kapitāla piesaisti sektoram, t.sk. starptautisko
finanšu institūciju finansējuma piesaisti.
- Jāizvērtē valsts un pašvaldību finansiālās
iespējas ieviest jaunus instrumentus, jāplāno
budžets.
- Jāparedz laiks normatīvā regulējuma
sagtavošanai un ieviešanai jauna instrumenta
ieviešanai.
- Jāparedz laiks atbalsta programmu izstrādei
un ieviešanai, caur kuru attiecīgais
instruments varētu tikt ieviests.
- Jāizvērtē un iespēju robežās jāpārņem citu
ES dalībvalstu pieredze jauno mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanā.
- Instrumentu izvēlē jānotiek nepārtrauktai
sadarbībai starp valsts institūcijām (EM, FM,
VARAM, LM u.c.), pašvaldībām, ALTUM,
bankām, nekustamā īpašuma attīstītājiem,
nevalstiskām organizācijām, universitātēm
(piem., Rīgas Tehnisko universitāti,
iedzīvotājiem).
Veicamie uzdevumi (rekomendācijas):
- Nav jānorobežojas ar viena jauna
instrumenta ieviešanu ilgtermiņā uzreiz, bet
sākumā 1-3 gadu laikā jārealizē vairāki
instrumenti pilotprojektu veidā, lai spētu
novērtēt, vai šādi instrumenti sasniegs vēlamo
efektu, un tad var attiecīgi jau īstenot
ilgtermiņā.
- Nepieciešams veikt sabiedrības informēšanas
kampaņu, piem., caur EM kampaņu “Dzīvot
siltāk”, seminārus reģionos un pašvaldībās,
iesaistīt sabiedrības informēšanā nevalstiskās
organizācijas, kā arī sniegt informāciju
sociālajos tīklos.
Veicamie uzdevumi (rekomendācijas):
- Jāveic izmaksu-ieguvumu vērtēšana par
ieviesto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu (vispirms novērtē tad, kad īstenots
pilotprojekta līmenī, pēc tam jau programmas
līmenī).

