
 
Latvija | Lietuva | Igaunija | www.ober-haus.lv | Datu publicēšana bez atsauces uz avotu aizliegta. 

 

Pēc Ober Haus datiem, decembrī Rīgā vidējās cenas neremontētu sērijveida dzīvokļu 

segmentā palikušas nemainīgas un uz šo brīdi vidēji sastāda 651 eiro par vienu 

kvadrātmetru. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, neremontēta sērijveida dzīvokļa 

vidējā cena par vienu kvadrātmetru ir pieaugusi par 4,1%. 

Pēc Zemesgrāmatas datiem Rīgas pilsētā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas darījumu 

skaits šā gada decembra mēnesī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies 

par gandrīz 5%. Salīdzinot Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas darījumu 

skaitu 2014. gada divpadsmit mēnešos, ar attiecīgo periodu pērn, tas ir samazinājies 

par 0,17%. 

Decembra sākumā interese par dzīvokļiem Rīgas mikrorajonos bija augsta. Pircēji 

interesējās gan par nelieliem vienas līdz divu istabu dzīvokļiem, gan lielākiem trīs līdz 

četru istabu dzīvokļiem. Lielākā interese tika izrādīta par dzīvokļiem ar nelielām 

platībām cenu kategorijā līdz 30 000 eiro, taču pietiekami liela interese bija arī par 

dzīvokļiem cenu kategorijā līdz pat 50 000 eiro. Klienti steidza iegādāties jebkādu 

īpašumu, bieži vien ar platību vai atrašanās vietu, kas uz doto brīdi nesniedz 

apmierinājumu, taču bailēs, ka pēc jaunā gada nespēs vairs saņemt kredītu. 

Cenu amplitūda dzīvokļiem Rīgas mikrorajonos joprojām ir ļoti dažāda, un kā 

novēroja Ober Haus speciālisti – gan atbilstoša tirgus situācijai, kas sastāda 450 līdz 

700 eiro par vienu kvadrātmetru, gan neatbilstoša tirgus situācijai, kas sastāda no 

800 līdz pat 1000 eiro par vienu kvadrātmetru. Daļa īpašnieku ir gatavi nolaist cenu, 

baidīdamies, ka no jaunā gada vairs nebūs pircēju. Daļa, kas nav gatavi samazināt 

īpašuma cenu, izskata iespēju izīrēt savus dzīvokļus. 

Joprojām nemainīgi liela interese ir par vēl atlikušajiem banku un ar tām saistīto 

uzņēmumu īpašumā esošajiem dzīvokļiem, tā kā šiem objektiem joprojām ir iespēja 

saņemt  izdevīgākus kreditēšanas nosacījumus. Taču liela daļa klientu ir nolēmuši 

nogaidīt un pavērot, kādas izmaiņas tirgū ieviesīs gan grozījumi Imigrācijas likumā, 

kas termiņuzturēšanās atļauju iegūšanai no šī gada 1.septembra paredzēja 

minimālās pirkuma summas palielināšanu līdz 250 000 eiro, gan nu jau atkal 

neskaidrības ar grozījumiem Maksātnespējas likumā un plānotā „nolikto atslēgu” 

principa ieviešanu, kas šobrīd tomēr ir atlikti līdz 2015. gada marta mēnesim.  

Decembrī centra segmentā interese no nerezidentu puses ir vēl vairāk 

samazinājusies. Liela daļa klientu, izskanējušo informāciju, ka Uzturēšanās atļaujas 
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būtu jāpārtrauc izniegt, jau ir uztvēruši kā apstiprinātu faktu. Kā arī šī neskaidrība 

par tālāk notiekošo ir stipri mazinājusi šo klientu ieinteresētību par īpašumu iegādi 

Latvijā.  

Vietējie klienti interesējas par nelieliem remontētiem divu istabu dzīvokļiem centrā ar 

vidējo cenu līdz 50 000 eiro, vai lielākiem, taču neremontētiem dzīvokļiem. Liela daļa 

rezidentu, kas ir gatavi iegādāties īpašumu, tomēr atklāti atzīst, ka nogaidīs līdz 

pavasarim, jo cer uz būtisku cenu samazinājumu. 

