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DARBA VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 
Pētījuma aktualitāte 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir tieši atkarīga no valsts sociāli ekonomiskās un 

tiesiski politiskās situācijas, kas izpaužas valsts tautsaimniecības rādītājos un liecina par 

vispārējo ekonomikas izaugsmi vai lejupslīdi. 

Valsts ekonomikas raksturs un tendences atspoguļojas nekustamā īpašuma tirgus 

situācijā: ja nekustamā īpašuma tirgus situācija pasliktinās, tad tuvākajā laikā parasti seko 

ekonomikas lejupslīde, un otrādi - ja notiek nekustamā īpašuma tirgus augšupeja, seko 

ekonomikas augšupeja.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības ciklu svārstību rezultātā Latvija piedzīvoja visas 

ekonomikas attīstību ciklu fāzes laika periodā no 2004. līdz 2013.gadam. Nekustamā īpašuma 

tirgus izmaiņas notika atbilstoši valsts ekonomikas attīstības pamatrādītāju (iekšzemes 

kopprodukts, patēriņa cenas, vispārējās valdības sektora deficīts vai pārpalikums, vispārējās 

valdības parāds un bezdarba līmenis) izmaiņām.  

Valsts ekonomikas strauja attīstība iezīmējās laika periodā no 2004. līdz pat 2007.gada 

beigām, kad Latvijā bija visstraujāk augošā ekonomika visā Eiropas Savienībā, 2006.gadā pat 

sasniedzot iekšzemes kopprodukta pieaugumu 12,2%.1 Šajā laikā galvenais izaugsmes stimuls 

bija būtisks privātā patēriņa un investīciju pieaugums, ko sekmēja apjomīga ārējā kapitāla 

ieplūde Latvijas tautsaimniecībā. 

Tomēr praksē ne vienmēr var novērot ilgstošu un stabilu attīstību, tas attiecas gan uz 

ekonomikas attīstību, gan uz nekustamā īpašuma tirgus attīstību. 

Nekustamā īpašuma tirgus darījumu intensitāte apstājās 2007.gada otrajā pusē, kad 

valdība veica vairākus, iedarbīgus monetārās un fiskālās politikas pasākumus. Valdības 

veiktie pasākumi tiek vērtēti kā pietiekoši efektīvi, bet novēloti. Straujais cenu pieaugums 

nekustamā īpašuma tirgū sekmēja nekustamā īpašuma tirgus vērtības palielināšanos, 

ievērojami pārsniedzot attiecīgā nekustamā īpašuma ilgtermiņa vērtību. Rezultātā daudzas 

mājsaimniecības vēl līdz šim maksā kredītu par nekustamajiem īpašumiem, kuru ilgtermiņa 

vērtība ir ievērojami zemāka nekā darījuma cena.  

Pēc 2009.gada recesijas Latvijas ekonomikas stabilizācijas process aizsākās 

2010.gadā. 2011.gada nogalē tika veiksmīgi noslēgta SVF/EK palīdzības programma, kuras 

trīs gadu darbības laikā gan valsts, gan privātajā sektorā ir paveikts liels darbs iekšējās un 

                                                 
1 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, 2013.gada jūnijs. [Elektroniskais resurss] / LR Ekonomikas 
ministrija. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janvārī. - 
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/zin_2013_1/2013_jun.pdf 
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ārējās nesabalansētības mazināšanā.2 Pēdējo divu gadu laikā Latvijas ekonomikā ir vērojama 

pozitīva izaugsme, ko veicina būvniecības nozares, tūrisma, tirdzniecības, apstrādes 

rūpniecības un transporta nozares attīstība. 

Tirgus dalībnieki efektīvāk spētu pieņemt lēmumus nekustamā īpašuma un 

būvniecības jomā, ja tiktu analizēti ekonomiskās un nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikli, 

ietekmējošie faktori un darījumu procesi. Līdz ar to izkristalizējas un kārtējo reizi apstiprinās 

ekonomikas teoriju tēzes, ka nekustamā īpašuma tirgus pats sevi nespēj efektīvi regulēt un jo 

īpaši svarīga ir valsts īstenotā politika un pamatnostādnes ekonomikas regulēšanā.  

Latvijā, valstiskā līmenī nav izstrādāta nekustamā īpašuma tirgus attīstības politika, 

nav izstrādāti plānošanas dokumenti nekustamā īpašuma tirgus attīstības virzienos un tā 

lietderīguma novērtēšanai, kā arī nav izveidota nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēma. Lai gan nekustamā īpašuma jomas profesionāļu asociācija LANĪDA (Latvijas 

nekustamā īpašuma darījumu asociācija) apkopo profesionālo uzņēmumu izveidotos 

pārskatus, tomēr vispārēja nekustamā īpašuma tirgus attīstības analīze netiek veikta. 

Iepriekš minētais nosaka Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēmas teorētisko un praktisko problēmu risināšanas nepieciešamību, nekustamā īpašuma 

tirgus turpmākās attīstības jautājumu analīzi. Pētījumu un nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

politikas trūkums minētajā uzņēmējdarbības jomā nosaka promocijas darba tēmas izvēli un 

tās aktualitāti.  

Promocijas darba mērķis  

Promocijas darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

teorētiskās pamatnostādnes, novērtēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences Latvijā un 

izstrādāt informatīvi analītisko nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmu, 

sniedzot tās metodoloģiskos risinājumus un aprobāciju uzņēmējdarbības vidē. 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai risinātie uzdevumi 

Promocijas darbam izvirzītā mērķa sasniegšanai risināti šādi galvenie uzdevumi: 

1) izpētīt nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas zinātniski teorētiskās 

pamatnostādnes, sniedzot to teorētiski analītisko redzējumu; 

2) veikt nekustamā īpašuma tirgus būtības, attīstības un tās ekonomiskā satura izpēti;  

3) analizēt nekustamā īpašuma tirgus vēsturisko attīstību un attīstību mūsdienās;  

4) noteikt un klasificēt nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos faktorus; 

5) noteikt un klasificēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metodes pēc to 

īstenošanas līmeņiem;  

                                                 
2 Latvijas ekonomika. - BalticExport. - [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janvārī. - 
http://balticexport.com/?article=latvijas-ekonomika&lang=lv 
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6) izpētīt un novērtēt nekustamā īpašuma objektu struktūru informatīvi analītiskās 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas bāzes izveidošanai; 

7) apzināt nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos tautsaimniecības rādītājus un 

citus nozīmīgus faktorus nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas 

struktūras izveidei atbilstoši informācijas sistēmas arhitektūras principiem;  

8) identificēt un sagrupēt nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošās problēmas, kas 

nosaka tās dalībnieku lēmumus uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstības virzienu 

noteikšanai; 

9) izstrādāt metodoloģisko risinājumu saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem un praktisko 

pieredzi, pamatojot to pielietošanu. 

Pētījuma objekts 

Promocijas darba pētījuma objekts ir nekustamais īpašums un nekustamā īpašuma 

tirgus Latvijā. 

Pētījuma priekšmets 

Promocijas darba pētījuma priekšmets ir nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēma Latvijā. 

Pētījuma hipotēze 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo faktoru mainīgums un identificētās 

problēmas norāda uz vadības sistēmas pilnveides nozīmīgumu un nosaka informatīvi 

analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģijas 

nepieciešamību.  

Promocijas darbā aizstāvamās tēzes 

Pamatojoties uz promocijas darba rezultātiem, autore aizstāv šādas tēzes: 

1. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības sekmēšanai sabiedrības interesēs un nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības problēmu risināšanā izšķiroša nozīme ir atbilstošās 

institūcijas pieejamajai informācijai par vadīšanas procesiem, tās sistematizācijai. 

2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo faktoru mainīgums norāda uz vadības 

jēdziena pareizas formulēšanas nozīmīgumu nekustamā īpašuma tirgus pētījumos. 

3. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas zinātniski teorētiskās pamatnostādnes, 

to teorētiski analītiskais redzējums kalpo par pamatu informatīvi analītiskās nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģiskajam risinājumam. 

4. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmu identifikācijas kompleksais izvērtējums 

no privātpersonu, būvniecības nozarē strādājošo uzņēmēju un nekustamā īpašuma 

pakalpojumu sniedzēju viedokļa nosaka uzņēmējdarbības aktivitāšu scenārijus 

nekustamo īpašumu tirgū. 
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5. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības, tautsaimniecības rādītāju un citu 

nozīmīgu faktoru analītiskais izvērtējums pamato informatīvi analītiskās nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību Latvijā. 

6. Atbilstoša informācijas sistēmas arhitektūra ir neatņemama informatīvi analītiskās 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģijas sastāvdaļa. 

Pētījumā izmantotās metodes 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai pētījuma izstrādes procesā izmantotas 

vispārpieņemtās ekonomikas un vadībzinātnes kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes - analīzes 

un sintēzes, indukcijas un dedukcijas, loģiski konstruktīvās, grafiskās, vēsturiskās pieejas 

metodes, informācijas analīzes un apkopošanas, salīdzināšanas, datu grupēšanas; socioloģisko 

pētījumu metodes - dokumentu analīze un ekspertaptauja, anketēšana, fokusgrupas metode, 

normatīvo dokumentu izpēte, kā arī statistisko datu apkopošana un statistisko datu analīze. 

Pētījuma teorētiskais un metodoloģiskais pamats 

Pētījuma teorētisko un metodoloģisko pamatu veido Latvijas un ārvalstu vadībzinātnes 

un ekonomikas zinātnes zinātnieku un speciālistu teorētiskās un praktiskās atziņas, pētījumi, 

darbi un zinātniskās publikācijas, kas attiecināmi nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

jautājumiem. Ārvalstu zinātnieku vidū minami R.O.Asamoahs (R.O. Asamoah), A.Asauls 

(А.Н.Асаул), E.F.L.Brečs (E.F.L.Brech), H.Broks (H.Brox), R.Kārtraits (R.I.Cartwright), 

A.Čepmens (A.Chapman), L.Koconceli (L.Cocconcelli), D.Dipaskuāls (D.DiPasquale), 

H.Fajols (H.Fayol), F.E.Foldvarijs (F.E.Foldvary), Dž.P.Fridmans (J.P.Friedman), 

H.Džordžs (H.George), T.F.Helblings (T.F.Helbling), E.Džovsejs (E.Jowsey), K.Džuglars 

(C.Juglar), M.G.Kendals (M.G.Kendall), Dž.Kitčins (J.Kitchin), E.Kreps (E.Krepp), 

S.Kuznecs (S.Kuznets), I.Kvedaravičiene (I.Kvedaravičienė), K.Larenzs (K.Larenz), 

F.R.Medda (F.R.Medda), F.Menders, L. fon Mises (L. von Mises), V.C.Mitčels 

(W.C.Mitchell), V.D.Ņūmens (W.D.Newman), N.O.Ordveis (N.O.Ordway), Dž.Reilijs 

(J.W.Reilly), D.Rikardo (D.Ricardo), H.I.Rodžers (H.I.Rogers), P.Samuelsons 

(P.A.Samuelson), V.Vītons (W.Wheaton), M.Volfs (M.Wolf), I.Balabanovs (И.T.Балабанов), 

O.Vihanskis (О.С.Виханский), D.Volkovs (Д.Л.Волков), A.Gapoņenko (А.Л.Гапоненко), 

A.Marčenko (A. Марченко), M.Meskons (М.Х.Мескон), A.Naumovs (А.И.Наумов), 

A.Omarovs (А.М.Омаров), A.Pankruhins (А.П.Панкрухин), G.Sterniks (Г.М.Стерник), 

S.Sterniks (С.Г.Стерник), E.Tarasevičs (Е.И.Тарасевич) u.c. Autore nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanas sistēmas teorētiskajam un metodoloģiskajam pamatojumam 

izmanto tādu Latvijas zinātnieku un jomas speciālistu atziņas kā M.Aizsilnieks, R.Apine, 

A.Auziņš, L.Balivica, D.Baltruma, A.Beika, J.Beļčikovs, A.Dobele, I.Geipele, A.Grūtups, 
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K.Ketners, E.Krastiņš, V.Praude, R.Rungule, M.Skujenieks, A.Šilde, G.Šustere, 

T.Tambovceva, J.Vanags, V.Žuromskis u.c. Promocijas darba pētījumā izmantoti to 

zinātnisko konferenču un semināru materiāli, zinātniskā literatūra, kas pieejama 

ScienceDirect, Ebrary, Scopus, Web of Science un citās elektroniskajās datu bāzēs; 

publikācijas masu informācijas līdzekļos un specializētajos izdevumos, un ārvalstu pieredze 

nekustamo īpašumu darījumu jomās. 

Pētījuma informatīvā bāze  

Pētījuma informatīvo bāzi veido zinātniskā literatūra, publikācijas, monogrāfijas, 

Latvijas Republikas (LR) Saeimā un Ministru kabinetā pieņemtie normatīvie akti un 

pamatnostādnes, LR Ekonomikas ministrijas un padotībā esošo organizāciju un pārraudzībā 

esošo institūciju pētījumi un informatīvie materiāli, LR Valsts zemes dienesta informatīvie 

materiāli un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, Eiropas Komisijas 

un LR Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datubāzes, Rīgas domes publicētie un 

nepublicētie dati, Latvijas nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku publiskie pārskati, Latvijas 

Bankas pieejamā informācija, elektroniskie resursi, datu bāzes, publikācijas plašsaziņas 

līdzekļos, kā arī promocijas darba autores sagatavotie materiāli un zinātniskajās publikācijās 

apkopotā un analizētā informācija, pieredze, kas iegūta, piedaloties starptautiskajās 

zinātniskajās konferencēs un semināros, vadot lekciju kursus augstskolā un maģistra darbus, 

kā arī sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem un speciālistiem nekustamo īpašumu 

tirgus jomās un autores profesionālā darba pieredze nekustamo īpašuma pakalpojuma jomā, 

strādājot Rīgas Domes Pašvaldību ieņēmumu pārvaldē. 

Pētījuma periods un ierobežojumi 

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturiskās attīstības pētījums aptver laika periodu 

no 1918. līdz 2004.gadam.  

Nekustamā īpašuma tirgus objektu klasifikācijai un uzskaitei autore izmanto ēku un 

būvju, zemes vienību un teritoriju statistiskos datus uz 2014.gada 01.janvāri. 

Latvijas dzīvojamā fonda nodrošinājuma statistika aptver 2005.-2012.gadu. 

Promocijas darba autore pētījumā izmanto vadošo nekustamā īpašuma jomas 

speciālistu analītiskos izvērtējumus. 

Dzīvojamo platību tirgus darījumu dinamika un intensitāte noteikta par laika periodu 

no 2005. līdz 2013.gadam, kā rezultātā atklātie darījumu procesi, notikumi, iemesli un sekas ir 

attiecināmi arī uz pārējiem nekustamā īpašuma tirgus segmentiem. Tādējādi zemes platību 

tirgus cenu statistika aptver 2013. un 2014.gadu konkrētajos Latvijas reģionos un 

komercplatību tirgus cenu statistika ir par 2013.gada 4.ceturksni.  
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Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie tautsaimniecības rādītāji un citi 

nozīmīgi faktori tiek izmantoti par laika periodu no 2008. līdz 2013.gadam. 

Ievērojot promocijas darba pētījuma apjomu, nekustamā īpašuma cena un vērtība tiek 

pieņemta kā konstants rādītājs, uzmanību neveltot tās rašanās cēloņiem un sekām. 