3.4.
3.5. attēls. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vadības modelis lēmumu variantu izvēlei
Latvijā
Avots: Autores izstrādāts
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Izstrādātais mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vadības modelis balstīts uz līdz šim
īstenoto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu attīstīšanas un ieviešanas turpināšanu un jaunu
instrumentu, kas balstīts uz zemākām instrumentu publiskajām adminsitrēšanas izmaksām, izstrādi un
pakāpenisku ieviešanu Latvijā, sniedzot rekomendācijas un ieteikumus mājokļu politikas izstrādātājiem
un īstenotājiem Latvijā.
Apakšnodaļas nobeigumā secināms,, ka mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vērtēšanā
svarīgi ir tos novērtēt netikai pēc ieguvumiem, bet arī pēc tā, kādu ietekmi to ieviešana var atstāt uz
publiskajiem resursiem, respektīvi novērtēt publiskās administrēšanas izmaksas, lai secinātu, kurš no
instrumentiem vairāk balstītos uz privātajām invetsīcijām, kurš – uz publiskajām invetsīcijām un radīs
lielāku administratīvo slodzi uz publiskajiem resursiem. Autore saskata zaļo obligāciju instrumenta un
energoefektivitātes investīciju fondu instrumenta ieviešanas potenciālu Latvijā,kas balstīts uz zemākām
to publiskajām adminsitrēšanas izmaksām. Izstrādātis mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
vadības modelis paredz: lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitātes un kvantitātes ziņā atbilstošu
mājokli, jāievieš jauni, uz privātām investīcijām balstīti mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti,
kas tādējādi paaugstinātu valsts un pašvaldību līmeņa un iedzīvotāju un mājokļa līmeņa ieguvumus.
Pētījuma 3. nodaļas nobeigumā secināms, ka ir apstiprinājusies pētījuma hipotēze, jo mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas rezultāti sniedz indikācijas mājokļu politikas
veidotājiem lēmumu varianta izvēlē par līdz šim īstenoto un potenciāli jaunu mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotību Latvijā, lai uzlabotu iedzīvotājus nodrošinājumu ar
kvalitātes un kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli.
Pētījuma 3. nodaļā ir izstrādātas šādas zinātniskās novitātes: piedāvāti jauni mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – kompleksās renovācijas nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu instruments, progresīvais jauno ģimeņu mājokļu kreditēšanas atbalsta instruments
un sociālo grupu mājokļu īres maksas atvieglojumu instruments; noteikti valsts un pašvaldību
līmeņa ieguvumi un iedzīvotāju un mājokļu līmeņa ieguvumi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu griezumā, izstrādāta mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu
vērtēšanas metodika un praktiskās novitātes: noteikti jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti, kuru ieviešana Latvijā būtu padziļināti vērtējama, veikta ieguvumu vērtēšana
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem un sniegtas indikatīvās ikgadējo publisko
administrēšanas izmaksu aplēses esošajiem un jaunajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem Latvijā, veikta to vērtēšana.
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PROMOCIJAS DARBA SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
SECINĀJUMI
1. Promocijas darba hipotēze ir apstiprināta. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieguvumu vērtēšanas metodika un rezultāti sniedz indikācijas mājokļu politikas veidotājiem lēmumu
variantu izvēlē par līdz šim īstenoto un potenciāli jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieviešanas piemērotību Latvijā, lai uzlabotu iedzīvotājus nodrošinājumu ar kvalitātes un kvantitātes
ziņā atbilstošu mājokli.
2. Latvijā nav skaidras sasaistes starp normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos
minētajiem skaidrojumiem jēdzieniem “mājoklis”, “mājokļu ilgtermiņa finansēšana”, “mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumenti” un pastāv nepieciešamība izstrādāt vienotas definīcijas šeim
jēdzieniem, kuras būtu nosakāmas ar normatīvo aktu, lai nodrošinātu viennozīmīgu izpratni par teim
starp mājokļu politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajām pusēm un iedzīvotājiem.
3. Lielākā mājokļu sektora problēma ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sliktais tehniskais
stāvoklis un zems energoefektivitātes līmenis, tādējādi 99% no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
neatbilst pašreizējām ēku būvniecības norobežojošo konstrukciju prasībām, līdz ar to viens no
svarīgākajiem mājokļu sektora mērķiem ir uzlabot esošo daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, veicot
