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Iekārojamākās sapņu mājokļa atrašanās vietas –
reģionālie dati
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26%
Pierīga

12%
Lauku teritorijā. 

Vidzemnieki vislielākie sava novada 
patrioti, jo 61% Vidzemē dzīvojošo tā 

ir arī sapņu dzīvesvieta

18%
Rīgā un Rīgas

apkārtnē

22%
Lauku teritorijā.

Lielāka vēlme pārcelties uz kādu 
pilsētu, kas nav Rīga vai tās apkaime, 

salīdzinājumā ar citiem novadiem  

18%
Lauku teritorijā
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Iemesli dzīvesvietas maiņai 
(norāda uz aspektiem, ar ko nav apmierināti savā reģionā)
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v
Reģionālie dati

 

Rīga Vidzeme

Latgale

Zemgale

Kurzeme

25%
mazāka dzīves

dārdzība

77%
Apkārtējā vide
(parki, meži)

65%
Apkārtējā vide
(parki, meži)

45%
Apkārtējā vide
(parki, meži)

29%
Radu/draugu

dzīvesvietas tuvums

37%
Radu /draugu 

dzīvesvietas tuvums

25%
Apkārtējā

infrastruktūra

40%
Tur dzīvo radi 

un draugi  

32%
Labāka

infrastruktūra

56%
Apkārtējā vide
(parki, meži)

Apkārtējo vidi novērtē uz pusi
vairāk nekā
2018. gadā

Darba/ienākumu gūšanas
iespējas nozīme kopš
2018. gada samazinājusies no 
52% līdz 26%



Īpašumu iegādes ģeogrāfiskais iedalījums
(darījumu skaits izmantojot Swedbank mājokļa kredītus, 2020)

Rīgā

Rīgas apkārtnē

Pārējā Latvijas 
teritorijā

23%

55%

21%

Trešdaļa privātmāju 
būvniecību notiek 
Latvijas reģionos

(īpatsvars audzis par 
+7p.p.) 

6 aizdevumi 
dienā 

reģionos
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Barjeras īpašuma iegādei reģionos
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Nav atbilstoša piedāvājuma vai pārāk augsta cena

Infrastruktūra

Īpašuma tehniskais stāvoklis

Pircēja ienākumu struktūra un uzkrājumi

Ieguldījumu atbilstība vērtībai
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Piemērots mājas vai zemes 
iegādei, celtniecībai vai sava 
īpašuma remontam.

summa no 10 000€

no 15% (papildus valsts atbalsts)

uzreiz pārdevēja kontā

Īpašums tiek ieķīlāts

vidēji 2,2%

Ja vēlies iegādāties mājokli

Piemērots zemes, stāvvietas, 
garāžas, noliktavas vai dzīvokļa 
iegādei ārpus Rīgas, kā arī sava 
īpašuma remontam.

5 000 – 20 000€

0%

Tavā kontā

Bez īpašuma ķīlas
Īpašums jāreģistrē uz pircēja 
vārda 90 dienu laikā

no 7,9%
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Aizdevums

Pirmā iemaksa

Aizdevums

Ķīla

Procentu likme

 Mazais mājokļa kredīts Mājokļa kredīts



Paldies!