Uzņēmējdarbības administrēšana ir vadīšanas sastāvdaļa3, un, kā norāda ārvalstu 

pētnieki, starp administrēšanas un vadīšanas terminu4, 5 nepastāv atšķirības. Atkarībā no 

konteksta un darbības jomas tiek izmantots gan administrēšanas, gan vadīšanas jēdziens, kā 

rezultātā ir ļoti grūti norobežot minētos terminus. Līdz ar to, nosakot vadīšanas funkcijas un 

metodes, darbā ir ievērota arī administrēšanas termina nozīme. Ņemot vērā Latvijas 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības specifiku un to, ka administrēšanas termins6 plaši tiek 

attiecināts uz visu valsts funkcionāru kopuma darbībām un tām personām, kuras ir atbildīgas 

par izpildinstitūciju vadīšanu, autore promocijas darbā izmanto vadīšanas terminu. 

Pētījuma teorētiskā nozīme un zinātniskā novitāte 

Promocijas darba ietvaros attīstītas šādas zinātniskās novitātes: 

1. Veikts Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības analītisks vērtējums.  

2. Izvērtēti identificētie nekustamā īpašuma tirgus attīstības teorētiskie aspekti 

nekustamā īpašuma tirgus darījumu sistematizācijas un pārraudzības pilnveidošanai, 

ko pamato nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo faktoru izvērtējuma 

rezultātā izstrādātā nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo faktoru sistēma un 

izstrādātā nekustamā īpašuma tirgus darbības jomu klasifikācija. 

3. Izstrādāts uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriju sistēmas modelis nekustamā īpašuma 

tirgus attīstībai, kas pamatots ar nekustamā īpašuma tirgus attīstības identificēto 

problēmu komponenšu izvērtējumu. 

4. Izstrādāta nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metožu klasifikācija.  

5. Izstrādāta informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēma, piedāvāts tās ieviešanas metodoloģiskais risinājums.  

6. Veikts teorētiski analītisks jēdzienu nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tirgus, 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana izvērtējums, piedāvāts precizēts 

nekustamā īpašuma tirgus definējums. 

                                                 
3 Brech, E.F.L. The evolution of modern management (Foundations of Modern Management). - 1st edition. - 
England, Bristol: Thoemmes, 2002. - 440 p. 
4 Newman, W.D. Understanding SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management. - 1st Edition. – 
Boston (MA): Galileo Press Inc. - 2011 - 282 p. 
5 Fayol, H. General and industrial management. - New York: IEEE press, 1984. - 112 p. 
6 Administrēšana./Akadēmiskā terminu datu bāze./LZA Terminoloģijas komisija. [Elektroniskais resurss]. - 
Resurss apskatīts - 2014.gada 20.janvārī. - 
http://termini.lza.lv/term.php?term=administrēšana&list=&lang=LV&h=yes 
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7. Pirmo reizi Latvijā veikta nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas procesu 

analīze, balstoties uz akadēmiskajā institūcijā izstrādātu neatkarīgu metodoloģiju.  

Pētījuma rezultātu aprobācija un praktiskais pielietojums 

Promocijas darba rezultātiem ir ne tikai teorētiska nozīme, bet arī praktiskas 

izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības vadīšanā nekustamā īpašuma tirgus attīstībai. 

Rezultāti līdz promocijas darba iesniegšanas brīdim ir aprobēti nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanas procesos Latvijā un arī ārvalstīs: 

 autores izstrādātais uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriju sistēmas modelis nekustamā 

īpašuma tirgus attīstībai ir izmantojams kā valsts institūciju, tā privātā sektora 

pētnieku praksē; 

 autores piedāvātā informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēma ir aprobēta ne tikai profesionālajā darbībā ar nekustamo īpašumu, strādājot 

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē un piedaloties nekustamā īpašuma 

nodokļa administrēšanas procesos, bet arī Latvijas nekustamo īpašumu darījumu 

asociācijas, Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas, un Latvijas 

namu pārvaldnieku ģildes biedru ikdienas darbā;  

 informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas 

metodoloģija, tās ieviešanas un izmantošanas praktiskais lietderīgums nekustamā 

īpašuma tirgus attīstībā pārbaudīts, izmantojot fokusgrupas aptaujas metodi. 

Fokusgrupu veidoja pieaicinātās privātpersonas un uzņēmumu, organizāciju pārstāvji, 

kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma jomu; 

 pētījuma ietvaros izstrādātie priekšlikumi var nodrošināt efektīvu nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanu; procesu sistematizāciju un pārredzamību; nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības politikas izstrādāšanu; valsts un uzņēmēju, organizāciju 

sadarbības veicināšanu; nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku informētības 

paaugstināšanu; pētījumu veikšanu un plānošanu kā valsts, tā neatkarīgo valsts 

organizāciju vai nozares komersantu līmenī; 

 promocijas darba rezultāti var tikt izmantoti akadēmiskajos studiju kursos nekustamā 

īpašuma uzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma tirgus attīstības, informatīvo sistēmu 

vadīšanas tēmām un izpētes metodēm. 
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Par nozīmīgākajiem promocijas darba pētījumu rezultātiem autore ziņojusi un tie 

apspriesti zinātniskajās konferencēs, semināros, darba grupās, mērķu grupās un fokusgrupā, 

piedaloties nozares vadošajiem ekspertiem, ieskaitot ar nekustamā īpašuma jomas 

jautājumiem saistītos speciālistus un profesionālu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus Latvijā. 

Promocijas darba autore ir sniegusi ieguldījumu šādu zinātnisko projektu izstrādē:  

1. Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti: 
Zinātniskās darbības attīstības ietvaros RTU fundamentālais un lietišķās pētniecības projekts 
Nr.FLPP-2011/28., 2011. 

2. Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā: Zinātniskās darbības attīstības 
ietvaros RTU fundamentālais un lietišķās pētniecības projekts Nr.FLPP-2011/27., 2011. 

Zinātniskās publikācijas 

Ar promocijas darba tēmu saistītie pētījumu rezultāti ir apkopoti 31 zinātniskajā 

publikācijā, no kurām 11 ir publicētas un indeksētas zinātniski recenzējamos izdevumos 

starptautiskajās datubāzēs: 

1.  Geipele S., Tambovceva T., Geipele I. (2014). Анализ факторов, влиящих на развитие 
рынка недвижимого имущества в Латвии // Современные проблемы управления 
проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: Материалы 4-ой 
международной научно-практической конференции. 10-11 апреля 2014 г. - Россия, Москва: 
ЗАО "Гриф и К", 2014. - стр.210.-219. ISBN 9785812519902. 

2.  Auziņš A., Geipele S., Geipele I. (2014). New indicator system for evaluation of land use 
efficiency. // Industrial Engineering and Operations Management: Proceedings of the 
4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 
(IEOM). - Indonesia: Bali, January 7-9, 2014. - pp.2285-2293. ISBN 9780985549718; ISSN 
2169-8767.   

3.  Kočanova R., Geipele S., Geipele I. (2014). Comprehension of social responsibility of 
entrepreneurs, media and experts: Case Study in Latvia. // Industrial Engineering and 
Operations Management: Proceedings of the 4th International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management (IEOM). Indonesia: Bali, January 7-9, 2014. - 
pp.2356-2365. ISBN 9780985549718; ISSN 2169-8767. 

4.  Auzins A., Geipele S., Geipele I. (2013).  Set of Fiscal Algorithms for Land-Use Management 
and Decision-Making in the Territory of a Municipality.// Recent Advances in Applied 
Mathematics and Computational Methods in Engineering: Proceedings of the 2013 
International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in 
Engineering: AMCME 2013. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. 
Vol. 15. Edited by Charles A.Long, Nikos E.Mastorakis, Valeri Mladenov. Greece: Rhodes 
Island. July 16-19, 2013. - pp.296-302. ISBN 9781618042002.   

5.  Geipele I.,  Geipele S., Stāmure I. (2013). Characteristics of Socio-Economic Issues and their 
Possible Resolution in the Housing Market of Latvia.// Recent Advances in Economics and 
Business Administration: Proceedings of the 2013 International Conference on Economics and 
Business Administration: EBA2013. Business and Economics Series. Vol.8. Edited by Charles 
A.Long, Nikos E.Mastorakis, Valeri Mladenov. Greece: Rhodes Island. July 16-19, 2013. - 
pp.189-197. ISBN 9781618041982.   

6.  Гейпеле И., Гейпеле С., Стамуре И. (2013). Система социально экономических 
факторов на рынке жилья. [The system of social and economic factors in the housing 
market].// Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра. / Северо-Западный 
региональный научно-практический и теоретический журнал. №2 (6). Россия, СПб: Из-
во Сосновоборского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государатвенной службы при Президенте РФ, 2013. 39-46 стр. ISSN 2304-4047. 
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7.  Fedotova, K., Geipele, I., Geipele, S., Stamure I. (2013). Case study on Employee Competence 
Regarding Competitiveness and CSR issues of the Forest Industry Companies. // Applied Mechanics 
and Materials. Vol. 394: Mechatronics, Applied Mechanics and Energy Engineering. / Edited 
by Wensong Hu. Trans Tech Publications Inc., Durnten-Zurich, Switzerland, 2013. - pp.579-
584. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.394.579; ISSN 1660-9336. Scopus 

8.  Fedotova, K., Geipele, S. (2013). Wood Materials Applied in Civil Engineering and Wood 
Industry Management in Latvia: Case Study. // Advanced Materials Research. Vol. 804: 
Materials and Measurement. Edited by Dayun Xu. Trans Tech Publications Inc., Durnten-
Zurich, Switzerland, 2013. - pp.106-113. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.804.106; 
ISSN 1022-6680. Scopus 

9.  Vanags J., Geipele I., Grizāns J., Auziņš A., Geipele S., Stāmure I. (2012).  Pilsētu un reģionu 
attīstības mijiedarbības sociāli ekonomiskie aspekti. // Zinātniski lietišķā monogrāfija. - 
Rīga. - 120 lpp. ISBN 9789934103872.  

10.  Geipele I., Geipele S., Stāmure I. (2012). Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai 
Latvijā. // Monogrāfija. - Rīga: RTU izdevniecība. - 225 lpp. ISBN 9789934103483. USA 
Library of Congress  

11.  Geipele I., Geipele S., Stāmure I. (2012). Социальная жилищная политика в Латвии и 
других странах ЕС. // Материалы 2-ой международной научно-практической 
конференции Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-
строительной сфере и природопользовании. Россия, Москва, 12-13 апреля, 2012. - 
стр. 86.-96. ISBN 9785730707641.  

12.  Pļaviņa B., Geipele S. (2012).  Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojuma cenas 
veidošanas problēmas un risinājumi uzņēmējdarbībā Latvijā. // RTU BUNĪI zinātniskie raksti: 
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība. 2.sējums. Rīga: 2012. - 43.-50.lpp. ISSN 
2243-6030. 

13.  Stāmure I., Geipele S. (2012).  Sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas process Rīgā. // RTU 
BUNĪI zinātniskie raksti: Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība. 2.sējums. Rīga: 
2012. - 70.-84.lpp. ISSN 2243-6030.    

14.  Tambovceva T., Geipele I., Geipele S. (2012). Sustainable building in Latvia: development 
and future challenges. // Proceedings of the XII International Scientific Ecological Economics 
(ISEE) Conference ISEE2012: Ecological Economics and Rio +20: Challenges and 
Contributions for a Green Economy, held on June 16-19, 2012. - 10 p. - Windsor Guanabara 
Hotel, Rio de Janeiro, Brazil. CD version     

15.  Geipele S., Geipele I., Slava D., Stamure I. (2012). Social, economic and legal problems of 
housing management in Latvia. / 7th International Scientific Conference Business and 
Management-2012. Selected Papers, Lithuania, Vilnius, May 10-11, 2012. - pp.631-638. 
DOI:10.3846/bm.2012.082; ISSN 2029-4441 print / ISSN 2029-929X online. Thomson Reuters 

16.  Geipele I., Geipele S., Plavina B., Stamure I. (2012). Pricing Peculiarities of Apartment House 
Management in Latvia. / 7th International Scientific Conference Business and Management - 
2012. Selected Papers, Lithuania, Vilnius, May 10-11, 2012. - pp.1075-1082. 
DOI:10.3846/bm.2012.137;  ISSN 2029-4441 print / ISSN 2029-929X online. Thomson Reuters  

17.  Slava D., Geipele S. (2012). Mājokļu pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskās problēmas Latvijā. // 
Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība: 
Tautsaimniecība: teorija un prakse. 22.sējums. Rīga: Izdevniecība RTU. 144.-153.lpp. ISSN 
1407-7337. Ebsco 

18.  Geipele S., Kosareva D. (2012). Problems and Their Solutions in Valuation of Commercial 
Type Real Estate for the Needs of Mortgage Lending. // Riga Technical University 53rd 
International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of 
World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Digest, Latvia, Riga, 
October 11-12, 2012. - p.747. ISBN978-9934-10-360-5.   

19.  Pilskalne S., Geipele S. (2012).  Strategic Development Directions in Road Construction. // 
Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th 
Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU 
Alumni: Digest, Latvia, Riga, October 11-12, 2012. - p.755. ISBN978-9934-10-360-5.   
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20.  Vanags J., Geipele I., Grizāns J., Geipele S., Stāmure I. (2012). Socially Economical and 
Ecological Aspects of the Interactivity of Development of Cities and Regions. // Riga 
Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 
150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / 
RTU Alumni: Digest, Latvia, Riga, October 11-12, 2012. - p.759. ISBN978-9934-10-360-5.   

21.  Geipele S., Geipele I. (2011). Land in the System of Real Estate Objects and Features of Tax 
Application in Latvia // No.24. Production and Taxes, Latvia, Jelgava, 2011. - pp.164-172. 
WOS: 000325815100019;  ISBN 9789984999777; ISSN1691-3078. Thomson Reuters 

22.  Geipele S. (2011). Peculiarities of the Property Tax Administration in Latvia. / International 
Scientific Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2011). Edited by Garry Lee.  
China, Shanghai, October 14-15, 2011. IERI Vol.2. 2011 Information Engineering Research 
Institute, USA. - pp.339-346; WOS: 000299797100058; ISBN 9780983169345. Thomson 
Reuters 

23.  Geipele I., Geipele S., Plavina B., Stamure I. (2011). Pricing Principles of Apartment House 
Management in Latvia.// Selected International Proceedings of Economics Development and 
Research: E-business, Management and Economics. Edited by Dong Lijuan. UAE, Dubai, 
December 28-30, 2011. IPEDR Vol. 25. 2011, IACSIT Press, Singapore. - pp.271-277; 
ISBN978-981-07-1016-3; ISSN2010-4626; DOI: 10.7763/IPEDR. Ebsco 

24.  Geipele S., Tambovceva T. (2011). Cadastre Register and Real Estate Market in Latvia. // 
Environmental Engineering. Vol III: Sustainable Urban Development. Roads and Railways. 
Technologies of Geodesy and Cadastre, Lithuania, Vilnius, 2011. - pp.1321-1329. WOS: 
000307743800223; ISBN 9789955288299, ISSN 2029-7106, ISSN 2029-7902 online. 
Thomson Reuters 

25.  Tambovceva T., Geipele I., Geipele S. (2011).  Green building assessment system 
development in Latvia. / Selected International Proceedings of the 7th International Scientific 
Conference Management of Technological Changes MTC 2011: Book 2. Editor Costache 
Rusu. Greece, Alexandroupolis, September 1-3, 2011. - pp.141-145; WOS: 
000306940000036; ISBN 9789609948616. Thomson Reuters 

26.  Geipele S., Tambovceva T. (2011). Latvijas nekustamo īpašumu tirgus ilgtspējīgas sociāli 
ekonomiskās attīstības modeļa vīzija. // RTU IEVF BUNĪ Institūta Zinātniskie raksti 
Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma attīstība. 1. Sējums. Rīga: RTU Izdevniecība, 
2011. - 58.-68. lpp. ISSN 2243-6030.  

27.  Geipele S., Tambovceva T. (2011). Peculiarities of the Immovable Property Tax Policy for 
Sustainable Development in Latvia. // Journal of Management and Sustainable Development. 
Vol.13. Yundola, Bulgaria. -  pp.17-22. ISSN 1311-4506.  