to komplekso renovāciju, kā arī veicināt jaunu mājokļu būvniecības apjomus. Lai to veiktu ir
jāsagatavo un jāīsteno dažādi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti.
4. Kopējais nepieciešamo investīciju apjoms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ēku sektora
renovācijai ir aptuveni 5,4 miljardi eiro. Ar pieejamo ES fondu finansējumu var tikt renovētas līdz
2700 daudzdzīvokļu mājām jeb līdz 14,5% no kopējās daudzdzīvokļu māju platības valstī, kas ir
relatīvi maz, tāpēc jāmeklē iespējas investīciju piesaistei un inovatīvu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu sagatavošanai un īstenošanai.
5. Mājokļu situācija valstī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sektorā liecina, ka tas ir sektors, kurā
nepieciešams vislielākais valsts un pašvaldību atbalsts un, nepieciešamība veikt daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju komplekso renovāciju ar katru gadu pieaug arvien vairāk. Tāpēc mājokļu politikas
veidotājiem jāveido un jāattīsta tādi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, ar kuru palīdzību ne
tikai būtu iespējams pēc iespējas vairāk piesaistīt investīcijas sektoram, bet arī, kuri pārliecinātu
dzīvokļu īpašniekus par instrumentu ieviešanas lietderību, jeb to, ka “ieguldītais šodien atmaksāsies
ilgtermiņā”, kā arī kopumā mainītu viņu attieksmi un izpratni pret sava dzīvokļa īpašuma
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apsaimniekošanas un uzturēšanas nepieciešamību, tostarp arī nepieciešamību ieguldīt investīcijas
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu atjaunošanā un uzlabošanā.
6. Vienlaikus ar mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem, kuri uzlaboto daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitāti, nepieciešams izveidot un attīstīt tādus instrumentus, kuri veicinātu
atbalstu dažādām sociālā riska grupām, piemēram, jaunajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm u.c., gan
jaunu mājokļu iegādei, gan mājokļu renovācijai vai remontam. Piemēram, lielākais atbalsts jaunajām
ģimenēm, kurš īstenots kopš 2014. gada līdz šim ir Valsts ģimenes mājokļu programma, kuras ietvaros
plānots nodrošinot vairāk nekā 7247 bērnus ar mājokli, kas ir relatīvi maz.
7. Latvijā mājokļu politikas veidotāji pēdējo reizi 2002. gadā piesaistīja starptautisko finanšu
institūciju līdzekļus atsevišķām mājokļu atbalsta programmām, kas vērtējams kā negatīvs faktors
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas politikas jomā Latvijā, jo, lietderīgi izmantojot starptautisko finanšu
institūciju līdzekļus mājokļu atbalsta programmās, būtu iespēja palielināt pieejamo investīciju apjomu
mājokļu sektoram. Šāda pozitīvā pieredze ir Igaunijā un Lietuvā, kuras papildus ES fondu līdzekļiem
no 2007.-2013. gadam piesaistīti arī starptautisko finanšu institūciju līdzekļi mājokļu atbalsta
programmām.
8. Latvijā valsts un pašvaldības atbalsts mājokļu sektorā tiek īstenots caur dažādām mājokļu
atbalsta programmām, vienlaikus Latvijā trūkst pētījumu mājokļu jomā, kuros vienkopus būtu apkopoti
īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti un veikta to ieviešanas rezultātu analīze.
Promocijas darbā noteikti deviņi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, kas ir tikuši vai tiek
īstenoti Latvijā no 2000. līdz 2015. gadam, un identificēti astoņi jauni mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumenti, kuru piemērotība būtu vērtējama Latvijas apstākļiem.
9. Lēmumu variantu izvēles noteikšanai par piemērotākajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentiem Latvijā un iegūto vērtēšanas rezultātu objektivitātes pārbaudei, veikta instrumentu
divpakāpju vērtēšanu:1.pakāpes (sākotnējā) un 2.pakāpes (padziļinātā) instrumentu vērtēšanu. Mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 1.pakāpes (sākotnējās) vērtēšanas un 2.pakāpes (padziļinātās)
vērtēšanas rezultāti pēc ieguvumiem un publiskajām administrēšanas izmaksām ir līdzīgi, kas liecina
par iegūto vērtēšanas rezultātu objektivitāti (10. un 11. secinājums).
10. Pēc mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 1.pakāpes (sākotnējās) vērtēšanas ekspertu
aptauju vērtējumiem ir sekojoši rezultāti:
10.1. pēc 24 ekspertu vērtējumiem no aptaujas rezultātiem vispārējai instrumentu piemērotības
novērtēšanai - vispiemērotākie instrumenti ir progresīvais jauno ģimenes mājokļu kreditēšanas atbalsta
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instruments, trīs kombinētie instrumenti: speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas (granti) un kredītu
