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Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu 
pārdošanas darījumu skaits 
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2012. gada IV ceturksnī vidējās cenas izmaiņas sērijveida 
neremontētiem dzīvokļiem mikrorajonos nav novērotas un uz šo 
brīdi tā sastāda 579 eiro par vienu kvadrātmetru. Salīdzinot 
vidējo cenu IV ceturksnī ar vidējo cenu gada sākumā, kopējais 
cenas pieaugums sastāda 0,64%. 

Vidējās sērijveida neremontēta dzīvokļa cenas mikrorajonos 
2012. gada IV ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada IV ceturksni, 
arī ir pieaugušas par 0,64%. 

Pēc Zemesgrāmatas datiem, 2012. gada IV ceturksnī Rīgas 
pilsētā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits ir 
palielinājies. 2012. gada I ceturksnī mēnesī vidēji tika reģistrēti 
618 dzīvokļu pārdošanas darījumi, II ceturksnī vidēji 598 
pārdošanas darījumi mēnesī, III ceturksnī vidēji 663 darījumi 
mēnesī, bet IV ceturksnī reģistrēti vidēji 675 pārdošanas 
darījumi mēnesī. 

Salīdzinot Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas 
darījumu skaitu 2012. gada IV ceturksnī ar darījumu skaitu 
2011. gada IV ceturksnī, reģistrēto darījumu skaita pieaugums 
sastāda 5%. 

Kopumā 2012.gadā Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu 
pārdošanas darījumu skaits, salīdzinot ar 2011.gadu ir pieaudzis 
par 22.5%. 

IV ceturksnī saglabājās pastāvīga interese par nekustamā 
īpašuma iegādi gan Rīgas klusajā centrā, gan aktīvajā centrā. 
Krievijas un bijušo NVS valstu pārstāvji turpina interesēties par 
īpašumiem uzturēšanās atļaujas iegūšanai, nereti ar mērķi 
pārcelties uz dzīvi Latvijā ar visu ģimeni. Taču šo klientu 
prasībām atbilstošs piedāvājums turpina sarukt. Interese tiek 
izrādīta tikai par kvalitatīviem, remontētiem dzīvokļiem jaunajos 
projektos, renovētās ēkās vai pirmskara ēkās, kas ir labā 
stāvoklī. Tie ārvalstu klienti, kuri meklē īpašumu pastāvīgai 
dzīvošanai, joprojām bieži vien izšķiras par privātmājas iegādi, 
jo cenas centra dzīvokļiem ir līdzvērtīgas pietiekami labu 
privātmāju cenām. 

Ierobežotās izvēles dēļ klienti paplašina pieļaujamo mājokļa 
atrašanās rajonu. Ja agrāk tika izskatīts tikai galvaspilsētas 
centrs, tad nu jau arvien vairāk klienti izskata dzīvokļu iegādes 
iespējas jaunos projektos tuvajā centrā vai mikrorajonos, it īpaši 
Pārdaugavā dēļ tās izcilās infrastruktūras, kā arī lidostas un 
Jūrmalas ērtās sasniedzamības, kā arī privātmājas iegādes 
iespējas tuvajā Pierīgā. 

Arī IV ceturksnī turpinās aktīva mājokļa meklēšana no vietējo 
pircēju puses – jaunām ģimenēm, kas interesējas par divu un 
trīs istabu dzīvokļiem cenu kategorijā ap 100 000 eiro. Pircēji 
ļoti rūpīgi izvērtē banku un ar tām saistīto uzņēmumu 
piedāvātos īpašumus, cenšoties izmantot izdevību iegūt 
labvēlīgākus kreditēšanas nosacījumus. 



 

Datu publicēšanas gadījumā atsauce uz Ober-Haus Real Estate Latvia obligāta.  

Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju par nekustamā īpašuma tirgus attīstību Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Polijā; vēlaties pasūtīt Jums aktuālu 
pārskatu par konkrētu tirgus segmentu vai par projektu attīstību tirgū, sazinieties ar Ober-Haus pārstāvi Latvijā. 