28.  Geipele S. (2011). Theoretical aspects of the grouping structure and features of tax changes of 
real estate in Latvia. // Proceedings of the  52nd International Scientific Conference of Riga 
Technical University/ RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 
(SCEE’2011), Latvia, Riga, October 7, 2011. ISBN 9789934102943. CD version.  

29.  Pļaviņa B., Geipele S. (2011). Different ways of formation of costs for the management of 
apartment houses in Latvia // Proceedings of the  52nd International Scientific Conference of 
Riga Technical University - RTU FEEM Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship (SCEE’2011), Latvia, Riga, October 7, 2011. ISBN 9789934102943. 
CD version.  

30.  Stāmure I., Geipele S. (2011). Management process of social dwelling-houses in Riga. // 
Proceedings of the 52nd International Scientific Conference of Riga Technical University. 
RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2011), Latvia, 
Riga, October 7, 2011. ISBN 9789934102943. CD version.     

31.  Geipele S. (2011). Taxation Analysis of the Real Estate Sector in Latvia. // Международная 
научно-практическая конференция Современные проблемы управления проектами в 
инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. Россия, Москва, ГОУ ВПО 
РЭУ им. Г.В.Плеханова, 14-15 апреля, 2011. - стр.117-123. ISBN 9785730707641. 
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Pētījumu rezultātu publiskošana konferencēs un semināros 

Promocijas darba autore ir piedalījusies 15 starptautiskās zinātniskās un zinātniski 

praktiskās konferencēs, un dažādos zinātniskajos semināros 8 valstīs, pētījuma rezultātus 

prezentējot 20 referātos: 

1. The 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations Management 
(IEOM). Indonesia: Bali, January 7-9, 2014. Konferences sekcijas Case Studies II darba 
vadīšana. 

2. 2013 International Conference on Mechatronics, Applied Mechanics and Energy Engineering 
(MAMEE 2013). Singapore, July 27-29, 2013.  

3. 2013 International Conference on Intelligent Materials and Measurement (ICIMM 2013). 
Singapore, July 27-28, 2013.  

4. The XII International Scientific Ecological Economics (ISEE) Conference ISEE2012: 
Ecological Economics and Rio +20: Challenges and Contributions for a Green Economy. Rio 
de Janeiro, Brazil, June 16-19, 2012. 

5. International Conference on E-business, Management and Economics. ICEME 2011. UAE, 
Dubai, December 28-30, 2011.  

6. 7th International Conference on Management of Technological Changes (MTC). Greece, 
Alexandroupolis, September 1-3, 2011.  

7. The 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research 
Societies (IFORS). Australia, Melbourne: July 10-15, 2011.  

8. The 8th International Conference Environmental Engineering: Sections Geodesy and Cadastre 
Technology, Sustainable Urban Development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy 
and Cadastre, Lithaunia, Vilnius, May19-20, 2011.  

9. Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и 
природопользовании: Международная научно-практическая конференция. – Россия, 
Москва, ГОУ ВПО „РЭУ им. Г.В.Плеханова”, 14-15 апреля, 2011. 

10. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.kongress. - Latvija, Rīga, 
2011.gada 25.oktobris. 

11. Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 
150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute. - 
Latvia, Riga, October 11-12, 2012. 

12. 52. RTU Starptautiskā zinātniskā konference. - Latvija, Rīga, 2011.gada 7.oktobris.  

13. The 12th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 
Integrated and Sustainable development. April 28-29, 2011, Jelgava.  

14. 51st International Riga Technical University Scientific Conference on Economics and 
Entrepreneurship. Riga: RTU, October 15, 2010.  

15. RTU IEVF BUNĪ ekonomikas institūta zinātniskais seminārs Zinātne, izglītība, kompetence - 
ilgtspējīga attīstība. Latvija, Rīga: RTU, 2010.gada 2.jūnijs.  

Promocijas darba struktūra un apjoms 

Promocijas darbs ir patstāvīgs oriģināls zinātnisks pētījums, kas izstrādāts un 

uzrakstīts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 178 lappuses. 

Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kas ietver 12 apakšnodaļas, secinājumiem un 

priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, 7 pielikumiem. Darbā ir iekļauti 

40 attēli un 15 tabulas, kas paskaidro un ilustrē pētījumu saturu. Promocijas darba izstrādes 
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gaitā ir izmantoti 205 dažādi informācijas avoti, kas iekļauti promocijas darba izmantotās 

literatūras un avotu sarakstā. 

Promocijas darba pirmā nodaļa ir veltīta nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas zinātniski teorētisko pamatnostādņu izpētei, sniedzot to teorētiski analītisko 

redzējumu. Nodaļā ir apkopota, izanalizēta un izvērtēta zinātniski ekonomiskā literatūra, kas 

veltīta nekustamā īpašuma tirgus attīstības jautājumiem kā svarīgai Latvijas tautsaimniecības 

sastāvdaļai. Ir veikts teorētiski analītisks jēdzienu nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma 

tirgus, nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana izvērtējums; atspoguļots nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības cikliskums, noteikti nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie 

faktori, iedalot tos ekonomiskajā, sociālajā un tiesiski politiskajā grupā; izstrādāta nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma; noteiktas un klasificētas nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanas metodes; noskaidrots nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

metodoloģiskais pamats. 

Promocijas darba otrā nodaļa veltīta Latvijas nekustamā īpašuma tirgus darījumu 

attīstības analītiskajam vērtējumam par laika periodu no 2005. līdz 2013.gadam, Latvijas 

tautsaimniecības rādītāju un citu nozīmīgu faktoru izvērtējumam par laika periodu no 2008. 

līdz 2013.gadam, kā arī ēku un būvju, zemes īpašumu un teritoriju statistisko datu 

izvērtējumam uz 2014.gada 01.janvāri, kas pamato vadīšanas sistēmas izstrādes 

nepieciešamību Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstībai.  

Promocijas darba otrās nodaļas ietvaros veikta nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vēsturiskā analīze par laika periodu no 1918. līdz 2004.gadam. 

Promocijas darba trešajā nodaļā, izmantojot kvantitatīvo pētniecības metodi - aptauju, 

trīs respondentu grupās ir identificētas nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošās 

problēmas, veikts to kompleksais izvērtējums, iegūstot uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriju 

sistēmas modeli nekustamā īpašuma tirgus attīstībai, kas ir neatņemama sastāvdaļa autores 

piedāvātajai vadības sistēmai. Balstoties uz iepriekšējās nodaļās iegūtajiem rezultātiem, 

apskatāmās nodaļas ietvaros, ir atspoguļota informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģija vadīšanas problēmu risināšanas iespējām 

nekustamā īpašuma tirgū. Metodoloģijas aprobācijai nekustamā īpašuma tirgus 

uzņēmējdarbības vidē trešajā nodaļā tiek atspoguļoti fokusgrupas analīzes rezultāti, kuru 

veido pieaicinātās privātpersonas un uzņēmumu, organizāciju pārstāvji. Nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģijas īstenošanai autore piedāvā izmantot 

informācijas sistēmas arhitektūru. 
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Promocijas darba saturs 

IEVADS  

1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS 

TEORĒTISKĀS PAMATNOSTĀDNES 

1.1. Nekustamā īpašuma jēdziena izpēte un raksturojums 

1.2. Nekustamā īpašuma tirgus būtība un īpatnības 

1.3. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības ekonomiskais saturs 

1.4. Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori 

1.5. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas jēdziens un metodoloģiskais 

pamats 

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBA UN TENDENCES LATVIJĀ 

2.1. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturiskās attīstības īpatnības 

2.2. Nekustamo īpašumu objektu klasifikācijas analītisks vērtējums 

2.3. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences 

2.4. Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie tautsaimniecības rādītāji 

3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS SISTĒMAS 

METODOLOĢISKAIS RISINĀJUMS 

3.1. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmu identifikācijas kompleksais 

izvērtējums 

3.2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības identificēto problēmu komponenšu 

izvērtējums 

3.3.  Informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēmas metodoloģiskais risinājums, tā aprobācija uzņēmējdarbības vidē 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS UN AVOTU SARAKSTS 

PIELIKUMI 

 

Balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības problēmu risinājumiem, akcentējot nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas sistēmas metodoloģiskā risinājuma nozīmi. Iegūtie secinājumi un izvirzītie 

priekšlikumi paredzēti tēmas turpmākajai zinātniskajai un praktiskajai attīstībai Latvijā. 

Darbs veikts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā, atbilstoši Zinātniskās darbības likuma prasībām, 

ievērojot Latvijas Zinātnes padomes un RTU Senāta lēmumus. 
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DARBA GALVENĀS ZINĀTNISKĀS IZSTRĀDNES 

1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS 

TEORĒTISKĀS PAMATNOSTĀDNES 

Jēdzienu nekustamais īpašums kā juridisku terminu Latvijā sāka izmantot tikai pirms 

divdesmit trim gadiem, t.i., sākot no 1991.gada, kad tika uzsākta īpašumu denacionalizācija 

un privatizācija. Tāpēc, ievērojot jēdziena vēsturiskās izcelsmes ciešo saistību ar Latvijas 

tiesību sistēmas attīstību, jāsecina, ka nekustamā īpašuma jēdziens un tā saturs vēl līdz šim 

nav skaidri definēts. Ekonomiski attīstītajās valstīs nekustamais īpašums ir viena no valsts 

lielākajām bagātībām, jo bez nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma tirgus nav 

iedomājama tautsaimniecības attīstība kopumā. Katram iedzīvotājam ir svarīgs mājoklis, kas 

ir eksistences pamats. Kvalitatīva mājokļa pieejamība ir viens no jebkuras valsts iedzīvotāju 

labklājības un stabilitātes kritērijiem, kā arī sociālo un ekonomisko problēmu risinājumu 

veidiem. Vienlaicīgi ir nepieciešamas nekustamā īpašuma - valdījuma, nomas/īres vai 

lietošanas tiesības uz atbilstošu nekustamā īpašuma objektu, kas reizē ir arī nekustamā 

īpašuma tirgus funkcionēšanas nosacījums. 

Lai teorētiski analizētu un atklātu nekustamā īpašuma tirgus būtību promocijas darbā, 

sākotnēji pētījuma autore noskaidro nekustamā īpašuma termina īpatnības. Izpētot un 

analizējot dažādos literatūras avotos pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma jēdzienu, ir 

neiespējami precīzi veikt tulkojumu no angļu valodas un burtisks tulkojums mainītu tā saturu. 

Nekustamā īpašuma, nekustamā īpašuma tirgus, nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas, nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas objekta un nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanas sistēmas definējumi kā uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšanas 

sistēmas sastāvdaļa darījumos ar nekustamajiem īpašumiem visos hierarhijas līmeņos autore 

pētījumu gaitā izskatīja un apstiprināja RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 

ekonomikas institūta darba grupā, izmantojot fokusgrupas metodi, ko veido uzņēmumu, 

iestāžu un organizāciju pārstāvji un privātpersonas. Izvērtējot dažādus šī jēdziena 

formulējumus un skaidrojumus, autore konstatē sekojošo. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 6.panta 1.daļu nekustamais 

īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai šo 

objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 

ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilst pastāvīga nodalījuma prasībām. Par nekustamo 

īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā 
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telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.7 Latvijas tiesību akti 

uzskatāmi parāda, ka precīzākais nekustamā īpašuma jēdziena skaidrojums atrodams 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, jo ir atrunāti nekustamā īpašuma objekti un 

atrunāta konkrēta juridiskā saistība, kuras izpratnē nekustamais īpašums tiek reģistrēts 

Zemesgrāmatā ar konkrētu piederību - valsts vai pašvaldības personā, fiziskai vai juridiskai 

personai. Autores praksē, saskaroties ar nekustamā īpašuma juridisko statusu, ir gadījumi, kad 

nekustamā īpašuma piederība nav noskaidrota vai pat statuss ir „nezināms.” Minētie gadījumi 

apliecina, ka nekustamā īpašuma tirgus joma aizvien attīstās un nav nostabilizējusies. Tas 

nozīmē, ka darījumu skaita izmaiņas ar nekustamo īpašumu (jaunu objektu radīšana, dzēšana, 

atdalīšana, pievienošana u.c.) valsts un pašvaldības atbildīgajām administrācijas institūcijām 

nereti ir grūti apzināt, ja īpašnieks, valdītājs vai lietotājs nesniedz ziņas datu aktualizācijai. 

Minētās situācijas apzināšana un risinājumi tiks piedāvāti promocijas darba 3.daļā, pamatojot 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas ieviešanu. 

Apkopojot Latvijas un ārvalstu zinātnieku un speciālistu definējumus, pētījuma autore 

formulē šādu definējumu - nekustamais īpašums ir uz zemes vienības esošās ēkas un būves, 

kā arī citi objekti, kas ir zemes vienības neatdalāma un būtiska sastāvdaļa, un nekustamajam 

īpašumam piemīt ģeogrāfiskās koordinātas, kas izpaužas kā adrese un īpašuma tiesību 

nostiprinājums Zemesgrāmatā. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma objekti - zeme, 

ēkas un būves, inženierbūves - var pastāvēt kā atsevišķs nekustamais īpašums ar atsevišķu 

kadastra numuru, piemēram, zemes vienība pieder vienai personai, bet ēkas - citai. Latvijas 

nekustamā īpašuma tirgū nereti tāda veida situācijas pastāv, jo īpašumtiesību sakārtošana ir 

ļoti sarežģīts jautājums vai vispār pat neiespējams atsevišķos gadījumos. 

Nekustamā īpašuma jēdziena analīze atklāj arī nekustamā īpašuma pazīmes, kas kalpo 

par pamatu turpmākajai nekustamā īpašuma tirgus būtības noskaidrošanai promocijas darbā. 

Nekustamo īpašumu analizējot kā preci un nosakot tās īpatnības, kas to padara atšķirīgu no 

citām precēm, ko iegādājas mājsaimniecības un komersanti, lielā mērā nosaka tirgus 

dalībnieku uzvedību, kas izpaužas pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņās, iedarbojoties gan 

objektīvajiem, gan subjektīvajiem faktoriem. Nekustamo īpašumu tirgus subjekti (dalībnieki) 

nekustamo īpašumu iegādājas samērā reti, ņemot vērā nekustamā īpašuma ilgo lietošanas 

laiku. Bet mājsaimniecības parasti veic darījumus ar nekustamo īpašumu tikai vienu reizi savā 

pastāvēšanas laikā. Atsevišķas mājsaimniecības darījumos ar nekustamo īpašumu iesaistās 

tikai vienu reizi vairāku paaudžu laikā.8  

                                                 
7 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: LR likums. [Elektronisks resurss] 01.12.2005. („LV”, 205, 22.12.2005.) /LR 
Saeima. - Resurss apskatīts 2013.gada 05.maijā. - www.likumi.lv/doc.php?id=124247 
8 Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 297 lpp. 
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Termins nekustamā īpašuma tirgus tiek uztverts dažādi, un tas nav juridiski definēts, 

tāpēc tā definējumi ir sastādīti atbilstoši izpētes un attīstības priekšstatiem un idejām, kas 

pieņemtas pasaules zinātniskajā literatūrā un Latvijas valsts praksē. Izpētot un izanalizējot 

dažādus termina nekustamā īpašuma tirgus skaidrojumus un jēdzienus, autore piedāvā savu 

termina definējumu: nekustamā īpašuma tirgus ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb 

subjektu kopums, kuri darbojas noteiktā sociāli ekonomiskā un tiesiski politiskā sistēmā, 

kuras ietvaros notiek savstarpēji maiņas darījumi ar nekustamo īpašumu par vienošanās 

cenu noteiktā laikā un teritorijā. Apkopojot analīzes rezultātus par nekustamā īpašuma tirgu, 

tiek atklātas nekustamā īpašuma tirgus funkcijas9, nozīmīgākās nekustamā īpašuma tirgus 

īpatnības, 10, 11 saskaņā ar ko autore ir veikusi nekustamā īpašuma tirgus darbības jomu 

klasifikācijas shēmas12, 13, 14 izstrādni (sk.1.att.), izmantojot ar nekustamā īpašuma ekonomiku 

saistīto pētnieku zinātniskos darbus un tajos izskatītos iespējamos klasifikāciju veidus.  