garantijas (galvojumi); speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi); speciālās kredītlīnijas
un publiskās subsīdijas (granti);
10.2. pēc 23 ekspertu vērtējumiem aptaujas rezultātiem instrumentu ieguvumu novērtēšanai vislielākie ieguvumi no visiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem ir speciālām
kredītlīnijām, publiskām subsīdijām (grantiem) un kredītu garantijām (galvojumiem); speciālām
kredītlīnijām un publiskām subsīdijām (grantiem); energoefektivitātes investīciju fondiem un zaļajām
obligācijām. Kopējo ieguvumu vērtības tādiem instrumentiem kā speciālām kredītlīnijām un publiskām
subsīdijām (grantiem); energoefektivitātes investīciju fondiem un zaļajām obligācijām ir ļoti līdzīgas,
kas nozīmē, ka no ieguvumu viedokļa šiem instrumentiem ir liels potenciāls ieviešanai Latvijā;
10.3. pēc 15 ekspertu aptauja rezultātiem instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas
izmaksu novērtēšanai - instrumenti ar zemākajām publiskās administrēšanas izmaksām ir mājokļu
pašfinansēšanās instruments/ masu finansēšana un mājokļu pašfinansēšanās instruments/ individuālā
finansēšana un privātie ESKO līgumi, zaļās obligācijas.
11. Veicot mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu 2.pakāpes (padziļināto) vērtēšanu pēc
ieguvumiem (6 ekspertu aptauja instrumentu ieguvumu novērtēšanai) un publiskajām administrēšanas
izmaksām Latvijā (5 ekspertu aptauja instrumentu indikatīvo publisko administrēšanas izmaksu
novērtēšanai), vērtēšanas rezultāti parāda, ka, lai gan speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas un
kredītu garantijas ieņem 1. vietu pēc ieguvumiem, tas ir visdārgāk administrējamais instruments
(15. vieta), speciālās kredītlīnijas un publiskās subsīdijas ir 2. vietā pēc ieguvumiem un ir otrs dārgāk
administrējamais instruments (14. vieta), speciālās kredītlīnijas ieņem 3. vietu pēc ieguvumiem un ir
piektais dārgāk administrējamais instruments (11. vieta), speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas
ieņem 4. vietu pēc ieguvumiem un ir ceturtais dārgāk administrējamais instruments (12. vieta). Jaunie
mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti – zaļās obligācijas – ieņem 5. vietu pēc ieguvumiem un ir
viens no lētāk administrējamiem instrumentiem (4.vieta), energoefektivitātes investīciju fondi – 6. vietu
pēc ieguvumiem un ieņem 8. vietu pēc administrēšanas izmaksām. Vēlos akcentēt privāto ESKO
līgumu potenciālu, neskatoties uz to, ka šis instruments ieņem 10. vietu pēc ieguvumiem, tas ieņem 2.
vietu pēc zemākajām publiskajām administrēšanas izmaksām.
12. No 2000.-2015.gadam īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti, no kuru
īstenošanas ir vieni no lielākajiem valsts un pašvaldību līmeņa un mājokļu un iedzīvotāju līmeņa
ieguvumi un, kuri tiek īstenoti Latvijā ir: speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi), kurš
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tiek īstenots Valsts ģimeņu programmas ietvaros un speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu garantijas (galvojumi), kurš tiek īstenots SAM 4.2.1.1. programmas ietvaros.
Privātajiem ESKO līgumiem un pašvaldības ESKO līgumiem ir attīstības potenciāls Latvijā dēļ tā
īstenošanas principiem un relatīvi zemām publiskajām administrēšanas izmaksām.
13. Jaunajiem mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentiem – zaļajām obligācijām un
energoefektivitātes investīciju fondiem – ir ieviešanas potenciāls Latvijā, jo tie balstīti uz relatīvi
lieliem ieguvumiem un zemām publiskajām administrēšanas izmaksām, vienlaikus uzsver, ka katra
instrumenta piemērotības izvērtēšanai ir nepieciešams veikt attiecīgā instrumenta detalizētu un
kompleksu izpēti, vērtēšanu un analīzi.
14. Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vadības modelis norāda uz indikācijām
mājokļu politikas veidotājiem lēmumu variantu izvēlē par līdz šim īstenoto un potenciāli jaunu mājokļu
ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotību Latvijā. Lai uzlabotu iedzīvotājus
nodrošinājumu ar kvalitātes un kvantitātes ziņā atbilstošu mājokli, mājokļu politikas veidotājiem
jāturpina īstenot, attīstīt un paplašināt līdz šim īstenotie mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti:
speciālās kredītlīnijas un kredītu garantijas (galvojumi); speciālās kredītlīnijas, publiskās subsīdijas
(granti) un kredītu garantijas (galvojumi), privātie ESKO līgumi, un jāveic jauno mājokļu ilgtermiņa
finansēšanas instrumentu: zaļo obligāciju un energoefektivitātes investīciju fondu detalizētu izpēte,
sagatavošana un ieviešanu Latvijā.

