
DZĪVOJAMO PLATĪBU TIRGUS PĀRSKATS

Pēc Ober Haus 
datiem, augustā 
Rīgā vidējās 
cenas 
neremontētu 
sērijveida 
dzīvokļu 
segmentā 
palielinājušās 
minimāli un uz šo 
brīdi vidēji 
sastāda 653 eiro 
par vienu 
kvadrātmetru. 

Pēc Ober Haus datiem, augustā Rīgā vidējās cenas neremontētu sērijveida dzīvokļu segmentā
palielinājušās minimāli un uz šo brīdi vidēji sastāda 653 eiro par vienu kvadrātmetru. Salīdzinot ar
attiecīgo periodu pērn, neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena par vienu kvadrātmetru ir
pieaugusi par 0.35%.

Minēto cenu pieaugumu apstiprina arī stabilitāte reģistrētajos Zemesgrāmatas darījumos, kas kopš
kreditēšanas atjaunošanas šī gada pavasarī, jau sešus mēnešus raksturojama kā stabila. Pēc
Zemesgrāmatas datiem Rīgas pilsētā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas darījumu skaits šā gada
augusta mēnesī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 23%. Salīdzinot
Zemesgrāmatā reģistrēto darījumu skaitu Rīgas pilsētā šī gada pirmajos astoņos mēnešos, ar
attiecīgo periodu pagājušajā gadā, pārdošanas darījumu skaits samazinājies par 16%.
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AUGUSTS
_____

2015

DZĪVOKĻI
Augustā interese par dzīvokļiem Rīgas mikrorajonos bija salīdzinoši zema, kas skaidrojams ar
karsto un vasarai atbilstošo laikapstākļu iestāšanos, pēc kā visi Latvijā bija noilgojušies. Pircēji
interesējās par nelieliem vienas līdz divu istabu dzīvokļiem ar nelielām platībām cenu kategorijā
līdz 35 000 eiro, lai vēlāk tos izīrētu. Interese par dzīvokļiem izrādīta visos Rīgas mikrorajonos,
galvenais nosacījums - iespēja klientam saņemt hipotekāro kredītu. Taču pārsvarā šobrīd tirgū
esošās dzīvokļu cenas neatbilst klientu pirktspējai.

Jāatzīmē, ka 2015. gada pirmajā pusgadā būtiski samazinājies banku un to meitas uzņēmumu
sērijveida dzīvokļu portfelis Rīgas pilsētā, kas sava salīdzinoši sliktā stāvokļa un labvēlīgo kreditē -



Centra segmentā augustā mēnesī, pēc salīdzinoša klusuma perioda, ir novērojams klientu
aktivitātes palielinājums. Par īpašumiem interesējas vietējie klienti, kas meklē nelielus remontētus
divu un trīs istabu dzīvokļus centrā ar vidējo cenu no 50 000 līdz 100 000 eiro un platībās no 50 līdz
80 kvadrātmetri.

Ir interese no vietējiem pircējiem arī par lielākiem trīs un četru istabu dzīvokļiem renovētās ēkās ar
vidējo cenu līdz 200 000 eiro. Taču pircēju prasībām atbilstošu piedāvājumu šobrīd tirgū ir
salīdzinoši maz, jo tiek izskatīti tikai kvalitatīvi remontēti dzīvokļi renovētās ēkās ar autonomās
gāzes apkuri un liftu.

Augustā, 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.

šanas noteikumu ziņā nodrošināja stabilu, bet cenu līmeņa ziņā pieejamu pienesumu kopējā
darījumu statistikā. Tas nozīmē, ka šobrīd palielinājies tirgū eksponēto sērijveida dzīvokļu
kvalitatīvais piedāvājums, kas „matemātiski” paaugstina vidējo dzīvokļa piedāvājuma cenu, taču
automātiski nerezultatējas Rīgas pilsētas zemesgrāmatā reģistrētajos darījumos, jo liela daļa
potenciālie sērijveida dzīvokļu pircēji joprojām ir ar salīdzinoši zemu maksātspēju un maziem
iekrājumiem dzīvokļa pirmās iemaksas veikšanai, kas šo cilvēku daļu notur īres tirgū.

Cenu amplitūda dzīvokļiem Rīgas mikrorajonos joprojām ir ļoti dažāda – 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.
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Jauno projektu segmentā augustā pircēju aktivitāte no vietējo iedzīvotāju puses ir saglabājusies
iepriekšējo mēnešu līmenī. Cenas jauno projektu segmentā ir nedaudz samazinājušās. Cenas par
jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos šobrīd ir vidēji no 1000 līdz 1750 eiro par vienu
kvadrātmetru, galvaspilsētas centrā no 1500 līdz pat 3900 eiro par vienu kvadrātmetru.
Ekskluzīvu objektu segmentā pilnas apdares cena var variēt no 2600 līdz pat 4000 eiro
kvadrātmetrā.

Centra segmentā 
augustā mēnesī 
novērojams 
klientu aktivitātes 
palielinājums. Par 
īpašumiem 
interesējas 
vietējie klienti, 
kas meklē nelielus 
remontētus divu 
un trīs istabu 
dzīvokļus.

JAUNIE PROJEKTI



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. 
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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.