 

1.att. Nekustamā īpašuma tirgus darbības jomu klasifikācijas shēma 15, 16, 17 [autores veidots] 
 

                                                 
9 Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 297 lpp. 
10 Larsen, J.E., Carey, B., Carey, Ch.H. Real Estate. - USA: Wiley, 2007 - 456 p. 
11 Kvedaravičienė, I. Real Estate market dynamics in the context of changing economy. / ISM University of Management and 
Economics, Lithuania. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2013.gada 10.nov. - 
http://www.ism.lt/mmrc/2009/T_Ieva%20Kvedaraviciene.pdf 
12 Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью.Рост-на-Дону:Феникс, 2006. 352 cтр. 
13 Стерник, Г. М., Технология анализа рынка недвижимости. Москва: Уральский институт оценки и маркетинга 
“АКСВЕЛЛ”, 2005. 204 стр. 
14 Асаул, А.Н., Иванов, С.Н., Старовойтов, М. К. Экономика недвижимости. 3-е изд. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 
304 стр.  
15 Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 352 cтр. 
16 Стерник, Г. М., Технология анализа рынка недвижимости. Москва: Уральский институт оценки и маркетинга 
“АКСВЕЛЛ”, 2005. 204 стр. 
17 Асаул, А.Н., Иванов, С.Н., Старовойтов, М. К. Экономика недвижимости. 3-е изд. СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. 
304 стр.  
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Noskaidrojot nekustamā īpašuma tirgus funkcijas, īpatnības un darbības jomas, 

svarīga ir arī sistēmiskā pieeja tirgus struktūras analīzei un pilnveidošanai, kas paredz, ka 

nekustamā īpašuma tirgus funkcionēšanas process tiek analizēts nevis tikai kopumā izejot no 

prakses, bet ņemot vērā tirgus segmentu dekompozīciju - pamatprocesu sadalīšanu. Lai 

noteiktu nekustamā īpašuma tirgus segmentus, sākotnēji ir jānosaka nekustamā īpašuma tirgus 

segmentu pamatprocesi: nekustamā īpašuma objekta izveide (radīšana, attīstība); nekustamā 

īpašuma objekta ekspluatācija (izmantošana, lietošana); nekustamā īpašuma objekta 

apgrozījums (atsavināšana).18  

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus segmentu pamatprocesa sadalīšanas 

veidiem un to komponenšu skaidrojumiem, secināms, ka, savienojot nekustamā īpašuma 

objektu (paveidu) un procesu (operāciju) veidus, tiek radīti nekustamā īpašuma tirgus 

segmenti: 1. Operāciju ar nekustamā īpašuma objektiem tirgus segmenti (attīstītāju, brokeru 

darbības): ēku būvniecības un pārdošanas tirgus, biroja vai tirdzniecības platības tirgus, 

mājokļu pirkšanas - pārdošanas tirgus, īres/nomas tirgus u.tml. 2. Pakalpojumu nodrošinājuma 

tirgus segmenti nekustamā īpašuma tirgū: nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu 

tirgus, vērtēšanas pakalpojumu tirgus, juridisko pakalpojumu tirgus, informatīvi - analītisko 

pakalpojumu un konsultantu tirgus u.tml. Pareiza tirgus strukturēšana, segmentācija, veicot 

tās analīzi, rada priekšnoteikumus segmentu specifisko īpatnību uzskaitei un analīzes 

kvalitātes paaugstināšanai. 

Izanalizējot pieejamo zinātnisko literatūru par nekustamā īpašuma tirgu, tā jēdzieniem, 

būtību, klasifikāciju, funkcijām, īpatnībām un nekustamā īpašuma tirgus segmentu 

pamatprocesu sadalīšanu, pilnīgai nekustamā īpašuma tirgus attīstības izpētei un vadīšanas 

sistēmas izveides jautājuma risināšanai svarīgi ir arī izanalizēt nekustamā īpašuma tirgus 

ekonomiskās attīstības ciklus.  

Ekonomiskais cikls ir uzņēmējdarbības aktivitātes līmeņa periodiskas svārstības, ko 

raksturo reālais IKP.19 Pastāv īss ekonomiskās attīstības cikls (V.C.Mitčela (W.C.Mitchell)20, 

Dž.Kitčina (J.Kitchin)21 īsā cikla teorija: 3 līdz 5 gadi), vidēja termiņa ekonomiskās attīstības 

cikls (K.Džuglara (C.Juglar)22 vidējā ilguma cikla pieeja: 7 līdz 11 gadi, un S.Kuzneca 

                                                 
18 Стерник, Г. М. Технология анализа рынка недвижимости / Москва: Уральский институт оценки и маркетинга 
“АКСВЕЛЛ”, 2005. - 204 стр. 
19 Киселёва, Е.A. Макроэкономика.  Москва: КноРус, 2008.  384 стр. 
20 Burns, A. F., Mitchell, W.C. Measuring business cycles. - New York, National Bureau of Economic Research, 1946. 
560 p. 
21 Korotayev, A.V., Tsirel, S.V. - A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar 
and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis. - Structure and Dynamics 
eJournal. Vol.4, No.1, 2010. - pp.3-57. [Elektroniskais resurss] - Resurss apskatīts 2013.gada 20.decembrī. - 
http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp 
21 Turpat 
22 Turpat 
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(S.Kuznets)23 vidēja ilguma cikls: 15 līdz 25 gadi) un garais ekonomiskās attīstības cikls 

(N.Kondratjeva (N.Kondratieff) „vilnis”: 45 līdz 60 gadi24). Svarīgas ir arī P.Samuelsona 

(P.A.Samuelson)25, L. fon Mises (L. von Mises)26, D.Rikardo (D.Ricardo)27 u.c. ekonomistu 

teorijas par ekonomiskajiem attīstības cikliem. Ekonomiskie cikli atšķiras pēc ilguma, 

intensitātes un citiem ietekmējošiem faktoriem.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikliskais raksturs nosaka nepieciešamību 

attiecīgajām valsts institūcijām veikt dažādus pasākumus - mainīt tirgus darbību ietekmējošos 

faktorus, kas mazinātu attīstības cikla atsevišķu fāzu nelabvēlīgo ietekmi uz tirgus ilgtspējīgu 

attīstību un tirgus dalībnieku spēju iegādāties nepieciešamos nekustamos īpašumus, lai 

uzlabotu savus sadzīves apstākļus.28 Saikni starp ekonomiskas attīstības ciklu, nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības cikla fāzēm un finanšu sektoru autore ir atspoguļojusi 2.attēlā. 

 

2.att. Saikne starp ekonomiskās attīstības ciklu, nekustamā īpašuma tirgu un finanšu sektoru29, 30, 31 
[autores veidots] 

 

Tomēr praksē ne vienmēr var novērot ilgstošu un stabilu attīstību, tas attiecas gan uz 

ekonomikas attīstību, gan uz nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Tirgus dalībnieki efektīvāk 
                                                 

23 Guerrero, D., Rodrigue, J.P. - The waves of containerization: shifts in global maritime transportation. - Elsevier: Journal of 
Transport Geography, Volume 34, 2014. - pp.151-164. 
24 Turpat 
25 Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Macroeconomics. 19th ed. - NY:  McGraw-Hill. 2009 - 744 p. 
26 Mises, von L. Human Action: A Treatise on Economics, 4 Volume Set. Paperback edition 2007 - USA: Liberty Fund, 
Inc. - 2007 - 1128 p.125, Issue 4, pp. 525-543 
27 Morishima, M. Ricardo's Economics: A General Equilibrium Theory of Distribution and Growth - NY: Cambridge 
University Press, 1990 - 264 p. 
28 Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 297 lpp. 
29 Гейпеле, И., Каушкале, Л. Влияние экономического цикла развития на рынок недвижимости в Латвии./ Сборник 
трудов к Международной научно-практической конференции "Современные проблемы управления проектами в 
инвестиционно-строительной сфере и природопользовании". - Россия: Москва, ФГБОУ ВПО "РЭУ им. 
Г. В. Плеханова", 2013. - 194.-206.стр.  
30 Jowsey, E. Real Estate Economics. - UK: Palgrave Macmillan, 2011. - 520 p. 
31 Geipele, I., Kauškale, L. The Influence of Real Estate Market Cycle on the Development in Latvia. // Procedia 
Engineering, 2013, Vol.57. - pp. 327.-333. doi:10.1016/j.proeng.2013.04.044 
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spētu pieņemt lēmumus nekustamā īpašuma un būvniecības jomā, ja tiktu analizētas 

ekonomiskās un nekustamā īpašuma tirgus attīstības fāzes, to īpatnības, cēloņi un sekas. Līdz 

ar to izkristalizējas un kārtējo reizi apstiprinās ekonomikas teoriju tēzes, ka nekustamā 

īpašuma tirgus pats sevi nespēj efektīvi regulēt un jo īpaši svarīga ir valsts īstenotā politika un 

pamatnostādnes ekonomikas regulēšanā. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība tāpat kā ekonomika attīstās cikliski un šo ciklisko 

attīstību iespaido dažādi ietekmes faktori un notikumi. Lai detalizētāk izpētītu svarīgākos 

nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos faktorus, kas kalpo par pamatu anketēšanas 

veikšanai un nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas izveidei, autore ir 

sagrupējusi nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošos faktorus, kā tas parādīts 3.attēlā. 

 

3.att. Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori32, 33, 34, 35[autores veidots] 

                                                 
32  Асаул, А.Н. Экономика недвижимости. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. 624 стр. 
33 Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. Пер. с англ. 3-е изд. - Москва: 
Издательский дом «Вильямс», 2002. - 960 стр. 
34  Марченко, А.В. Экономика и управление недвижимостью. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 352 стр. 
35 Geipele, S., Geipele, I., Slava, D., Stāmure, I. Social, Economic and Legal Problems of Housing Management in Latvia // 
The 7th International Scientific Conference "Business and Management 2012" Selected Papers. Lithuania: Vilnius, May, 
2012. pp. 631-638. 
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Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir saistīta ar dažādiem iekšējiem un ārējiem 

faktoriem, kuru ietekmē mainās tirgus pieprasījumus un piedāvājums, kā rezultātā būtiski 

izmainās darījumu intensitāte un cenu līmenis nekustamā īpašuma tirgū.  

Atbilstoši 3.attēlam nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori iedalās 

četrās lielās grupās: ekonomiskie, tiesiski politiskie, sociālie un apkārtējās vides ietekmes 

faktori. Būtībā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma sastāv no savstarpējā 

mijiedarbībā esošajām apakšsistēmām: objektu, mērķu, struktūras, procesu un resursu. 

Izmaiņas vienā faktoru grupā rada izmaiņas citās apakšsistēmās. Līdz ar to nekustamā 

īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori ir atkarīgi no apakšsistēmu mijiedarbības, kas 

rezultātā atsaucas uz tirgus attīstības darbības pamatprincipam - tirgus pieprasījuma un 

piedāvājuma izmaiņām. Ja kāds no elementiem iztrūkst, tad nekustamā īpašuma tirgus darbība 

tiek traucēta, darījumu skaits sarūk vai apstājas. Nekustamā īpašuma tirgus pieprasījumu 

veido pircēji, bet piedāvājumu - pārdevēji, kā jau tas tika noskaidrots iepriekšējās darba 

nodaļās. Situācijā, kad pārdevējs piedāvā nekustamo īpašumu iegādāties par pircēja izpratnē 

neatbilstošu cenu, nosacīti nekustamā īpašuma tirgus apstājas. Situācija var sākt izmainīties, 

iedarbojoties tādiem faktoriem, kā sociālie, ekonomiskie, tiesiski politiskie un apkārtējās 

vides ietekmes faktori. 

Potenciālajā darījumā iesaistītajām pusēm ir savs subjektīvais vērtējums par tirgus 

cenu un savu ienākumu ietekmējošajiem faktoriem, kurš var sakrist un var nesakrist ar 

attiecīgo faktoru objektīvo attīstības tendenci un ietekmi uz nekustamā tirgus attīstību un 

tirgus cenas izmaiņām.36  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas jēdziens un metodoloģiskais pamats. 

Pamatojoties uz dažādiem mērķiem, respektīvi, mērķu sistēmu, nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanai ir jābūt orientētai pēc dažādām tirgus stratēģijām, lai sasniegtu mērķus un 

prioritātes nozarē, dažādi salīdzināmie uzdevumi tirgū ir nosakāmi pēc organizatoriskās 

konteksta rādītāju konfigurācijas kā struktūras, procesi un resursi. Tas radītu veiksmīgus 

priekšnosacījumus nekustamā īpašuma tirgus attīstībai, tāpēc darba turpinājumā autore analizē 

vadīšanas jēdzienu un nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metodoloģisko pamatu. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas jēdziena skaidrojumam autore ir 

pētījusi jēdzienu vadība, vadīšana, pārvalde, pārvaldība un menedžments savstarpējo 

korelāciju. Bieži šie jēdzieni tiek izmantoti kā identiski un ir savstarpēji aizstājami.  

 

 

                                                 
36 Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 297 lpp. 
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Pētījuma gaitā autore konstatē, ka nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanu var 

apskatīt kā specifisku pasākumu kopumu nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku darbībām ar 

nekustamo īpašuma objektiem, saglabājot nekustamā īpašuma tirgus struktūras integritāti, 

funkcionēšanu un attīstību, kas veidojas mijiedarbības rezultātā un stingri noteiktā secībā. 

Tāpēc nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas pētījumam autore lieto gan procesu, gan 

sistēmisko pieeju.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas objekts ir sarežģītas ekonomiskās, 

tehnoloģiskās un sociālās tirgus dalībnieku savstarpējās attiecības vidē, kuru mijiedarbību 

vienmēr var uzlūkot par procesu. Savukārt pētījuma mērķa sasniegšanai nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanu nepieciešams apskatīt no sistēmiskās pieejas pozīcijas. No dotās 

pieejas viedokļa vadīšana ir sistēmas pilnveidošana, t.i., tās veidošana saskaņā ar noteiktu 

objektīvu mijiedarbību, kas darbojas dotajā vidē. Pēc vairāku autoru definējuma sistēma ir 

esošo elementu kopums mijiedarbībā. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma nosaka teorētisko pamatu un 

praktisko darbību procesu vadīšanu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem visos hierarhijas 

līmeņos, veidojot principu, metožu, infrastruktūras, formu un organizācijas līdzekļu kopumu 

nekustamā īpašuma jomas vadīšanā, uzņēmējdarbības procesos un uzņēmējdarbības aktivitāšu 

scenāriju attīstībā. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana uzņēmumu, organizāciju un valsts 

iestāžu līmenī var tikt īstenota, ne tikai izmantojot tiesiski normatīvās bāzes priekšrocības, bet 

arī iesaistot ieinteresētās personas, kuras pieņem vadības lēmumus un var veidot neformālus 

viedokļus. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma shematiski ir attēlota 4.attēlā. 

Pēc autores domām nekustamā īpašuma tirgus attīstības aktivitāšu vadīšana ir valsts 

institūciju, vietējo pašvaldību un sabiedrisko organizāciju darbība, kas orientēta uz savu 

tiesību un pienākumu realizāciju uzņēmējdarbības procesos, izmantojot nekustamos 

īpašumus, kā arī nodrošinot tiesiskumu ekonomiskajās attiecībās, praktiski realizējot mērķus 

un uzdevumus dotajā nozarē. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas īstenošana ir 

apskatāma šādos līmeņos - globālais līmenis; starptautiskais līmenis; valsts un nacionālais 

līmenis; reģionālais vai nozares līmenis; uzņēmuma līmenis; sabiedrisko organizāciju un 

iedzīvotāju līmenis. 