PRIEKŠLIKUMI

Pēc promocijas darba rezultātiem ir izstrādāti priekšlikumi Ekonomikas ministrijai un
pašvaldībām, bankām un nekustamā īpašuma attīstītājiem lēmumu variantu izvēlē par no 2000.-2015.
gadam īstenoto un potenciāli jaunu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas
piemērotību Latvijā.
Priekšlikumi Ekonomikas ministrijai
1. Izstrādāt normatīvo regulējumu, kurā tiek sniegts skaidrojums jēdzieniem “mājoklis”,
“mājokļu ilgtermiņa finansēšana” un “mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumenti”.
2. Pielietot izstrādāto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieguvumu vērtēšanas
metodiku līdz šim īstenoto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu novērtēšanā pēc to ieviešanas
(ex - post vērtēšanā) un potenciāli jaunu instrumentu sagatavošanas posmā (ex – ante vērtēšanā).
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3. Paplašināt atbalsta nosacījumos Valsts ģimeņu mājokļu programmas ietvaros, kas tiek
īstenota caur speciālo kredītlīniju un kredītu garantiju (galvojumi) instrumentu, piemēram, paplašinot
to ar publiskajām subsīdijām daudzbērnu ģimenēm; strādājošiem studentiem, kuri mācās augstākajās
izglītības iestādēs; trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, u.tml.
4.

