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

segmentā palielinājušās minimāli un uz šo brīdi vidēji sastāda 656 eiro par vienu 

kvadrātmetru. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, neremontēta sērijveida dzīvokļa 

vidējā cena par vienu kvadrātmetru ir pieaugusi par 0.35%. 

Minētais cenu pieaugumu daļēji saistāms ar darījumu skaita izmaiņām reģistrētajos 

zemesgrāmatas datos (fiksēts Rīgas dzīvokļu reģistrēto darījumu summas 

samazinājums 22% apjomā), kas pamatojams ar faktu, ka 2015.gada pirmajos 

3.ceturkšņos būtiski samazinājies banku „meitu” uzņēmumu Rīgas sērijveida dzīvokļu 

portfelis, kas sava salīdzinoši sliktā stāvokļa un „labvēlīgo” kreditēšanas noteikumu 

ziņā nodrošināja stabilu pienesumu kopējā darījumu statistikā. Daļa potenciālo 

dzīvokļu pārdevēju šobrīd dzīvokļus ir izņēmuši no aktīvās tirdzniecības un uz 

„ziemas” periodu izīrējuši, tādejādi samazinot izdevumus uz komunālo maksājumu 

rēķina. Šī faktorā ietekmē, ko apstiprina arī iepriekšējo gadu statistikas dati, kopējo 

piedāvājumu skaita palielinājums paredzams nākamā gada pavasara mēnešos. 

Potenciālie sērijveida dzīvokļu pircēji joprojām ir ar salīdzinoši zemu maksātspēju un 

maziem iekrājumiem dzīvokļa pirmās iemaksas veikšanai, kas šo cilvēku daļu notur 

īres tirgū, bet pozitīvu cerību nākotnei sniedz Valsts galvojuma saņemšanas iespējas 

jaunajām ģimenēm un vidējās darba samaksas apjoma pieaugums. 

Pēc Zemesgrāmatas datiem Rīgas pilsētā reģistrēto dzīvokļu pārdošanas darījumu 

skaits šā gada oktobra mēnesī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir pieaudzis par 

3.7%. Salīdzinot Zemesgrāmatā reģistrēto darījumu skaitu Rīgas pilsētā šī gada 

pirmajos desmit mēnešos, ar attiecīgo periodu pagājušajā gadā, pārdošanas 

darījumu skaits samazinājies par 11%. 

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.  

Centra segmentā oktobra mēnesī aktivitāte ir palikusi nemainīga. Par īpašumiem 

interesējas vietējie klienti, kas meklē nelielus remontētus divu un trīs istabu 

dzīvokļus centrā ar vidējo cenu no 60 000 līdz 100 000 eiro un platībās no 50 līdz 80 

kvadrātmetri. Pārsvarā interese tiek izrādīta par dzīvokļiem, kas atrodas ne augstāk 

kā trešā stāvā, izņēmuma gadījumi ir tad, ja ēka aprīkota ar liftu. 
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Ir interese no vietējiem pircējiem arī par lielākiem trīs un četru istabu dzīvokļiem 

renovētās ēkās ar vidējo cenu līdz 150 000 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. 

Oktobrī, 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 oktobrī pircēju aktivitāte no vietējo iedzīvotāju puses ir 

saglabājusies iepriekšējo mēnešu līmenī. Cenas jauno projektu segmentā ir minimāli 

samazinājušās. Cenas par jauno projektu dzīvokļiem mikrorajonos šobrīd ir vidēji no 

1000 līdz 1750 eiro par vienu kvadrātmetru, galvaspilsētas centrā no 1450 līdz pat 

3800 eiro par vienu kvadrātmetru. Ekskluzīvu objektu segmentā pilnas apdares cena 

var variēt no 2500 līdz pat 4000 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.  

Klienti pārsvarā interesējas par nelieliem divu līdz trīs istabu dzīvokļiem cenu 

kategorijā no 50 000 eiro līdz 120 000 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. 
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Bez īpašas steigas klienti izskata arī dzīvokļu piedāvājumus par vidējo cenu līdz 

150 000 eiro un augstāk. 

Privātmāju segmentā klientu aktivitāte ir palielinājusies. Pierīgā klienti interesējas 

par mājām cenu kategorijā līdz 150 000 eiro. Palielinājusies interese par 

privātmājām Ikšķilē un Ogrē, kur klienti meklē privātmājas gatavas dzīvošanai cenu 

amplitūdā no 40 000 līdz 65 000 eiro. Olaines un Ķekavas novados interese izrādīta 

par privātmājām ar vidējo cenu līdz 100 000 eiro. Pārsvarā par privātmājām 

interesējas jaunas ģimenes ar mazliem bērniem, kas dzīvo īres dzīvokļos Rīgā vai 

Pierīgā.  

Oktobrī 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 40 000 

līdz 55 000 eiro.  