25 

 

 
Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums: NĪT - nekustamā īpašuma tirgus; NĪ - nekustamais īpašums 

 

4.att. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma37, 38, 39,40,41, 42, 43, 44 

[autores veidots] 
 

Apskatot nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanu kā procesu, nepieciešams arī 

noteikt nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas funkciju jēdzienu. Par nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas funkcijām autore uzskata vadīšanas subjekta iedarbību uz 

objektu nodalītiem veidiem. Uzņēmumu darījumu dinamika ar nekustamā īpašuma objektiem, 

                                                 
37 Geipele S., Geipele I. Land in the System of Real Estate Objects and Features of Tax Application in Latvia // No.24 
"Production and Taxes", Latvia, Jelgava, 2011. - pp. 164-172. 
38 Geipele S. Peculiarities of the Property Tax Administration in Latvia. - International Scientific Conference on Social 
Sciences and Society (ICSSS 2011). Edited by Garry Lee. China, Shanghai, October 14-15, 2011. - IERI Vol.2. 2011 
Information Engineering Research Institute, USA. - pp. 339-346 
39 Geipele S., Tambovceva T. Cadastre Register and Real Estate Market in Latvia // "Environmental Engineering". Vol III: 
Sustainable Urban Development. Roads and Railways. Technologies of Geodesy and Cadastre, Lithuania, Vilnius, 2011. - 
pp. 1321-1329.  
40 Slava D., Geipele S. Mājokļu pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskās problēmas Latvijā. // Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. 3.sērija. Ekonomika un uzņēmējdarbība: Tautsaimniecība: teorija un prakse. 22.sējums. - Rīga: 
Izdevniecība “RTU”. 144.-153. lpp.  
41 Fedotova, K., Geipele, I., Geipele, S., Stamure I. Case study on Employee Competence Regarding Competitiveness and 
CSR issues of the Forest Industry Companies. // Applied Mechanics and Materials. Vol. 394: Mechatronics, Applied 
Mechanics and Energy Engineering. / Edited by Wensong Hu. - Trans Tech Publications Inc., Durnten-Zurich, Switzerland, 
2013, pp. 579-584.  
42 Auzins A., Geipele S., Geipele I. Set of Fiscal Algorithms for Land-Use Management and Decision-Making in the 
Territory of a Municipality.// Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering: 
Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering: 
AMCME 2013. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. Vol. 15. Edited by Charles A.Long, Nikos 
E.Mastorakis, Valeri Mladenov. - Greece: Rhodes Island. - July 16-19, 2013.- pp.296-302. 
43 Kočanova R., Geipele S.,  Geipele I.  Comprehension of social responsibility of entrepreneurs, media and experts: Case 
Study in Latvia. // Industrial Engineering and Operations Management: Proceedings of the 4th International Conference on 
Industrial Engineering and Operations Management (IEOM). - Indonesia: Bali, January 7 - 9, 2014. - pp. 2356-2365. 
44 Auziņš A.,  Geipele S.,  Geipele I. New indicator system for evaluation of land use efficiency. // Industrial Engineering 
and Operations Management: Proceedings of the 4th International Conference on Industrial Engineering and Operations 
Management (IEOM). - Indonesia: Bali, January 7 - 9, 2014. - pp.2285-2293.  
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to praktisko problēmu pētīšana nosaka šādas nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

funkcijas:  

 racionāla uzņēmējdarbības plānošana nekustamo īpašumu darījumu jomā; 

 nekustamā īpašuma objektu izmantošanas/lietošanas iespēju plānošana; 

 pasākumu plānošana nekustamā īpašuma tirgus attīstības sekmēšanai; 

 darījumos iesaistīto nekustamā īpašuma objektu kontrole, uzskaite un audits; 

 nekustamā īpašuma objektu darījumu monitorings; 

 strīdu risināšana saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus darījumiem. 

Nekustamā īpašuma tirgū strādājoša uzņēmuma vadīšanas veidošanā un attīstībā liela 

nozīme ir nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas infrastruktūrai, kas nosaka ne tikai 

procesu vadības nozīmīgumu, bet arī vadības attīstības priekšnoteikumus. 

Nekustamā īpašuma tirgus darījumu vadīšanas shēma uzņēmumā ir parādīta 5.attēlā. 

 

5.att. Nekustamā īpašuma tirgus darījumu vadīšanas shēma uzņēmumā [autores veidots] 45, 46, 47 

 

Uzņēmuma darbībai nekustamo īpašumu jomā ir jānosaka darbību vadīšanas 

aktivitātes, kas savukārt balstās uz tirgus organizatoriski ekonomisko ietekmi, valsts 

regulēšanu un sabiedrību. Promocijas darba mērķa atklāšanai, ir nepieciešams detalizēti 

apskatīt nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metodes, kas balstītas uz nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas veidu klasifikācijas sistēmu, kas parādīta 1.tabulā. 

 

                                                 
45 Tambovceva T., Geipele I. Environmental Management Systems Experience among Latvian Construction Companies. // 
Technological and Economic Development of Economy. Volume17. Number 4. pp. 595-610. 
46 Geipele I., Geipele S., Stāmure I. Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā. // Monogrāfija. - Rīga: RTU 
izdevniecība. - 225 lpp. 
47 Vanags J., Geipele I., Grizāns J., Auziņš A., Geipele S., Stāmure I. Pilsētu un reģionu attīstības mijiedarbības sociāli 
ekonomiskie aspekti. // Zinātniski lietišķā monogrāfija. - Rīga. - 120 lpp. 
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1.tabula 
Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas veidu klasifikācija [autores veidots] 

Klasifikācijas pazīme Izdalītās grupas sastāvs 
1. Vadīšanas subjekts  valsts regulēšana; 

 teritoriālā pārvalde; 
 vietējo pašvaldību institūciju pārvaldība; 
 vadīšana uzņēmuma līmenī; 
 vadīšana sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju līmenī. 

2. Vadīšanas institūcija  vispārējās kompetences institūcijas; 
 īpaši pilnvarotas institūcijas.

3. Vadīšanas forma  vadīšana tiesību radīšanas formā; 
 vadīšana tiesību pielietošanas jomā; 
 vadīšana tiesību aizsardzības jomā. 

4. Nekustamā īpašuma 
objekta vadīšanas vide 

 zemes lietošanas vadīšana; 
 infrastruktūru lietošanas vadīšana; 
 ūdens krātuvju izmantošanas vadīšana; 
 ēku un būvju lietošanas vadīšana; 
 nekustamo īpašumu vadīšana īpaši aizsargājamās teritorijās. 

5. Vadīšanas joma  vadīšana parastos apstākļos; 
 vadīšana īpašas situācijas apstākļos. 

6. Vadīšanas objekts  nekustamo īpašumu darījumu attiecību vadīšana; 
 nekustamā īpašuma objektu un apkārtējās vides aizsardzības 

attiecību vadīšana; 
 darbību ar nekustamā īpašuma objektiem uzskaites, 

kontroles un audita attiecību vadīšana; 
 nekustamā īpašuma vērtējuma un ekspertīzes attiecību 

vadīšana; 
 nekustamā īpašuma darījumu  monitoringa vadīšana; 
 īpašuma attiecību vadīšana attiecībā uz dabas resursiem un 

objektiem; 
 īpašumtiesību pārkāpumu atklāšanas vadīšana un atbildības 

pasākumu piemērošana par pārkāpumu veikšanu. 
7. Vadīšanas metode  vadīšana ar informācijas metožu palīdzību; 

 vadīšana ar stimulējošo metožu palīdzību; 
 vadīšana ar piespiedu metožu palīdzību.

 

Normatīvajos aktos fiksētās vai uz tās pamata zinātniski izveidotās vadīšanas metodes 

ir visefektīvākais līdzeklis nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas uzlabošanā, jo 

regulāri, tieši un operatīvi ļauj risināt problēmas un sasniegt vadīšanas izvirzītos mērķus. 

Iepriekš noteiktās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas funkcijas un nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas veidu klasifikācija pamato nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanas metožu klasifikāciju (sk.6.att.). 
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Attēlā lietoto saīsinājumu atšifrējums: NĪT - nekustamā īpašuma tirgus; NĪ - nekustamais īpašums 

6.att. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metožu klasifikācija  
[autores veidots] 

 

Attīstot zinātniski praktisko darbību nekustamo īpašumu darījumu jomā, Latvijā 

parādās iespējas risināt problēmas nekustamo īpašumu jomas uzņēmējdarbībā, kas veido 

pamatu sakārtotas uzņēmējdarbības vides izveidei nekustamo īpašumu darījumu jomā. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana ir tieši saistīta ar jau esošo dažādu 

iespēju un līdzekļu aktivizāciju un apvienošanu prioritāro nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

problēmu praktiskai risināšanai. Ikvienam mūsdienu uzņēmumam ir lielas iespējas izmantot 

tehniskos, tehnoloģiskos un organizatoriskos līdzekļus nekustamā īpašuma tirgū esošo 

problēmu risināšanai. Taču to atklāšana un atrisināšana ir iespējama tikai nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanas sistēmas ietvaros ar nosacījumu, ka tajā tiek iesaistīti visi 

nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori: ekonomiskie, sociālie un tiesiski 

politiskie. 
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Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana tieši ir saistāma ar kontroles formu no 

valsts puses un ar izmantojamo metožu progresīvajām izmaiņām. Izmaiņas nosaka pāreja no 

atsevišķu objektu un parametru kontroles uz pietiekamības līmeni, kopējās vadīšanas sistēmas 

efektivitātes kontroli. Ja kontroles pirmā forma praktiski nav realizējama vajadzīgajā apjomā, 

tad otrā jau vairāk atbilst mūsdienu esošajām reālajām iespējām. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana paredz obligātu iesaistīšanu apzinātā, 

mērķtiecīgā, daudzpusīgā nekustamo īpašumu jomu darbībās ne tikai atsevišķus speciālistus, 

bet arī vadītājus, personas, kuras pieņem lēmumus, kā arī visas, nekustamā īpašuma 

uzņēmējdarbībā ieinteresētās puses.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metodoloģiskais risinājums piedāvāts 

ar informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas izveidi, kas 

aprakstīts un atspoguļots promocijas darba 3.nodaļā. 

 

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBA UN TENDENCES LATVIJĀ 
 

 

Pētījuma autore, veicot nekustamā īpašuma tirgus vēsturiskās attīstības analītisku 

vērtējumu, uzskatāmībai nekustamā īpašuma tirgus vēsturiskās attīstības secību sadala trīs 

laika periodos: Agrārās reformas periods (1918-1939), Latvijas okupācijas periods (1940-

1990) un Latvijas valsts neatkarības periods (kopš 1991): privatizācija, denacionalizācija un 

zemes reforma. Autore atzīmē, ka Latvijas nekustamā īpašuma tirgus vēsturisko attīstību 

būtiski ietekmēja arī Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, kas sekmēja Latvijas finanšu 

sektora un nekustamā īpašuma tirgus mijiedarbību, kā arī citādāku un kvalitatīvāku 

iedzīvotāju skatījumu uz nekustamajiem īpašumiem.  

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gadā, Latvijas nekustamā īpašuma 

tirgū ienākuši daudzi ārvalstu nekustamā īpašuma uzņēmumi, pieaugusi nekustamā īpašuma 

iegāde Latvijā no nerezidentu puses, nekustamā īpašuma cenu līmenis Latvijā lielā mērā 

veidojās saistībā ar cenu līmeni citās ES valstīs, kā rezultātā laika periodā no 2002. līdz 

2007.gadam notika arī naudas līdzekļu ieplūšana Latvijā.48  

Nekustamo īpašumu objektu klasifikācijas analītiskajā vērtējumā autore veic zemes 

vienību49 (īpašumu un lietojumu sadalījums, zemes lietošanas veidu sadalījums, zemes 

sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām), ēku un inženierbūvju50 (ēku un 

būvju sadalījums pēc galvenā lietošanas veida, pēc īpašnieka statusa) klasifikācijas analīzi 

Latvijā, lai iegūtu informāciju, kas kalpotu kā pamat sastāvdaļa informatīvi analītiskās 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas izveidei. 

                                                 
48 Nekustamais īpašums Latvijā: 1991-2012./ Aivars Kļavis, u.c. - Rīga: Latio, 2013. – 384 lpp. 
49 LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2014.gada 1.janvāri. / LR Valsts zemes dienests. 
[Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 8.janvārī. - 
http://vzd.gov.lv/files/zemes_parskats_par_2013_gadu_20140225.pdf 
50 Latvijas Republikas būvju pārskats uz 2014.gada 1.janvāri./ LR Valsts zemes dienests. [Elektroniskais resurss]. - Resurss 
apskatīts 2014.gada 8.janvārī. - http://vzd.gov.lv/files/buvju_parskats_2014_064a1.pdf 
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Nekustamā īpašuma tirgus izaugsme ieņem nozīmīgu vietu jebkuras valsts 

ekonomiskajā attīstībā. Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir atkarīga arī no būvniecības 

nozares attīstības.  

Atsaucoties uz promocijas darbā izanalizētajiem ekonomiskās attīstības cikliem, 

nekustamā īpašuma tirgus darbojas kā ekonomiskās attīstības indikators. Mājokļu un tam 

sekojošu būvniecības objektu tempu samazinājums liecina par ekonomikas lejupslīdi un 

stagnāciju. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, samazinās būvniecības produktu 

pieprasījums ražošanas un pakalpojumu jomas objektos, kā arī tautsaimniecības 

infrastruktūrā. Savukārt ekonomiskajai situācijai uzlabojoties, pirmās būvniecības aktivitātes 

ir jūtamas komerciālos uzņēmumos, tad ražošanas uzņēmumos un vienlaicīgi valsts un 

pašvaldību finansētās infrastruktūras objektos.  

Lai gan nekustamā īpašuma tirgū atkal ir novērojamas izaugsmes tendences, tomēr 

attīstības tempi nav tik strauji. Kopš 2011.gada transakciju skaita palielināšanās nekustamā 

īpašuma tirgū liecina par nelielu izaugsmi, taču nekustamā īpašuma tirgus attīstības tempi nav 

tik dinamiski.  

Autore konstatē, ka saskaņā ar 2011.gada Tautas skaitīšanas rezultātiem par mājokļu 

apdzīvotību Latvijā ir saskaitīti 1 025 233 mājokļi, no kuriem 20,8% ir neapdzīvoti.51 Lielākā 

neapdzīvotība ir Pierīgas reģionā - 26.4%, kur pēc mājokļu būvniecības datiem ir bijis 

straujākais jauno mājokļu būvniecības temps no 2004. līdz 2009.gadam. 2.tabulā autore ir 

apkopojusi datus par dzīvojamā fonda platībām Latvijā uz vienu iedzīvotāju par laika periodu 

no 2005. līdz 2012.gadam. 