Izvērtēt

iepsējas

piesaistīt

starptautisko

finanšu

institūciju

līdzekļus

SAM

4.2.1.1.programmai, kas tiek īstenota ar ES atbalstu caur speciālo kredītlīniju, publisko subsīdiju
(grantu) un kredītu garantiju (galvojumu) instrumentu, kas dotu iespēju īstenot vairāk daudzdzīvokļu
dzīvojāmo māju kompleksās renovācijas projektus Latvijā, tādējādi uzlabojot kopējo mājokļu sektoru.
5. Apzināt un izvērtēt iemeslus, kāpēc Latvijā neveidojas privātie ESKO uzņēmumi, un veidot
nosacījumus privāto ESKO līgumu attīstībai valstī. ESKO līgumu būtība ir pēc attiecīgās
daudzdzīvokļu mājas kompleksās renovācijas projekta īstenošanas nodrošināt attiecīgai mājai
energoefektivitātes garantiju, kas tādējādi veicinātu renovācijas darbu kvalitāti ilgtermiņā un kopumā
pozitīvi ietekmētu būvniecības nozares sakārtošanos.
6. Veikt kompleksu izpēti, analīzi un izvērtēšanu par zaļo obligāciju instrumenta ieviešanas
iespējām un to ietekmi uz mājokļu sektoru Latvijā, tajā skaitā izpētīt citu ES dalībvalstu pieredzi par
potenciālajiem zaļo obligāciju tirgus dalībniekiem, veicamajām normatīvo regulējuma izmaiņām un
nepieciešamajiem publiskajiem resursiem instrumenta ieviešanai, iespējamo investīciju apjomu, kas
varētu tikt piesaistīts mājokļu sektoram instrumenta ieviešanas gadījumā Latvijā.
7. Padziļināti izpētīt un novērtēt energoefektivitātes investīciju fondu instrumentu un tā
ieviešanas iespējas Latvijā, tostarp izvērtēt iespējas to veidot kā valsts vai pašvaldības institūciju ar
līdzekļu rotācijas principu, kuram papildus piesaistīt starptautisko finanšu institūciju līdzekļus un ES
fondu līdzekļus.
8. Izstrādāt nosacījumus pašvaldības ESKO uzņēmumu attīstībai, tajā skaitā izstrādāt
pašvaldības ESKO līguma paraugu un vadlīnijas mājokļu energoefektivitātes sektoram un pilnveidot
normatīvo regulējumu, jo instruments nav attīstīts Latvijā. Izvērtēt iespējas pašvaldības ESKO
instrumentu kombinēt ar energoefektivitātes investīciju fondu, ko veidot kā pašvaldības
kapitālsabiedrību, ar kura palīdzību būtu iespējams akumulēt līdzekļus mājokļu energoefektivitātes
(renovācijas) projektu īstenošanai.
9. Izstrādāt publiskās (valsts un pašvaldības) un privātās (banku, nekustamā īpašuma attīstītāju
un mājokļu apsaimniekotāju) partnerības nosacījumus kopīgu mājokļu ilgtermiņa finansēšanas
instrumentu īstenošanai Latvijā.
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10. Pielietot izstrādāto mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu vadības modelis lēmumu
variantu izvēlei Latvijā un tajā sniegtos ieteikumus un rekomendācijas mājokļu politikas sagatavošanā
un īstenošanā Latvijā.
Priekšlikumi pašvaldībām
11. Pilsētu un novadu domēm savās pašvaldībās, piesaistot dažādu jomu ekspertus, organizēt
regulārus, izglītojošus pasākumus, seminārus, diskusijas un informatīvas kampaņas iedzīvotājiem par
iespējām saņemt atbalstu Valsts ģimenes mājokļu programmas un SAM 4.2.1.1. programmas ietvaros.
12. Sakārtot un attīstīt pašvaldību infrastruktūru un pakalpojumus, lai veicinātu privāto investoru
interesi būvēt jaunos mājokļus attiecīgo pašvaldību teritorijās.
13. Izvērtēt iespējas pašvaldībām, izstrādāt un īstenot sadarbības nosacījumus ar vietējo siltuma
ražotājiem (ja attiecināms) kopēju mājokļu attīstības projektu īstenošanā, veidojot pašvaldības ESKO
līgumus un energoefektivitātes investīciju fondus.
14. Īstenot kopīgus projektus ar vietējiem uzņēmējiem mājokļu situācijas uzlabošanai pašvaldībā,
īstenojot mājokļu pašfinansēšanās instrumentu – individuālo finansēšanu un mājokļu pašfinansēšanās
instrumentu – masu finansēšanu, sniedzot atbalstu tām sociālā riska grupām, kurām attiecīgajā
pašvaldībā nepieciešams visvairāk atbalsts mājokļu jomā.
15. Sadarboties ar augstskolām jaunu inovatīvu risinājumu attīstīšanā mājokļu situācijas
uzlabošanai pašvaldībā, tajā skaitā kopīgi īstenojot dažāda veida pilotprojektos mājokļu jomā.
Priekšlikumi bankām
16. Apzināt pašvaldību vajadzības mājokļu jomā un izstrādāt iespējamos sadarbības scenārijus ar
pašvaldībām mājokļu finansēšanā atkarībā no tās vajadzībām un iespējām.
17. Izvērtēt iespējas emitēt zaļās obligācijas ar mājokļu būvniecību, energoefektivitāti vai
atjaunojamajiem energoresursiem saistītiem mērķiem.
18. Izvērtēt un pārņemt citu valstu banku pieredzi mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu
ieviešanā, izvērtējot iespējamos riskus, ieguvumus un izmaksas, piesaistīt starptautisko finanšu
institūciju finansējumu.
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Priekšlikumi nekustamā īpašuma attīstītājiem
19. Apzināt pašvaldību vajadzības mājokļu jomā un izstrādāt iespējamos sadarbības scenārijus ar
pašvaldībām un vietējiem uzņēmējiem jaunu mājokļu būvniecības un energoefektivitātes uzlabošanas
jomā.
20. Īstenot publiskās un privātās partnerības projektus kopā ar vienu vai vairākām viena reģiona
pašvaldībām (piemēram, apvienojot Pierīgas pašvaldības) jaunu mājokļu būvniecībā atkarībā no
pašvaldību vajadzībām un iespējām.
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PIELIKUMI
1.pielikums
Ekonomisko, sociālo un vides ieguvumi nozaru darbības jomās
Ieguvumu veidu piemēri
Ieguvumu
joma
Ieguvumu
veids
Ekono–
miskie
ieguvumi

Ūdens–
saimniecī–
bas joma
Neattīrīto
notekūdeņu
daudzuma
samazināšanās;

Sociālie
ieguvumi

kvalitatīvāka
dzeramā
ūdens
apgādes
nodrošināšana
u.c.
Iedzīvotāju
veselības
uzlabošanās;
iedzīvotāju
“zaļās
domāšanas”

attīstīšana u.c.