Klienti pārsvarā interesējas par nelieliem divu līdz trīs istabu
dzīvokļiem cenu kategorijā no 60 000 eiro līdz 150 000 eiro un
pārsvarā ar pilnu apdari. Lielāka interese ir par dzīvokļiem nesen
uzbūvētajos projektos, taču šobrīd šo projektu vidējā cena ar pilnu
apdari ir pārlieku augsta vietējiem pircējiem. Savukārt „vecajos”
jaunos projektos, neskatoties un pieņemamāku cenu, klientiem
šķiet nepieņemams ēku tehniskais un vizuālais stāvoklis, līdz ar to
šie klienti galējo lēmumu par dzīvojamās platības iegādi pieņem ļoti
nesteidzīgi.

Bez īpašas steigas klienti izskata arī dzīvokļu piedāvājumus par
vidējo cenu līdz 150 000 eiro.

Iepriekšējā mēnesī Ober Haus speciālistu rīkotā akcija “Nakts
izpārdošana”, kuras laikā klientiem sadarbībā ar projekta īpašnieku
dzīvokļiem tika piedāvātas atlaides līdz pat 26% apmērā,
apliecināja, ka par atbilstošu cenu ir pietiekami daudz interesentu,
kas ir gatavi šādus dzīvokļus iegādāties. Tas tikai apliecina, ka
daudz ko nosaka pareizi noteikta un īpašumam atbilstoša cena.

DZĪVOKĻU ĪRE
Augustā aktivitāte Rīgas pilsētas dzīvokļu īres tirgū saglabājusies iepriekšējo mēnešu līmenī.
Vietējie iedzīvotāji pārsvarā interesējas par vienas un divu istabu dzīvokļiem ar vidējo īres maksu
no 200 līdz 350 eiro mēnesī. Turīgāki iedzīvotāji nereti izskata arī dārgākus piedāvājumus, kuros
īres maksa ie vidēji līdz 550 eiro mēnesī par divu istabu dzīvokli un līdz pat 1000 eiro mēnesī par
trīs istabu dzīvokli. Šādiem klientiem ir attiecīgi arī augstākas prasības, taču bieži vien piedāvātie
īpašumi nav pietiekami labas kvalitātes un neatbilst noteiktajai īres maksai.

Šobrīd palielinājusies interese par īres dzīvokļiem no studentu puses. Pieprasījums no šādiem
klientiem ir pēc vienas līdz divu istabu dzīvokļiem ar vidējo īres maksu līdz 500 eiro mēnesī un trīs
istabu dzīvokļiem ar vidējo īres maksu līdz 700 eiro mēnesī.

Šobrīd
palielinājusies
interese par īres
dzīvokļiem no
studentu puses.
Pieprasījums no
šādiem klientiem
ir pēc vienas līdz
divu istabu
dzīvokļiem ar
vidējo īres maksu
līdz 500 eiro
mēnesī.



Augustā klienti 
galvenokārt 
meklēja 
jaunbūves ar 
baltu vai 
nepabeigtu 
apdari cenu 
kategorijā līdz 
200 000 eiro, bet 
ar izteikti labu 
atrašanās vietu.
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ZEME
Augustā nedaudz palielinājusies arī interese par zemes gabalu iegādi privātmāju būvniecībai, gan
ar mērķi būvniecības darbus atlikt uz stipri vēlāku laiku. Izteikta interese ir par lētu zemes gabalu
iegādi par cenu vidēji no 10 000 līdz 15 000 eiro. Mārupes novadā izteiktāka ir interese par zemes
gabaliem cenu amplitūdā no 30 000 līdz 45 000 eiro.

Privātmāju segmentā klientu aktivitāte ir saglabājusies nemainīga. Pierīgā klienti interesējas par
mājām cenu kategorijā līdz 150 000 eiro. Augustā klienti galvenokārt meklēja jaunbūves ar baltu
vai nepabeigtu apdari cenu kategorijā līdz 200 000 eiro, bet ar izteikti labu atrašanās vietu.
Pierīgas pilsētās klientus interesē nepabeigtas privātmājas, galvenokārt ar balto apdari cenu
kategorijā līdz 70 000 eiro.

PRIVĀTMĀJAS



Rekvizīti

Ropažu iela 10, 
Rīga,   LV-1039                             

Tālr.: 67284544            
Fakss: 67284526            

E-pasts:                      
latvia@ober-haus.lv 

www.ober-haus.lv 

PAR OBER-HAUS
Ober-Haus Real Estate Advisors ir lielākā nekustamā īpašuma
kompānija, kas darbojas visā Baltijas reģionā – Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā.

Ober-Haus Real Estate Advisors ir pieredzējis nekustamā īpašuma
pakalpojumu sniedzējs – dzīvojamo un komercplatību segmentā,
sniedzot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un īpašuma vērtēšanas
pakalpojums. Kopš 1994 uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk nekā 275
nekustamā īpašuma speciālisti vairāk nekā 22 birojos visā reģionā.

Ober-Haus nodarbina viskvalificētākos nekustamā īpašuma ekspertus
katrā valstī. Kā profesionāla kompānija, mēs uzskatām, ka klientu
uzticību var iegūt vienīgi piedāvājot augstākās kvalitātes pakalpojumus.
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