2.tabula 

Dzīvojamais fonds Latvijā uz vienu iedzīvotāju, m2 52 [autores veidots] 

Reģioni Kopējās platības uz vienu pastāvīgo iedzīvotāju izmaiņas pa gadiem, m2 

 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Rīgas reģions 23,4 24,2 25,0 25,5 25,7 27,0 28,0 28,0 

Pierīgas reģions 25,4 27,2 28,0 28,9 29,0 42,0 43,0 44,0 

Vidzemes reģions 25,8 26,4 27,2 27,6 27,8 36,0 37,0 38,0 

Kurzemes reģions 26,9 27,5 28,0 28,4 28,6 33,0 35,0 35,0 

Zemgales reģions 24,6 25,5 26,0 26,4 26,4 32,0 33,0 34,0 

Latgales reģions 24,8 25,3 26,2 26,8 27,1 32,0 33,0 34,0 

LATVIJA 24,8 25,7 26,4 27,0 27,2 33,0 34,0 35,0 
 

Tabulā iekļautie dati liecina, ka vislielākā dzīvojamā fonda platība uz vienu 

iedzīvotāju ir Pierīgas reģionā - 44,0m2. Vismazākais dzīvojamās platības nodrošinājums 

                                                 
51 Katrs piektais mājoklis Latvijā ir bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem./ LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais 
resurss]. - Resurss apskatīts 2013.gada 11.novembrī. - http://www.csb.gov.lv/notikumi/katrs-piektais-majoklis-latvija-ir-bez-
pastavigajiem-iedzivotajiem-36489.html 
52 Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās. / LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - 
Resurss apskatīts 2013.gada 28.decembrī. - 
http://data.csb.gov.lv/Table.aspx?layout=tableViewLayout1&px_tableid=MA0071.px&px_path=rupnbuvn__Ikgad%c4%93ji
e%20statistikas%20dati__M%c4%81jok%c4%bci&px_language=lv&px_db=rupnbuvn&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-
aa650d3e2ce0 
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laika periodā no 2005. līdz 2012.gadam saglabājas Rīgas reģionā, sasniedzot vien 28m2 uz 

vienu iedzīvotāju 2012.gadā, un atpaliekot no vidējā rādītāja valstī par 7m2. Latgales un 

Zemgales reģions saglabā otro zemāko dzīvojamā fonda nodrošinājumu visā analīzes periodā, 

kas izskaidrojams ar zemāku sociāli ekonomiskās attīstības līmeni šajos reģionos. 

 Atbilstoši iepriekš minētajam autore atzīmē, ka nekustamā īpašuma tirgus dzīvojamo 

platību segmentus ietekmē: emigrācija: pēc valsts ekonomiskās lejupslīdes notikusī 

iedzīvotāju emigrācija teorētiski palielina brīvo dzīvojamo fondu. Tas gan nenotiek 

vienlīdzīgi no reģionālā aspekta; jaunā būvniecība palielina dzīvojamo fondu.   

Izanalizētās reģionālās strukturālās izmaiņas dzīvojamā fonda nodrošinājumā skaidri 

norāda uz salīdzinājumā iekļauto reģionu konkurētspējas izmaiņām dzīvojamā fonda 

palielināšanā un saglabāšanā gan straujā ekonomikas izaugsmes periodā, gan ekonomikas 

lejupslīdes periodā. 

Aktuāls ir jautājums, kas notiks ar visām tām dzīvojamām mājām, kas Pierīgā ir 

uzbūvētas, iesāktas būvēt un nepabeigtas, bet nav apdzīvotas. Būvniecības ekspertiem ir 

dažāds redzējums par to, kurā mirklī dzīvojamo māju amortizācija no dīkstāves būs tik liela, 

ka to nojaukšanai būs lielāks ekonomisks pamatojums, nekā apdzīvošanai. 

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības darījumu dinamika par laika periodu no 

2005. līdz 2013.gadam ir atspoguļota 7.attēlā. 

 

7.att. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības darījumu dinamika53, 54, 55, 56 [autores veidots] 

                                                 
53 Statistika./ Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20. janvārī.- 
http://www.zemesgramata.lv/?cid=6 
54 Uzbūvētas jaunas dzīvojamās ēkas./ LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss] - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janvārī. 
http://data.csb.gov.lv/Menu.aspx?selection=rupnbuvn__Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati__M%C4%81jok%C4%BCi
&tablelist=true&px_language=lv&px_db=rupnbuvn&rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 
55 Mājokļu tirgus pārskati. /Latio. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20. janvārī.. - 
http://www.latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus_analize/ 
56 Nekustamā īpašuma tirgus pārskats - Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās. /LR Valsts zemes dienests. 
[Elektroniskais resurss] - Resurss apskatīts 2014.gada 20. janvārī. 
. -http://www.vzd.gov.lv/files/vzd_ni_parskats_2012_i.pdf  
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7.attēlā ir atspoguļoti zemesgrāmatu nodaļās reģistrētie darījumu skaiti par dzīvokļiem 

un nedzīvojamām telpu grupām Latvijā, jaunu uzbūvēto viena dzīvokļa, divu un vairāk 

dzīvokļu ēku (savrupmājas, rindu mājas) skaiti un sērijveida dzīvokļu vidējās pārdošanas 

cenas Latvijā. Dzīvojamo platību tirgus vislabāk atspoguļo nekustamā īpašuma tirgus 

darījumu dinamiku un intensitāti, kā tas redzams par laika periodu no 2005. līdz 2013.gadam 

minētajā attēlā. 

Veicot nekustamā īpašuma tirgus analīzi par mājokļiem Latvijā laika periodā no 2005. 

līdz 2013.gadam, pētījuma autore konstatē, ka visplašāk pieejamā informācija par darījumu 

intensitāti ir tieši norādītajā tirgus segmentā. Līdz ar to nekustamā īpašuma tirgus darījumu 

dinamika, procesi un notikumi analizētajā laika periodā ir attiecināmi arī uz citiem nekustamā 

īpašuma tirgus segmentiem. 

Izanalizētās nekustamā īpašuma tirgus darījumu cenas pa tirgus segmentiem Latvijā 

daudzos publiskajos pārskatos nereti atšķiras vai arī tās nav publiski pieejamas. Līdz ar to 

norādītā nekustamā īpašuma tirgus īpatnība par cenu patiesumu, dažādību un iegūšanu 

konkrētajā laika periodā pamato informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas sistēmas izveidi promocijas darba turpinājumā - 3.nodaļā, lai sekmētu darījumu 

kontroli, apriti un pārredzamību, veicinot turpmāku nekustamā īpašuma tirgus attīstību 

Latvijā. 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie tautsaimniecības rādītāji. Nekustamā 

īpašuma tirgus attīstība ir cieši saistīta ar tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem, 

notikumiem, likumsakarībām un parādībām, un citiem nozīmīgiem faktoriem, kā pētījuma 

autore jau noskaidroja iepriekš.  

Iedzīvotāju labklājības līmenis, mājsaimniecību pirktspēja, valsts monetārā un fiskālā 

politika, investīciju apjoms nekustamā īpašuma tirgū veido nekustamā īpašuma tirgus 

pieprasījumu, savukārt būvniecības nozares attīstība un valsts nodarbinātības līmenis nosaka 

piedāvājumu, nodrošinot nekustamā īpašuma tirgu ar dzīvojamām un nedzīvojamām 

platībām. 

Tamdēļ tiek apzināti svarīgākie nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie 

tautsaimniecības rādītāji un citi nozīmīgi faktori par laika periodu no 2008. līdz 2013.gadam, 

kas apkopoti 3.tabulā.  
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3.tabula 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie tautsaimniecības rādītāji un citi nozīmīgi faktori  
[autores veidots un aprēķināts, izmantojot tabulā esošos statistikas avotus] 

Rādītāji 
Rādītāju izmaiņas pa gadiem 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Iekšzemes kopprodukts (IKP) 

faktiskajās cenās (miljardi, EUR) 57 
22,89 18,60 18,19 20,31 22,08 23,31 

Pieaugums pret iepriekšējo gadu 
(%)58, 59  

-3,3 -17,7 -0,9 5,2 5,3 4,1 

Patēriņa cenu izmaiņas (%)60 15,4 3,5 -1,1 4,4 3,4 3,4 
Darba tirgus un algas       

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
skaits (tūkst.)61 

1143,4 1 101,4 1056,5
 

1028,2 1030,7 
 

1014,2 
 

Nodarbināto skaits (%)62 62,0 54,3 52,0 54,0 56,1 58,2 

Nodarbināto skaits (tūkst.)63 1054,9
 

908,5 850,7 861,6 875,6 
 

893,9 

Bezdarbnieku skaits gada beigās 
(tūkst.)64 

76,43 179,23 162,46 130,24 104,05 93,32 

Standartizētais bezdarba līmenis 
(%)65 

7,74 17,51 19,48 16,20 15,05 11,87 

Vidējā bruto mēnešalga (EUR)66 682 655 633 660 685 716 
Valsts konsolidētais 

kopbudžets67, 68       

Ieņēmumi (miljardi, EUR*) 6,65 5,56 5,38 5,91 6,44 7,70** 
Izdevumi (miljardi, EUR*) 7,26 6,78 6,68 6,52 6,62 7,47** 

Pārpalikums/deficīts 
(miljardi, EUR*) 

-0,61 -1,22 -1,30 -0,61 -0,18 0,23** 

Ārējā tirdzniecība69       
Eksports (miljardi, EUR) 6,30 5,13 6,68 8,54 9,87 10,00 
Imports (miljardi, EUR) 10,71 6,70 8,41 10,98 12,51 12,57 

Būvniecības produkcijas indeksi 
 (% pret iepriekšējo gadu, 
salīdzināmajās cenās)70 

96,9 65,1 76,4 112,3 114,8 106,9 

 
 
 

      

                                                 
57 Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati. /LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iekszemes-kopprodukts-datubaze-30011.html 
58 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību, 2013.gada jūnijs. /LR Ekonomikas ministrija. [Elektroniskais resurss]. - 
Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/zin_2013_1/2013_jun.pdf 
59 Iekšzemes kopprodukts ceturtajā ceturksnī palielinājies par 3,6%, 2013.gadā - par 4,1% ./LR Centrālās statistikas pārvalde.  
[Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/notikumi/iekszemes-kopprodukts-
ceturtaja-ceturksni-palielinajies-par-36-2013gada-par-41-39503.html 
60 Patēriņa cenu indeksi. / LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - 
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/paterina-cenas-galvenie-raditaji-30385.html 
61 Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati./ LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/nodarbinatiba-un-bezdarbs-datubaze-30033.html 
62 Turpat  
63 Turpat 
64 Reģistrētais bezdarba līmenis valstī. / LR Labklājības ministrija Nodarbinātības valsts aģentūra. [Elektroniskais resurss]. - 
Resurss apskatīts 2014.gada 04.janv. - www.nva.gov.lv/index.php/index.php?cid=6 
65 Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati. /LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/nodarbinatiba-un-bezdarbs-datubaze-30033.html 
66 Mēneša vidējā un reālā darba samaksa./ LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/darba-samaksa-metadati-36970.html 
67 Valsts konsolidētais budžets. /LR Finanšu ministrija. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - 
http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/valsts_budzets/ 
68 Turpat 
69 Ārējā tirdzniecība - ikgadējie dati. / LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/areja-tirdznieciba-datubaze-30104.html 
70 Būvniecības produkcijas indeksi. /LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 
20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/buvnieciba-datubaze-30085.html 
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1 2 3 4 5 6 7 
Demogrāfija       

Iedzīvotāju skaits Latvijā71 
2 191 810 2 162 834

 

2 120 504 
2 074 
605 

2 044 
813 

2 023 
825 

Dabiskais pieaugums (skaits, 
tūkst.)72 

-6,61 -7,85 -10,26 -9,72 -9,13 -8,47 

Migrācijas saldo (skaits, tūkst.)73 -22,37 -34,48 -35,64 -20,08 -11,86 - 
Mājsaimniecību rīcībā esošie 

ienākumi 
      

Vidēji uz vienu mājsaimniecību 
(mēnesī, EUR)74 

890,21 753,79 695,95 735,26 770,94 - 

Uzturēšanas atļaujas75       
Pastāvīgās uzturēšanās (skaits) 33055 34354 36249 42054 44328 - 

Termiņuzturēšanās (skaits) 12815 14715 13785 13557 15957 - 
Kredīti       

Kredītu nodrošinājums, 
hipotēkas (miljardi, EUR)76 

17,25* 16,40* 15,05* 13,82* 16,53 15,38 

Nebankām izsniegtie kredīti 
(miljardi, EUR)77 

23,60* 21,95* 20,39* 18,74* 23,77 22,22 

Džini indekss (%)78 37,5 37,5 35,9 35,1 35,7 35,2 
Refinansēšanas likme (%)79 6,0 4,0 3,5 3,5 2,5 2,0 

Noziedzīgie nodarījumi (skaits)80 - - - 51582 49905 47561 

3.tabulā lietoto apzīmējumu atšifrējums: 
* Latvijas Bankas noteiktā un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksētā kursa - 0.702804 lati par eiro.81 
** 2013.gada vienpadsmit mēnešos kopumā valsts konsolidētā kopbudžeta rādītāji.  
 

Tabulā iekļautā informācija norāda uz: IKP palielinājumu 2013.gadā par 4,1%, 

neskatoties uz samazinājumu salīdzinājumā ar 2011. un 2012.gadu, kas liecina par mērenu 

Latvijas tautsaimniecības izaugsmi; patēriņa cenu indeksa pieaugumu galvenokārt nosaka 

administratīvi regulējamo cenu palielinājums, pārtikas un degvielas cenu pieaugums; 

ekonomisko aktivitāšu samazinājums un valsts ekonomikas recesija negatīvi ietekmēja 

nodarbinātības rādītājus; ekonomiskās izaugsmes noturīgumu apdraud vēl joprojām 

pastāvošie vājie darba tirgus rādītāji; turpinās būvniecības nozares izaugsme, atjaunojušies ir 

                                                 
71 Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statiskajos reģionos. - LR Centrālās statistikas pārvalde. - [Elektroniskais resurss]. - 
Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - 
http://data.csb.gov.lv/Table.aspx?layout=tableViewLayout1&px_tableid=IS0032.px&px_path=Sociala__Ikgad%c4%93jie%
20statistikas%20dati__Iedz%c4%abvot%c4%81ji__Iedz%c4%abvot%c4%81ji%20skaits%20un%20t%c4%81%20izmai%c5
%86as&px_language=lv&px_db=Sociala&rxid=09cbdccf-2334-4466-bdf7-0051bad1decd 
72 Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati./ LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html 
73 Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati. / LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaji-datubaze-30028.html 
74 Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati /LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-datubaze-30042.html 
75 Uzturēšanās atļaujas. / LR IeM PMLP. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. -
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/uzturesanas-atlaujas.html 
76 Ceturkšņa pārskati. /FKTK. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 04.janv. - 
http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/ceturksna_parskati/ 
77 Turpat 
78 Gini coefficient of equivalised disposable income. /Eurostat. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 
20.janv. - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
79 Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas likme. / Latvijas Banka. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 
20.janvārī. - http://www.bank.lv/publikacijas/gada-parskats/latvijas-bankas-gada-parskats/2076       
80 Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits /LR Centrālās statistikas pārvalde. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 
2014.gada 20.janv. - http://www.csb.gov.lv/dati/registreto-noziedzigo-nodarijumu-skaits-30339.html 
81 Latvijas pāreja uz eiro./ LR Finanšu ministrija. [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janv. - 
http://www.eiro.lv/lv/medijiem/biezak-uzdotie-jautajumi/oficialais-parejas-kurss-mainas-periodi-latvijas-eiro-monetas-un-
banknotes 

3.tabulas turpinājums 
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būvniecības darbu un pakalpojumu pieprasījums, kas saistāms ar nekustamā īpašuma tirgus 

situācijas uzlabošanos un valsts ekonomikas nostabilizēšanos.  

3.tabulas informācija norāda, ka nekustamā īpašuma tirgus izaugsmi no 

mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu viedokļa kavē šādi faktori: nodokļu un tarifu celšana, 

joprojām ļoti ierobežotā banku kreditēšanas politika valstī.  

Savukārt, viens no svarīgiem nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošiem 

faktoriem, ir uzturēšanās atļaujas, kas Latvijā pašreiz ir ļoti aktuāli. Piemēram, attiecībā uz 

nekustamo īpašumu cenu ietekmi secināms, ka ar iepludināto finansējumu tiek saglabātas 

projekta attīstītāju pieprasītās cenas. Atsevišķās vietās vērojama arī cenu pieauguma tendence. 