Aija Āboliņa, Valdes priekšsēdētāja 
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Cenas 2012. gada IV ceturksnī ir saglabājušas stabilitāti, 
pieprasītiem objektiem aktīvajā centrā vidējās cenas bija no 800 
līdz 1300 eiro par kvadrātmetru, tuvajā centrā – no 1200 līdz 
1900 eiro par kvadrātmetru un klusajā centrā (remontēti 
dzīvokļi) – no 1800 līdz 3400 eiro par kvadrātmetru. 

Jauno projektu segmentā IV ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo 
ceturksni, pircēju aktivitāte ir saglabājusies nemainīga. Jauno 
projektu segmentā pieprasītākie ir 2 līdz 3 istabu dzīvokļi ar 
vidējo cenu no 1100 līdz 1200 eiro par vienu kvadrātmetru.  

Šajā segmentā joprojām ir arī klienti, kas meklē mazus un lētus 
dzīvokļus, bieži vien bez apdares, lai pārceltos no sērijveida 
dzīvokļa uz dzīvokli jaunā projektā. 

Cenas par jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos ir no 1100 
līdz 1700 eiro par vienu kvadrātmetru. Cenas par jauno projektu 
dzīvokļiem galvaspilsētas centrā ir vidēji no 1650 līdz pat 3400 
eiro par vienu kvadrātmetru, klusajā centrā dažviet sasniedzot 
4500 eiro par kvadrātmetru. 

2012. gada IV ceturksnis Rīgas mikrorajonos arī bijis samērā 
aktīvs. Vislielākā interese ir no vietējo pircēju puses, kas vēlas 
iegādāties līdz 50 kvadrātmetru lielus dzīvokļus ar vidējo cenu 
līdz 35 000 eiro. Mikrorajonos joprojām ir izteikti liela interese 
par banku un ar tām saistīto uzņēmumu īpašumā esošajiem 
dzīvokļiem. 

Rīgas mikrorajonos pircēji pārsvarā izskata dzīvokļus, kas ir labā 
stāvoklī. Ja dzīvoklim nepieciešami lieli papildus ieguldījumi, tad 
pircēji sliecas par labu dārgākiem dzīvokļiem. Pircēji, arvien 
izvēloties īpašumu rūpīgi interesējas ne tikai par dzīvokļa, bet 
visas ēkas vispārējo stāvokli - kad mainītas mājas 
komunikācijas, jumts, remontēta kāpņu telpa u. c. pie īpašuma 
piederošas palīgtelpas. Potenciālie pircēji tālredzīgi interesējas 
par komunālo maksājumu apjomu, apsaimniekošanas izmaksām 
un uzkrājumu fondu. Tāpat tiek izrādīta interese arī par 
apsaimniekotāju plānotajiem darbiem ēkas uzlabošanai. 

Dārgākā mikrorajona pozīcijas saglabā Teika, kur vidējās 
neremontētu sērijveida dzīvokļu cenas IV ceturksnī ir vidēji 699 
eiro par kvadrātmetru, tad seko Purvciems, Pļavnieki, Mežciems 
un Āgenskalns ar vidējo cenu 618 eiro par kvadrātmetru. 

Savukārt zemākās vidējās neremontētu sērijveida dzīvokļu 
cenas IV ceturksnī ir Bolderājā – 469 eiro par kvadrātmetru, 
Vecmīlgrāvī – 520 eiro par kvadrātmetru, Ķengaragā – 539 eiro 
par kvadrātmetru un Sarkandaugavā – 546 eiro par 
kvadrātmetru. 

IV ceturksnis īres tirgū ir bijis aktīvs. Taču to nevar attiecināt uz 
ceturkšņa pēdējo mēnesi, kad aktivitāti tirgū samazināja 
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšana. Pieprasījums pēc 
dzīvokļiem ir daudzveidīgs – gan pēc 1 istabas dzīvokļiem, gan 
pēc 4 un vairāk istabu dzīvokļiem. 

Lielāko interesi IV ceturksnī nemainīgi izrādījuši ārvalstu klienti, 
kas interesējas gan par mēbelētiem, gan nemēbelētiem 2 līdz 4 
istabu dzīvokļiem ar īres maksu no 500 līdz 1500 eiro mēnesī. 
Vispieprasītākais joprojām ir pilsētas klusais centrs, taču gandrīz 
tikpat liela interese ir arī par dzīvokļiem aktīvajā centrā. 

