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2012. gada II ceturksnī vidējās sērijveida neremontētu dzīvokļu 
cenas mikrorajonos palielinājušās minimāli, par 0,54%, 
salīdzinot ar I ceturksni, un uz šo brīdi ir vidēji 578 eiro par 
vienu kvadrātmetru.  

Vidējās sērijveida neremontēta dzīvokļa cenas mikrorajonos 
2012. gada II ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada II ceturksni, 
nav mainījušās un ir precīzi tādā pat līmenī, kā gadu atpakaļ. 

Pēc Zemesgrāmatas datiem, 2012. gada II ceturksnī reģistrēto 
darījumu skaits ir nedaudz samazinājies. Ja I ceturksnī mēnesī 
vidēji tika reģistrēti 618 dzīvokļu pārdošanas darījumi, tad II 
ceturksnī vidējais Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu darījumu 
skaits bija 591.  

Taču salīdzinot Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu pirkšanas 
darījumu skaitu 2012. gada II ceturksnī ar darījumu skaitu 
2011. gada II ceturksnī, reģistrēto darījumu skaita pieaugums 
sastāda 28%. 

Bankas un ar tām saistītie uzņēmumi turpina aktīvi piedāvāt 
pārdošanā savā īpašumā esošos objektus. Arī pircēji izrāda 
pastiprinātu interesi par šiem objektiem. Galvenokārt interese 
tiek izrādīta par īpašumiem, kuru pārdošanas cena ir zem tirgus 
cenas vai arī konkrētam pircējam ir subjektīva interese tieši par 
konkrēto īpašumu. Objekti, kuru cenas ir virs vidējās tirgus 
cenas, parasti izraisa mazāku interesi. Taču bieži vien arī 
noteicošais faktors šo īpašumu iegādei ir izdevīgāki kreditēšanas 
nosacījumi. 

II ceturksnī joprojām nemainīga ir interese par nekustamā 
īpašuma iegādi gan Rīgas klusajā centrā, gan aktīvajā centrā. 
Lai gan gada sākumā lielāko interesi par šo īpašumu iegādi 
izrādīja Krievijas un bijušo NVS valstu pārstāvji, kam ir interese 
iegādāties dzīvokli uzturēšanās atļaujas iegūšanai ar mērķi 
pārcelties uz dzīvi Latvijā ar visu ģimeni, II ceturksnī, sevišķi 
ceturkšņa pirmajos mēnešos, šo klientu aktivitāte vairs nebija 
tik izteikti liela. 

Jūnijā, kā novēroja Ober Haus speciālisti, aktivitāte no Krievijas 
un citu NVS valstu puses atkal palielinājās. Taču tā vairs nav 
pagājušā gada līmenī. Tas saistīts ar šo klientu vēlmēm 
atbilstošu dzīvokļu trūkumu, uzskata Ober Haus speciālisti. 
Interese tiek izrādīta tikai par kvalitatīviem, remontētiem 
dzīvokļiem jaunajos projektos, renovētās ēkās vai pirmskara 
ēkās, kas ir labā stāvoklī. Vēl aizvien daudziem noteicošais 
faktors ir atrast likvīdu objektu, kas atbilstu uzturēšanās atļauju 
iegūšanas kritērijiem un nestu tūlītēju peļņu. Tie ārvalstu klienti, 
kuri meklē īpašumu pastāvīgai dzīvošanai, aizvien vairāk izšķiras 
par privātmājas iegādi, jo cenas centra dzīvokļiem ir līdzvērtīgas 
pietiekami labu privātmāju cenām. 

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

Aktīva interese tiek izrādīta no vietējo pircēju puses – jaunām 
ģimenēm, kas interesējas par divu un trīs istabu dzīvokļiem 
cenu kategorijā līdz 100 000 eiro. Pircēji ļoti pārdomāti pieiet 
nekustamā īpašuma iegādes jautājumam, izvērtējot arī banku 
un ar tām saistīto uzņēmumu piedāvātos īpašumus un cenšoties 
izmantot izdevību iegūt labvēlīgākus kreditēšanās nosacījumus. 

Cenas 2012. gada II ceturksnī kopumā 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 II ceturksnī klientu aktivitāte 
saglabājusies iepriekšējā ceturkšņa līmenī. Jauno projektu 
segmentā pieprasītākie ir 2 līdz 3 istabu dzīvokļi ar vidējo cenu 
no 1100 līdz 1200 eiro par vienu kvadrātmetru.  