Arī ārvalstu investoru interese par atsevišķiem tirgus segmentiem  atsevišķos segmentos 

noveda pie nepamatoti augstas tirgus cenas. Jāmin arī fakts, ka jauno mājokļu projektu, kas 

šobrīd ir pabeigti, kuri tika apturēti recesijas laikā, vēl joprojām nebūtu pabeigti.82 

Promocijas darba autorei veicot tautsaimniecības rādītāju analīzi, tika konstatēts, ka 

Latvijas komercbanku kopējais hipotekārais aizdevumu portfelis jau vairākus gadus 

samazinās - iedzīvotāji vairāk dzēš savas parādsaistības nekā noformē jaunas. Arī kredīta 

izsniegšanas nosacījumi ir kļuvuši daudz stingrāki nekā valsts ekonomiskās izaugsmes cikla 

fāzē. Veiktā analīze parāda, ka nekustamā īpašuma tirgus pieprasījums ir tieši atkarīgs no 

kreditēšanas iespējām. Hipotekārā kreditēšana ir viens no finanšu sektora darbības virzieniem, 

lai sekmētu un finansētu nekustamo īpašumu iegādi un būvniecību. Savukārt Džini indekss 

norāda joprojām sabiedrības augsto polarizācijas pakāpi Latvijā.  

Tabulā analizētā informācija par noziedzīgo nodarījumu skaitu norāda, ka šis faktors 

arī var ietekmēt nekustamā īpašuma tirgus attīstību  konkrētā pilsētas rajonā vai valsts 

reģionā. Tā kā autores izstrādātā informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas sistēma paredz konkrēto nekustamā īpašuma objektu atrašanās vietas sociālo, 

ekonomisko rādītāju aptveri,  sistēmas lietotājiem  būs iespēja uzzināt konkrētās pilsētas, 

mikrorajona noziedzības līmeni. 

Pēdējos gados aktuāls jautājums ir nekustamā īpašuma nodoklis, jo līdz 2009.gada 

31.decembrim ar to tika apliktas zemes vienības un saimnieciskajā darbībā izmantotās ēkas un 

nedzīvojamās telpu grupas. No 2010.gada ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas arī 

dzīvojamās ēkas un dzīvokļi, piemērojot nodoklim mājokļa likmi gan fiziskām, gan 

juridiskām personām. Attiecībā uz garāžu ēkām vai telpu grupām, ja tās pieder fiziskai 

personai, nodoklis tiek aprēķināts pēc mājokļa likmes, bet, ja tā pieder juridiskai personai - 

pēc saimnieciskās darbības likmes. Inženierbūvēm tiek piemērota saimnieciskās darbības 

likme, paredzot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” izņēmuma gadījumus. Sākot ar 

2014.gada 01.janvāri83, par juridisko personu īpašumā esošajām dzīvojamām ēkām un telpu 

grupām nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1.5% - saimnieciskās darbības nodokļa likme. Ja 

                                                 
82 Ziņojums par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un 
rezultātiem. - LR Iekšlietu ministrija. - [Elektroniskais resurss]. - Resurss apskatīts 2014.gada 20.janvārī. -
http://www.iem.gov.lv/lat/ 
83 Par nekustamā īpašuma nodokli: LR likums. // Latvijas vēstnesis. [stājās spēkā 01.01.2014.]. [Elektroniskais resurss] - 
Resurss apskatīts 2014.gada 20.janvārī. - http://likumi.lv/doc.php?id=43913 
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juridiska persona zemesgrāmatā reģistrē īres līgumu par attiecīgo dzīvojamo platību, tad 

nodoklis tiek piemērots pēc mājokļa likmes.  

Minētais apliecina, ka ar fiskālās politikas palīdzību valsts budžetā tiek veidoti 

ieņēmumi, bet nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem tiek palielināti izdevumi. Līdz ar to 

cenas nekustamā īpašuma tirgū sadārdzināsies, kas atstās jo īpaši lielu ietekmi uz mazajiem 

uzņēmējiem un mājsaimniecībām. 

 

3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ATTĪSTĪBAS VADĪŠANAS SISTĒMAS 

METODOLOĢISKAIS RISINĀJUMS 

 

Promocijas darba autore pētījuma gaitā ir noskaidrojusi nekustamā īpašuma tirgus 

dalībnieku - patērētāju (privātpersonu) un atbilstošo pakalpojumu sniedzēju 

(komercsabiedrību vai citu ar nekustamā īpašuma tirgu saistīto organizāciju) viedokļus par 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošiem faktoriem un procesiem, izmantojot 

anketēšanu, kā arī noteikusi nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku uzņēmējdarbības aktivitāšu 

sistēmas potenciālos scenārijus, kas kalpo par pamatu informatīvi analītiskās nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas metodoloģijas izstrādāšanai. Rezultātu 

izmantošana varētu sekmēt līdzsvarotu nekustamā īpašuma tirgus attīstību un to dalībnieku 

darbības un darījumus ar nekustamo īpašumu. 

Anketēšanas mērķis - pamatojoties uz nekustamā īpašuma nozarē strādājošo uzņēmēju 

un privātpersonu aptauju, identificēt būtiskākās nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

problēmas, ietekmējošos faktorus, procesus un potenciālās uzņēmējdarbības attīstības 

scenārijus, lai sekmētu nekustamā īpašuma tirgus attīstību. 

1. Pētījuma metode: kvantitatīvais pētījums, izmantojot specializētu aptauju (Ad hoc), 

kā aptaujas metode, ir izmantota WEB omnibusa (WAPI (web assisted personal interviews - 

internetā paša izpildāmas anketas) metode, kas paredz jautājumu uzdošanu konkrētam 

izvēlētām respondentu grupām - nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem, ņemot vērā 

respondentu vēlmi izvēlēties atbildes valodu - latviešu vai krievu valodu, jo pēc Latvijas 

Interneta asociācijas datiem un LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012.gadā internetu 

regulāri lietoja 61,7 % Latvijas iedzīvotāju.84 

 Izlases veidošanas avots: izlase tiek veidota no WebPanelī reģistrētajiem Latvijas 

iedzīvotājiem - kopējais respondentu skaits 1154. Par derīgām tika atzītas 1110 anketas. 

44 bija aizpildītas nepilnīgi un neprecīzi. 

Anketas aizpildītājiem tika nodrošināta anonimitāte, ko atļauj interneta vides 

izmantošanas iespējas, kas veicina anketas aizpildīšanas objektivitāti.  

 

                                                 
84 Latvijas interneta asociācija. Interneta lietotāji. [Elektroniskais resurss]/ Latvijas Interneta asociācija. – Resurss apskatīts 
2013.gada 1.nov. - http://www.lia.lv/statistika/ 
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2. Kā nozarē iesaistīto uzņēmumu un organizāciju viedokļa izpētes aptaujas metode ir 

izmantota datorizētās telefona intervijas (angļu val. Computer Assisted Telephone Interviews 

(CATI)), ņemot vērā respondentu vēlmi izvēlēties atbildes valodu - latviešu vai krievu valodu.  

 Izlases veidošanas avots: izlase tiek veidota no pētījumu ar nekustamā īpašuma jomu 

saistītajām komercsabiedrībām un organizācijām - vidējiem un maziem uzņēmumiem. Kā 

mērķa respondenti tika izvēlēti dažādu līmeņu uzņēmumu vadītāji (būvuzņēmēji un 

nekustamā īpašuma jomās strādājošie uzņēmēji), jo viņu skatījums uz nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības tendencēm un to izvērtējumu no uzņēmējdarbības viedokļa ir noteicošais 

stratēģisko lēmumu pieņemšanai uzņēmuma attīstībā, kas ietekmē arī konkrētās nozares 

attīstību. Kopējais respondentu skaits ir 92 uzņēmumi. 44 uzņēmumi darbojas būvniecības 

nozarē un 48 - nekustamo īpašumu pakalpojumu sniegšanas jomā. Sākotnēji bija plānots 

aptaujāt 200 uzņēmumus, bet aptaujā korektas atbildes sniedza 92 uzņēmumu pārstāvji.  

Respondentu grupu sociāli demogrāfiskais raksturojums parādīts 4.tabulā. 

4.tabula 

Respondentu skaits un raksturojums [autores veidots un aprēķināts] 

Pazīmes  
Dati šī pētījuma ietvaros 

Būvniecības pakalpojumu 
sniedzēji  

Nekustamā īpašuma 
pakalpojumu sniedzēji 

Privātpersonas  

Teritorija  Latvijas Republika Latvijas Republika Latvijas Republika 
Anketēšanas laiks 2013.gada augusts-

oktobris 
2013.gada augusts-
oktobris 

2013.gada augusts-
oktobris 

Aptaujas vienība  Uzņēmēji  Uzņēmēji  Iedzīvotāji  
Ģenerālais kopums- 
respondentu skaits 

100 100 1154 

Respondentu kompetence Pēc ieņemamā amata: 
‐ Īpašnieks 
‐ Augstākā līmeņa 

vadītājs/ direktors / 
finanšu direktors/ 
izpilddirektors 

‐ Vadītāja vietnieks/ 
vidējā līmeņa vadītājs  

Pēc ieņemamā amata: 
‐ Īpašnieks 
‐ Augstākā līmeņa 

vadītājs/ direktors / 
finanšu direktors/ 
izpilddirektors 

‐ Vadītāja vietnieks/ 
vidējā līmeņa vadītājs  

Pēc nodarbošanās veida: 
‐ Bezdarbnieks 
‐ Students 
‐ Darba ņēmējs 
‐ Darba devējs 
‐ Mājsaimniece 
 

Aizpildīto anketu skaits 44 48 1110 
Reakcijas koeficients 44% 48% 96% 

 

Mērāmie rādītāji uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju (būvuzņēmēju un nekustamā 

īpašuma jomās strādājošo uzņēmēju) mērķauditorijā - respondentu viedoklis un izpratne par 

galvenajiem nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošiem faktoriem, procesiem. 

Respondentiem tika uzdoti 13 jautājumi, lai noskaidrotu pamatinformāciju par mērķa 

grupas dalībniekiem, uzņēmumu finansiālo stāvokli, ar nekustamo īpašumu saistītos 

jautājumus, kā arī apzināti nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori un 

uzņēmējdarbības aktivitāšu sistēmas potenciālie scenāriji. 
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Mērāmie rādītāji privātpersonu (patērētāju) mērķauditorijā - respondentu viedoklis un 

izpratne par galvenajiem nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekmējošajiem faktoriem un 

procesiem. 

Anketā iekļauti 14 jautājumi, lai noskaidrotu pamatinformāciju par mērķgrupas 

dalībniekiem, to finansiālo stāvokli, ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumus, kā arī tiek 

apzināti ekonomiskie, sociālie un tiesiski politiskie faktori un respondentu izpratne par to 

ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgus attīstību. 

Iegūstot atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, tiek rasta iespēja izvirzīt secinājumus 

par to, kāds ir visu respondentu viedoklis par nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

ietekmējošiem faktoriem un kādi ir uzņēmējdarbības aktivitāšu sistēmas potenciālie scenāriji.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmu identifikācijas kompleksais izvērtējums no 

privātpersonu viedokļa apliecina, ka iedzīvotājiem joprojām ir aktuālas problēmas nekustamā 

īpašuma jautājumos, kas iedalāmas sociālā -, ekonomiskā – un tiesiski politiskās rakstura 

problēmās. Vienlaicīgi tika noskaidrots privātpersonu viedoklis par potenciālās 

uzņēmējdarbības aktivitāšu scenārijiem.  

Analizējot 8.attēlā apkopotās respondentu atbildes, jāsecina, ka lielākā respondentu 

daļa (14,36% no kopējā respondentu skaita) kā svarīgāko uzņēmējdarbības aktivitātes 

scenāriju nākotnē norāda jaunu ražošanas nozaru stimulēšanu, 11,45% respondentu norāda uz 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības nozīmi. Savukārt 10,36% respondentu kā svarīgu attīstības 

jomu norāda lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Kā svarīga tiek norādīta alternatīvo 

enerģijas avotu ieviešana, to savās atbildēs norāda 6,18% respondentu. 6,55% respondentu 

norāda, ka ekonomikas attīstībai ir jāveicina sociālo garantiju nodrošināšana, bet sociālās 

aizsardzības sistēmas pilnveidošanu, iedzīvotāju mājokļu un komunālo pakalpojumu 

jautājumus kā svarīgu attīstības scenāriju norādīja 4,73% respondentu. 
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Nekustamā īpašuma tirgus attīstības problēmu identifikācijas kompleksais izvērtējums no 

uzņēmēju viedokļa apliecina, ka uzņēmējiem (būvuzņēmēji un nekustamā īpašuma jomās 

strādājošie uzņēmēji) arī aktuālās problēmas nekustamā īpašuma jautājumos ir iedalāmas 

sociālā -, ekonomiskā - un tiesiski politiskās rakstura problēmās. Noskaidrotais uzņēmēju 

viedoklis par potenciālās uzņēmējdarbības aktivitāšu scenārijiem ir iekļauts 5.tabulā.  

5.tabula 
Uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriji abu grupu uzņēmumu skatījumā  

[autores veidots] 

Scenāriji 
Respondentu atbildes (%) 

1.grupa 2.grupa 
Alternatīvo enerģijas avotu ieviešana 6,9 5,33 
Būvmateriālu ražošanas attīstība 8,62 0 
Būvniecības procesu reorganizācija un modernizācija 10,34 8 
Būvniecības tehniskās modernizācijas turpināšana 8,62 2,67 
Darījumu racionalizācija starp uzņēmējiem - 
valsti/pašvaldībām 

5,17 6,67 

Drošības līmeņa paaugstināšana 1,72 0,67 
Elektrības un siltuma tarifu regulēšana 5,17 3,33 
Enerģijas taupīšanas tehnoloģiju ieviešana 8,62 7,33 
Esošā dzīvojamā fonda modernizācija un 
rekonstrukcija/ renovācija 

6,9 12,67 

Ilgtspējīgas kokrūpniecības nozares attīstība 3,45 1,33 
Jaunu ražošanas nozaru stimulēšana 5,17 4,67 
Lauksaimnieciskās ražošanas attīstība 1,72 1,33 
Mājokļu tehniskā stāvokļa pilnveidošana un kvalitatīvu 
komunālo pakalpojumu nodrošināšana, samazinot 
mājokļu nolietojumu  

5,17 11,33 

Pārrobežu tirdzniecības sadarbība 3,45 4,67 
Sociālās aizsardzības sistēmas pilnveidošana iedzīvotāju 
mājokļu un komunālo pakalpojumu jautājumos  

1,72 7,33 

Sociālās garantijas nodrošināšana 1,72 6,67 
Stratēģisko investoru piesaiste, atbilstoši koncesijas 
līgumam 

1,72 5,33 

Strukturālā integrācija elektroenerģijas nozarē, attīstot 
konkurenci elektroenerģijas tirgū 

1,72 1,33 

Transportu kompleksu izveidošana: multimodālā 
transporta mezgli un loģistikas centri 

3,45 4 

Tūrisms/rekreācijas zonas 3,45 2,67 
Zinātnes un tehnoloģiju attīstība 5,17 2,67 
 

Analizējot 5.tabulā apkopotos abu grupu respondentu norādītos uzņēmējdarbības 

aktivitāšu scenāriju virzienus, 1.grupas respondentiem, kuri nodarbojas ar būvniecības, 

arhitektūras un būvtehnisko pakalpojumu sniegšanu, būvmateriālu ražošanu un piegādi, kā arī 

citu būvniecības resursu nodrošināšanu, ir svarīgi ar viņu uzņēmējdarbības vidi saistītie 

iespējamie nākotnes attīstības virzieni, savukārt 2.grupas respondentiem, kuri nodarbojas ar 

nekustamā īpašuma pakalpojumu sniegšanu, atbildes ir plašākas un aptver lielāku loku.  