Vides
ieguvumi

Ūdens resursu
dabiskās
vērtības
saglabāšānās
u.c.

Atkritum–
saimnie–
cības joma

Vides sanācijas,
aizsardzības un
vides risku
novēršanas joma

Transporta joma

Informācijas
un komuni–
kāciju
tehnoloģiju
(IKT) joma

Enerģētikas,
tostarp
mājokļu
joma

Izglītības un
zinātnes
joma

Atkritumu
pārstrādes un
reģenerācijas
pieaugums;
atkritumu
dalītās
savākšanas
attīstība u.c.

Kaitējuma
novēršana
īpašumiem saistība
ar plūdu riskiem;
ekotūrisma attīstība
u.c

Autoceļu
kvalitātes
uzlabošanās un
attīstība;
sabiedriskā
transporta
maršrutu attīstība
u.c.

IKT
palapojumu
pieejamības
palielināšanās;
valsts un
pašvaldību
iestāžu resursu
ietaupījuma
pieaugums u.c.

Enerģētikas
izmaksu

Nodokļu
ieņēmumu

samazināšanās;

palielināšanās;

mājokļu
energo–
efektivitātes
rādītāju
uzlabošanās
u.c.

zinātnisko
publikāciju
skaita
pieaugums
u.c.

Smaku
samazi–
nāšanās
saistībā ar
atkritumiem;
“zaļās
domāšanas”
attīstīšana u.c

Apkārtējās vides
sakārtošanās
iedzīvotāju brīvā
laika pavadīšanai
u.c.

Sabiedriskā
transporta
pieejamības
uzlabošanās;
satiksmes drošības
pieaugums u.c.

Iedzīvotāju
dzīves
kvalitātes
līmeņa
uzlabošanās;
iedzīvotāju
zināšanu līmeņa
pieaugums par
informācijas
tehnoloģi–jām
u.c.

Iedzīvotāju
nodroši–
nājums ar
kvalitatīvu
mājokli u.c.

Iedzīvotāju
izglītības
līmeņa pieau–
gums;

Apkārtējās
vides
piesārņojuma
samazināšanās
u.c.

Atjaunojamo
energoresursu
ieviešanas
pieaugums;
SEG emisiju
samazinā–
šanās u.c.

SEG emisiju
samazināšanās

u.c.

Dabas mantojuma
saglabāšanās;
bioloģiskās
daudzveidības
attīstība u.c.

Videi draudzīga
sabiedriskā
transporta infras–
truktūras attīstība;
elektromobiļu
izmantošanas
pieaugums u.c.

Avots: izstrādāja autore.
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nodarbinātības

pieaugums
u.c.

Vides risku
samazi–
nāšanās u.c.

Veselības
joma

Zemkopības
joma

Aizsar–
dzības
joma

Modernāku
medicīnas
tehnoloģiju
ieviešana u.c.

Piena
eksporta
apjoma
palieli–
nāšanās;
lopkopības
nozares
attīstība
valstī u.c.

Iedzīvotāju
migrācijas
samazinā–
šanās;

Tūrisma
attīstība,
pašvaldības
budžeta
ieņēmumu
palielināšanās
no kultūras
pasākumu
pieauguma u.c.

Medicīniskā
personāla
apmierinā–
tības līmeņa
ar darba
atalgojumu
pieaugums,
darba
apstākļu
uzlabošanās;
iedzīvotāju
veselības
uzlabošanās
u.c.
Medicīnas
atkritumu
mazināšanās
u.c.

Iedzīvotāju
veselības
uzlabošanās
u.c.

Iedzīvotāju
drošības
līmeņa
palieli–
nāšanās;
iedzīvotāju
veselības
stāvokļa

Brīvā laika
pavadīšanas
iespēju
pieaugums;
iedzīvotāju
izglītības un
kultūras līmeņa
pieaugums u.c.

Kultūras joma

uzlabošanās,

u.c.

Biloģisko
lauksaimnie
–cību
attīstība,
mežaudžu
izveidošana
un attīstība
u.c.

Vides risku
samazi–
nāšanās u.c.

Vides risku
samazināšanās
u.c.