Sakarā ar lielo ārvalstu tūristu pieplūdumu decembrī izrādīta 
pastiprināta interese par īstermiņa īri. Taču pieprasījums krietni 
vien pārsniedz piedāvājumu.  

Vietējie klienti galvenokārt interesējas par 1 līdz 2 istabu 
dzīvokļiem centrā cenu kategorijās no 300 līdz 400 eiro/mēnesī.  

Īres cenas IV ceturksnī nav mainījušās. Jaunajos projektos 
centrā tās ir vidēji no 9 līdz 11 eiro par kvadrātmetru. Pirmskara 
ēkās centrā - no 7 līdz 9 eiro par kvadrātmetru, bet klusajā 
centrā no 8 līdz 10 eiro par kvadrātmetru. 

Mikrorajonos IV ceturksnī ir interese par īres dzīvokļiem 
Āgenskalnā, Ziepniekkalnā, Imantā un Zolitūdē nemainīga. 
Pieprasījums pēc īres dzīvokļiem jaunajos projektos šajā 
segmentā ir augsts. Pieprasītākie rajoni joprojām ir Pārdaugava, 
Purvciems un Teika. 

Īres cenas IV ceturksnī nav mainījušās arī šajā segmentā un ir 
vidēji 130 eiro/mēnesī par vienistabas dzīvokļiem, 180 
eiro/mēnesī par divistabu dzīvokļiem un 220 eiro/mēnesī par 
trīsistabu dzīvokļiem. 

Pieprasījums pēc īres privātmājām IV ceturkšņa laikā ir 
samazinājies. Vispieprasītākie rajoni ir Mārupe, Ķīpsala, Bieriņi 
un Mežaparks. Vidējās cenas par privātmājām IV ceturksnī 
namainīgi ir 1000 līdz 1500 eiro/mēnesī. 

Privātmāju sektorā IV ceturksnī turpinās aktivitāte, vienīgi 
ceturkšņā pēdējā mēnesī tā būstiski samazinājusies, saistībā ar 
gadu mijas brīvdienām. Daudzi klienti, kas interesējās par 
privātmāju iegādi ir atlikuši tālākos mājokļa meklējumus vai pat 
pirkuma darījuma noslēgšanu, pārceļot to uz jauno gadu. 

Pārsvarā privātmāju potenciālie pircēji interesējas par 
ekonomiskām, nelielām privātmājām ar cenu līdz 100 000 eiro. 
Joprojām liels ir to klientu loks, kas interesējas arī par izteikti 
lētām, ap 50 000 eiro vērtām privātmājām, kas ir vai nu 
nepabeigtas vai sliktā, remontējamā stāvoklī. 

Visaktīvāk vietējie pircēji turpina izrādīt interesi par banku meitu 
uzņēmumu piedāvājumiem, jo tiem var saņemt izdevīgākus 
kreditēšanas nosacījumus, kā arī īpašumus, kas ir remontējami, 
bet ar labu atrašanās vietu. Taču šādu piedāvājumu nav daudz. 

IV ceturksnī klientu interese par zemes gabalu iegādi privātmāju 
būvniecībai ir tikpat augsta, kā III ceturksnī. Pēc Ober Haus 
speciālistu domām, tas joprojām saistīts ar neatbilstošo 
privātmāju segmenta piedāvājuma un pieprasījuma attiecību.  
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IV ceturksnī pārsvarā klienti vēlas iegādāties labus zemes 
gabalus ar visām komunikācijām. Ja komunikāciju nav, tad 
pircējiem nav intereses par īpašumu.  

Klientus interesē un tiek izskatīti piedāvājumi, kuru cena ir ap 
15 līdz 20 eiro par vienu kvadrātmetru Rīgas apkārtnē un 30 līdz 
40 eiro par vienu kvadrātmetru Rīgā. Ir interesenti arī zemes 
gabaliem līdz 50 km attālumā no Rīgas. Kopumā arī šajā 
segmentā lielākā interese ir par banku īpašumā esošiem 
īpašumiem.