Pārdaugavā joprojām vērojama samērā liela ārvalstu pircēju 
interese par dzīvokļiem jaunajos projektos. Otrreizējā tirgū 
izliktajiem jauno projektu dzīvokļiem īpašnieki nereti nosaka 
pārāk augstas cenas, maldīgi uzskatot, ka klientu interese 
nozīmē iespēju nopelnīt vairāk.  

Jauno projektu segmentā joprojām ir klienti, kas meklē mazus 
un lētus dzīvokļus, bez apdares, lai pārceltos no sērijveida 
dzīvokļiem uz jauniem. 

Jauno projektu segmentā klienti turpina izrādīt pastiprinātu 
interesi par banku un ar tām saistīto uzņēmumu īpašumā 
esošajiem jaunajiem projektiem, jo šiem dzīvokļiem tiek 
piedāvāti izdevīgāki kredīta nosacījumi. Klienti rūpīgi izvērtē 
kredīta maksājuma grafiku un reālās iespējas kredītu atmaksāt.  

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 3200 
eiro par vienu kvadrātmetru, klusajā centrā dažviet sasniedzot 
4500 eiro par kvadrātmetru. 
2012. gada II ceturksnis Rīgas mikrorajonos ir 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. Arī 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. Kā novēroja Ober 
Haus speciālisti, sevišķi ceturkšņa pēdējā mēnesī, pircēji lielāku 
interesi izrāda par dzīvokļiem ķieģeļa un mūra ēkās, mazāku par 
dzīvokļiem ēkās, kas celtas no bloku paneļiem. Pircēji, izvēloties 

īpašumu arvien rūpīgāk un vairāk sāk interesēties ne tikai par 
dzīvokļa, bet visas ēkas vispārējo stāvokli - kad mainītas mājas 
komunikācijas, jumts, remontēta kāpņu telpa u. c. pie īpašuma 
piederošas palīgtelpas 

Lai gan ir vasara un silts laiks, pircēji tālredzīgi interesējas par 
komunālo maksājumu apjomu, kā arī vai mājai pieguļošais 
zemes gabals ir īpašumā kā domājamās daļas vai tiek nomātas.  

Cenas par neremontētiem sērijveida dzīvokļiem mikrorajonos 
2012. gada II ceturksnī, salīdzinot ar šo pašu laika periodu gadu 
atpakaļ, ir saglabājušās tādā pat līmenī. 

Dārgākā mikrorajona pozīcijas saglabā Teika, kur vidējās 
neremontētu sērijveida dzīvokļu cenas II ceturksnī ir vidēji 687 
eiro par kvadrātmetru, tad seko Purvciems, Āgenskalns, 
Mežciems un Pļavnieki ar vidējo cenu 614 eiro par 
kvadrātmetru. 

Savukārt zemākās vidējās neremontētu sērijveida dzīvokļu 
cenas II ceturksnī ir Bolderājā – 470 eiro par kvadrātmetru, 
Vecmīlgrāvī – 521 eiro par kvadrātmetru, Ķengaragā – 540 eiro 
par kvadrātmetru un Sarkandaugavā – 553 eiro par 
kvadrātmetru. 

II ceturksnis īres tirgū ir bijis stabils. Pieprasījums pēc 
dzīvokļiem ir daudzveidīgs – gan pēc 1 istabas dzīvokļiem, gan 
pēc 4 un vairāk istabu dzīvokļiem. Aktīvākie dzīvokļu meklētāji 
centrā bija gan starptautisku kompāniju vadītāji/darbinieki, 
starptautisku banku darbinieki, gan arī vietēji klienti. Pēdējā 
mēneša laikā novērots, ka par īres dzīvokļiem interesi sāk izrādīt 
arī ārvalstu skolotāji un studenti, kas jau laicīgi sāk interesēties 
par īres dzīvokļiem uz nākamo mācību gadu.   

Tomēr lielākā interese II ceturksnī izrādīta par mēbelētiem 2 līdz 
3 istabu dzīvokļiem ar īres maksu no 500 līdz 1000 eiro mēnesī. 
Vispieprasītākais joprojām ir pilsētas klusais centrs, taču gandrīz 
tikpat liela interese ir arī par dzīvokļiem aktīvajā centrā. 