Decembrī, kā novēroja Ober Haus speciālisti, cenu izmaiņas dzīvokļiem centra 

segmentā netika fiksētas. Pilsētas tālajā centrā vidējās pārdošanas cenas 

neremontētiem dzīvokļiem ir no 700 līdz 1300 eiro par vienu kvadrātmetru, 

remontētiem dzīvokļiem nerenovētās pirmskara ēkās - no 1000 līdz 2000 eiro par 

vienu kvadrātmetru, remontētiem dzīvokļiem renovētās ēkās – no 1700 līdz 2500 

eiro. Tuvajā centrā, klusajā centrā un Vecrīgā – vidējās pārdošanas cenas 

neremontētiem dzīvokļiem ir no 800 līdz 2300 eiro par vienu kvadrātmetru, 

remontētiem dzīvokļiem nerenovētās pirmskara ēkās - no 1200 līdz 3200 eiro par 

vienu kvadrātmetru, remontētiem dzīvokļiem renovētās ēkās – no 2500 līdz 4700 

eiro. 

Jauno projektu segmentā decembrī pircēju aktivitāte no vietējo iedzīvotāju puses 

samazinājusies un gandrīz pilnībā izzudusi no nerezidentu puses. Cenas par jauno 

projektu dzīvokļiem mikrorajonos ir no 1200 līdz 1850 eiro par vienu kvadrātmetru. 

Cenas par jauno projektu dzīvokļiem galvaspilsētas centrā ir vidēji no 1900 līdz pat 

3900 eiro par vienu kvadrātmetru, klusajā centrā dažviet sasniedzot pat 4900 eiro 

par kvadrātmetru. Ekskluzīvu objektu segmentā pilnas apdares cena var sasniegt 

4000 līdz pat 6000 eiro kvadrātmetrā. 

Vietējie pircēji joprojām lielu uzmanību, izvēloties īpašumu, pievērš 

apsaimniekošanas maksai, apsaimniekotāju uzņēmumam, pārliecinās vai zemes 

domājāmās daļas ir īpašumā. Svarīgs faktors ir arī apkures skaitītāju esamība, 

pazemes stāvvieta un tās cena, kura vidēji ir no 7 000 eiro līdz 10 000 eiro par vienu 

vietu.  

Rezidenti aktīvāk interesējas par divu līdz trīs istabu dzīvokļiem cenu kategorijā no 

50 000 eiro līdz 100 000 eiro gan ar apdari, gan bez apdares. Jauno projektu 
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attīstītāji un daži ar bankām saistītie uzņēmumi šobrīd elastīgāk izskata klientu 

piedāvājumus un nereti piekrīt cenu samazinājumam vidēji līdz pat 15%. 

Privātmāju segmentā klientu aktivitāte ir mazinājusies, salīdzinot ar iepriekšējo 

periodu. Pierīgā klienti interesējas par mājām un jaunbūvēm cenu kategorijā līdz 150 

000 eiro. Interese par privātmājām Mārupē decembrī arī krietni samazinājusies. 

Klienti izskata jau gatavas dzīvošanai mājas cenu kategorijā līdz 200 000, bet 

interesē arī nepabeigtas mājas cenu kategorijā līdz 130 000 eiro. Ikšķiles un Ogres 

pilsētās klientus interesē privātmājas cenu kategorijā līdz 70 000 eiro. Ārpus 

pilsētas, novada teritorijā – cenu kategorijā līdz 60 000 eiro.  

Izvēloties sev jaunu mājokli, pircējiem joprojām svarīga ir infrastruktūra - ceļš, 

sabiedriskais transports, skolas, bērnudārzi, veikali utt. Arī šajā segmentā pircēji lielu 

interesi izrāda par izdevīgiem banku īpašumā esošiem piedāvājumiem.  

Decembrī pilnībā apsīkusi interese par zemes gabalu iegādi privātmāju būvniecībai. 

Neliela interese ir par zemes gabaliem bez komunikācijām, bet vismaz ar elektrību, 

un tikai tad, ja tie ir izteikti lēti. 
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