Vietējie klienti galvenokārt interesējas par dzīvokļiem centrā 
cenu kategorijās no 210 eiro/mēnesī līdz 430 eiro/mēnesī. Bieži 
tiek izrādīta interese par neremontētiem dzīvokļiem, kur 
savstarpēji vienojoties par remonta veikšanu pašu spēkiem un 
attiecīgi īres maksas samazināšanu, tiek atrasts abām pusēm 
izdevīgs risinājums. 

Lielākais ir bijis divistabu dzīvokļu piedāvājums centrā un 
Vecrīgā ar vidējo īres maksu no 390 eiro/mēnesī līdz 850 
eiro/mēnesī. 

Īres cenas II 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 II ceturksnī ir interese par īres dzīvokļiem 
Āgenskalnā, Ziepniekkalnā, Imantā un Zolitūdē. Pieprasījums 
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pēc īres dzīvokļiem jaunajos projektos šajā segmentā ir augsts. 
Pieprasītākie rajoni ir Pārdaugava, Purvciems un Teika.  

Īres cenas II 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 joprojām nav liels, bet 
saglabā stabilitāti. Vispieprasītākie rajoni, kā jau ierasts, ir 
Mārupe, Ķīpsala un Mežaparks. Arvien lielāka interese ir par īres 
privātmājām Piņķos, sevišķi no ārvalstu klientu puses. Ir 
nedaudz pieaudzis arī privātmāju piedāvājumu skaits. 
Galvenokārt mājas uz īri tiek piedāvātas Mārupē un Bieriņos. 

Privātmāju sektorā II ceturksnī turpinājās iepriekšējā ceturksnī 
iesākusies aktivitāti. Aktīvi joprojām ir ne tikai pircēji, bet arī 
pārdevēji. Tirgū ik pa laikam tiek piedāvāti labi un 
pieprasījumam atbilstoši piedāvājumi, pieprasītās atrašanās 
vietās un par atbilstošām cenām. Šādiem īpašumiem ir attiecīga 
pircēju kategorija, kas ir ieinteresēta īpašumu iegādē. Taču šādu 
piedāvājumu ir ārkārtīgi maz. Joprojām ir diezgan daudz ir 
pārdevēju, kas savus īpašumus joprojām mēģina pārdot par 
tirgus situācijai neatbilstoši augstām cenām. 

Pārsvarā privātmāju potenciālie pircēji interesējas par 
ekonomiskām, nelielām privātmājām cenā līdz 100 000 eiro. 
Ober Haus speciālisti novērojuši, ka ir klientu kategorija, kas ir 
gatavi iegādāties arī dārgākus īpašumus Piņķos - pat par 
300 000 eiro un vairāk, taču šādus īpašumus pārsvarā ir gatavi 
iegādāties ārvalstu pircēji. 

Īpašumiem cenu kategorijā no 200 000 līdz 300 000 eiro uz šo 
brīdi interesentu nav. II ceturksnī turpinās iepriekš parādījusies 
vietējo pircēju kategorija, kas Rīgas rajonos ir gatavi iegādāties 
arī nepabeigtas vai pat sliktā stāvoklī esošas privātmājas, ja 
vien tās nepārsniedz 50 000 eiro cenu. 

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. 

II ceturksnī klientu interese par zemes gabalu iegādi privātmāju 
būvniecībai turpina paaugstināties. Pēc Ober Haus speciālistu 
domām, tas joprojām saistīts ar neatbilstošo privātmāju 
segmenta piedāvājuma un pieprasījuma attiecību.  

II ceturksnī parādījusies interese par zemes gabaliem 
mazdārziņu rajonos. Taču pārsvarā tomēr klienti vēlas 
iegādāties labus zemes gabalus ar visām komunikācijām. Ja 
komunikāciju nav, tad pircējiem vairs 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. II ceturksnī turpinās jau 
iepriekš sākusies aktivitāte lauksaimniecības zemes tirgū, kur 
aktīvāki palikuši gan pārdevēji, gan pircēji. Kopumā arī šajā 
segmentā lielākā interese ir par banku īpašumā esošiem 
īpašumiem.



 
 
 
 
 
 
 

 

 