 

 

 

 



41 

 

Ar nekustamo īpašumu saistītās uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriju sistēmas modelis 

ļauj secināt, ka abām respondentu grupām attīstības virzieni ir būtiski enerģijas taupīšanas 

tehnoloģiju ieviešanā, esošā dzīvojamā fonda modernizācijā un rekonstrukcijā/renovācijā, kā 

arī darījumu racionalizācijā starp uzņēmējiem - valsti/pašvaldībām. Minētais pamato, ka abas 

respondentu grupas ir ieinteresētas nekustamā īpašuma tirgus attīstībā, tādējādi radot 

kvalitatīvāku uzņēmējdarbības vidi. 

Veiktā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku - privātpersonu un uzņēmējdarbības vides 

pārstāvju kompleksā izvērtējuma, kas aptvēra jautājumus par nekustamā īpašumu tirgus 

attīstību ietekmējošām sociālajām, ekonomiskajām un tiesiski politiskajām problēmām, 

rezultātus pa visām trim respondentu grupām, izdalot nozīmīgākos faktorus un to svarīguma 

aprēķina85 rezultātus, autore ir apkopojusi 6.tabulā. 

6.tabula 
Nozīmīgāko faktoru un to svarīguma aprēķinu rezultātu kopsavilkums visu respondentu grupu 

skatījumā [autores veidots un aprēķināts] 

Problēmas Privātpersonas 1.grupa 2.grupa 
Sociālie faktori 

1.problēma Demogrāfija (1) Demogrāfija (1) Demogrāfija (1) 

2.problēma Darba alga (4) Izglītības līmenis (4) 
Iedzīvotāju dzīves līmeņa 

paaugstināšana (2) 

3.problēma 
Iedzīvotāju dzīves līmeņa 

paaugstināšana (2) 

Iedzīvotāju dzīves 
līmeņa paaugstināšana 

(2) 

Savstarpējās iedzīvotāju 
attiecības (4) 

4.problēma 

Darba tiesības un 
nodarbinātība, 

profesionālās apmācības 
(3) 

Darba tiesības un 
nodarbinātība, 

profesionālās apmācības 
(3) 

Darba tiesības un 
nodarbinātība, 

profesionālās apmācības 
(3) 

Ekonomiskie faktori 

1.problēma Nodokļu politika (1) 
Ienākuma līmeņa 

izmaiņas (3) 
Finanšu līdzekļu 
pieejamība (4) 

2.problēma 
Nodarbinātības līmenis 

valstī (4) 
Finanšu līdzekļu 
pieejamība (4) 

Nodokļu politika(1) 

3.problēma 
Valsts ekonomiskā 

izaugsme (2) 
Nodokļu politika(1)  

Valsts ekonomiskā 
izaugsme (2) 

4.problēma 
Ienākuma līmeņa 

izmaiņas (3) 
Valsts ekonomiskā 

izaugsme (2) 
Ienākuma līmeņa 

izmaiņas (3) 
Tiesiskie un politiskie faktori 

1.problēma 
Nepastāvība un izmaiņas 

normatīvajos aktos (1) 
Nepastāvība un izmaiņas 
normatīvajos aktos (1) 

Nepastāvība un izmaiņas 
normatīvajos aktos (1) 

2.problēma 
Uzņēmējdarbības 
ietekmēšana (4) 

Būvatļaujas iegūšanas 
kārtība un būvniecības 
ieceres īstenošana (2) 

Kredītresursu pieejamība 
(2) 

3.problēma 
Nodokļu likmju kontrole 

(3) 
Kredītresursu 
pieejamība (3) 

Uzņēmējdarbības 
ietekmēšana (3) 

4.problēma 
Kredītresursu pieejamība 

(2) 
Nodokļu likmju kontrole 

(4) 
Infrastruktūras attīstība 

(4) 
 

 

                                                 
85 Kendall, M.G. 1970. Rank correlation methods. Fourth edition. - NY: Griffin. - 202 p. 
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Iegūstot gala rezultātus visu respondentu grupu skatījumā, četras augstākās vērtības 

sociālo faktoru apakšgrupā ir: demogrāfija, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana, darba 

tiesības un nodarbinātība, profesionālās apmācības, un izglītības līmenis. 

Ekonomisko faktoru apakšgrupā kā svarīgākie faktori ir: nodokļu politika, valsts 

ekonomiskā izaugsme, ienākumu līmeņa izmaiņas un finanšu līdzekļi pieejamība. 

Politisko un tiesisko faktoru apakšgrupā kā svarīgākie faktori ir: nepastāvība un 

izmaiņas normatīvajos aktos, kredītresursu pieejamības problēma, nodokļa likmju kontrole un 

uzņēmējdarbības ietekmēšana.  

Precīzākai informācijas iegūšanai par nekustamā īpašuma tirgus attīstību konkrētajā 

administratīvajā teritorijā, ietverot tajā nekustamā īpašuma objektus, to fiziskās īpašības, 

kadastrālās vērtības, tirgus cenas, iespējamos un atļautos izmantošanas/būvniecības veidus, 

noteiktos mērķus, transformācijas iespējas, teritorijas plānojumus un detālplānojumus u.c. 

veida informāciju, kā arī vienlaicīgi sasaistot nekustamā īpašuma objektu ar informāciju par 

konkrētās administratīvās teritorijas sociāli ekonomiskajiem rādītājiem un tiesiskajiem 

aktiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, autore piedāvā ieviest informatīvi analītisko 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmu.  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšana kā ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu 

nodrošina kopējie ekonomiskās attīstības likumi, ekonomiskās pārvaldības likumsakarības, 

kas atspoguļo objektīvās un stabilās savstarpējās mijiedarbības saiknes starp norisēm, 

procesiem un faktoriem, kas notiek valstī. Līdz ar to stabila un efektīva nekustamā īpašuma 

tirgus attīstība mūsdienu apstākļos ir atkarīga no saskaņotas rīcības visos tautsaimniecības 

līmeņos. Šajos apstākļos nekustamā īpašuma tirgus attīstības pārvaldība veicina sociāli 

ekonomisko un tiesiski politisko faktoru ietekmes sistēmas efektīvu izveidi, kas vienlaicīgi 

ļauj attīstīt valsts ekonomisko bāzi un risināt svarīgākās tirgus attīstību ietekmējošās 

problēmas. Izstrādātās nekustamā īpašuma tirgus teorētiskās pamatnostādnes autorei kalpo par 

pamatu nekustamā īpašuma tirgus objektu struktūras sistēmas izveidei pēc savstarpēji 

ietekmējošo faktoru attiecību kopuma (sk.9.att.). Minētais attēls parāda, ka nekustamā 

īpašuma tirgus objekts ietver vienlaicīgi fiziskos objektus kopā ar ekonomisko, tiesisko un 

sociālo attiecību raksturīgākām iezīmēm. 
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9.att. Nekustamā īpašuma tirgus objektu struktūras sistēma [autores veidots] 
 

Tā kā nekustamā īpašuma tirgus objekts mijiedarbojas ar ekonomisko un apkārtējo 

vidi vismaz piecos līmeņos valsts robežās, pētījuma autore informatīvi analītiskās nekustamā 

īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas pamatam izmanto izstrādāto nekustamā īpašuma 

tirgus objekta uzņēmējdarbības vides shēmu (sk.10.att.).  

Nekustamā īpašuma tirgus objekta uzņēmējdarbības vides shēma uzskatāmi parāda, ka 

nekustamais īpašums atrodas gan mikro-, gan makrolīmenī, un to ietekmē blakus esošo 

faktoru kopums, kas veido nekustamā īpašuma tirgu. Lai veiktu analīzi un novērtēšanu par 

konkrēto nekustamā īpašuma objektu, sākotnēji jāveic tā atrašanās vietas analīze. 

Pamatojoties uz to, ka nekustamais īpašums ir lokāls, tā izvietojums ir fiksēts un tam ir 

noteiktas ģeogrāfiskas koordinātes, tad tā apkārtne un notiekošie procesi ļoti lielā mērā 

ietekmē objekta cenu un patēriņa īpašības.   
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10.att. Nekustamā īpašuma tirgus objekta uzņēmējdarbības vides shēma 
[autores veidots] 

 

Veicot nekustamā īpašuma tirgus attīstības, ietekmējošo faktoru, problēmu un īpatnību 

analīzi, pētījuma autore secina, ka Latvijā valstiskā līmenī nav izstrādātas nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības politika, kaut tas ir ļoti svarīgs jautājums. 

Iepriekš minētais pamato informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas sistēmas izstrādi, kas sniedz sākotnējo informāciju par nekustamā īpašuma 

objektiem, tirgus cenām, sociāli ekonomisko situāciju konkrētajā administratīvajā teritorijā un 

iekļauj informāciju par normatīvajiem aktiem, kas nepieciešami darījumos un procesos ar 

nekustamo īpašumu. Autore piedāvā nekustamā īpašuma tirgus objektu un ar tiem saistīto 

tirgus attīstību ietekmējošo faktoru un procesu informācijas apkopošanai, apstrādei un 

izmantošanai veidot informatīvi analītisko nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas 

sistēmu, kuras darbības shēma dota kā informācijas sistēmas arhitektūra un atspoguļota 

11.attēlā. 

Atbilstoši 11.attēlam informācijas pieprasītājs, izmantojot jebkuru rīku (stacionāro 

datoru, portatīvo datoru, planšetdatoru, mobilo telefonu u.tml.) piekļūšanai internetā, veic 

pieprasījumu pēc noteiktās interneta adreses. Veicot savienojumu, informācijas pieprasītājs 

nokļūst konkrētajā interneta serverī un sāk lietot vadības informācijas sistēmu. Lai lietotu 

sistēmu, informācijas pieprasītājam jāreģistrējas kā lietotājam, veicot samaksu par 

pakalpojumu, taču būtu pieļaujama sistēmas lietošana bezmaksas režīmā, iegūstot 

pamatinformāciju par interesējošo nekustamo īpašumu. 
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11.att. Informācijas sistēmas arhitektūra informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības 
vadīšanas sistēmas izstrādei [autores veidots] 

 

Veicot atlasi ar vajadzīgo informāciju, konkrētais lietotājs izveido savu pieprasījumu. 

Lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas attēlošanu, vadības informācijas sistēma veic 

savienojumu ar atsevišķām valsts pārvaldes, pašvaldību, organizāciju u.c. datu bāzēm 

pieprasījuma izpildei (sīkāks skaidrojums 12.att.). Kā rezultātā visa nepieciešamā informācija 

tiek atlasīta no dažādiem avotiem (datu bāzēm) un lietotājs saņem pieprasīto informāciju 

apkopotā (atskaites) veidā. Informāciju, kuru varēs izmantot jebkurš lietotājs, apstrādā 

vadības informācijas sistēma, kuras struktūra ir atspoguļota 12.attēlā - informatīvi analītiskā 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmā. 

Pētījuma autore piedāvā sistēmas struktūru (sk.12.att.), kas ir sadalīta vertikāli piecos 

lielos blokos, kas atbilst izpētes objekta lielumam un veicamajiem uzdevumiem, kā arī izejas 

un ieejas datu lielumam, īpašībām un kvalitātei. Uzskatāmībai informatīvi analītiskās 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas struktūra izskaidrota 6.tabulā un 

darba turpinājumā. 

Informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmu, kā 

nekustamā īpašuma tirgus potenciālās attīstības sastāvdaļu un tās ieviešanas lietderīgumu, 

autore pētījuma gaitā izskatīja un apstiprināja RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 

īpašuma ekonomikas institūtā notikušajā lietišķi praktiskajā fokusgrupas seminārā, kura 

dalībnieki tika pārstāvēti no visām trim ieinteresētajām grupām.  
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12.att. Informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma  
[autores veidots] 

 

Darba gaitā tika izmantota fokusgrupas metode, kur savu viedokli izteica pieaicinātās 

privātpersonas un nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares uzņēmumu, organizāciju 

pārstāvji. Darba gaita tika protokolēta. Fokusgrupas dalībnieku lēmums - vienbalsīgi tika 

nolemts par Informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas 

lietderību un nozīmi nekustamā īpašuma tirgus līdzsvarotai attīstībai.  

Saskaņā ar 12.attēlu un 6.tabulu informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanas sistēmas darbība sākas lietotāju līmenī, kur informācijas pieprasītājs 

(fiziska vai juridiska persona, kurai nepieciešama informācija par konkrētu nekustamo 

īpašumu), izmantojot jebkuru rīku (stacionāro datoru, portatīvo datoru, planšetdatoru, mobilo 

telefonu u.tml.) piekļūšanai interneta tīklā, veic pieprasījumu pēc noteiktās interneta adreses. 
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6.tabula 

Informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas struktūra 
[autores veidots] 

Datu bāzes Piezīmes

Analīzes informācijas datu bāzes Nekustamā īpašuma objektu dati atbilstoši klasifikācijai, 
kas analizēta 2. nodaļā;  
Apkopo informāciju pa objektu līmeņiem, kadastrālajām 
vērtībām un atskaitē veido nekustamā īpašuma 
informatīvo kartiņu;  
Sadarbībā ar: LR Valsts zemes dienestu, Tiesu 
administrācijas Zemesgrāmatu nodaļām, Latvijas 
Pašvaldību savienību, pilsētu pašvaldību institūcijām 
(zemes komisijas, īpašuma departamenti, privatizācijas 
komisijas, izpilddirekcijas, būvvaldes), LR Centrālās 
statistikas pārvaldi, LURSOFT (nozares attīstības 
informācija), Valsts kultūras pieminekļu Aizsardzības 
inspekciju, Ekonomikas ministriju.  

Organizācijas informācijas datu bāzes Datu bāze ar informāciju par dažādiem nekustamā 
īpašuma tirgus segmentiem, iekļaujot informāciju par 
tirgus cenām dažādos Latvijas reģionos. 
Sadarbībā ar: nozares uzņēmumiem un profesionāļiem, 
nevalstiskajām organizācijām (asociācijas un 
savienības). 

Pilsētu informācijas datu bāzes Datu bāze par nekustamo īpašumu pilsētā, konkrētajā 
mikrorajonā.  
Sadarbība tāpat, kā analīzes informācijas datu bāzes 
līmenī un saistītie normatīvie akti ar nekustamā īpašuma 
darījumiem, transakcijām, transformācijām, kā arī 
stratēģiskie plānošanas dokumenti par pilsētas attīstību.

Novadu informācijas datu bāzes Datu bāze par nekustamo īpašumu konkrētajā novadā. 
Sadarbība tāpat, kā analīzes informācijas datu bāzes 
līmenī un saistītie normatīvie akti ar nekustamā īpašuma 
darījumiem, transakcijām, transformācijām, kā arī 
stratēģiskie plānošanas dokumenti par novada attīstību.

Valsts informācijas datu bāzes Valsts attīstības stratēģijas plānošanas dokumenti, 
potenciālie attīstības projekti, normatīvo aktu datu bāzes 

 
Tā rezultātā visa nepieciešamā informācija tiek atlasīta no dažādiem avotiem (datu 

bāzēm, sk.6.tab.) un lietotājs saņem pieprasīto informāciju apkopotā veidā - atskaites formā 

(sk.12.att.) kā nekustamā īpašuma informatīvā kartiņa.  

Objektu līmeņa (sk.12.att.) ietvaros notiek to nekustamā īpašuma objektu apzināšana, 

kas nepieciešama informācijas apkopošanai sistēmas blokos un caur tiem tālākai nodošanai 

apkopotu datu veidā, atskaites formā. Sistēmā iespējams atlasīt datus par nekustamā īpašuma 

objektu - zemes vienību, ēkām un būvēm - fiziskajiem parametriem (sk. 12.att.), kadastrālajām 

vērtībām un objekta apgrūtinājumiem (piemēram, ēkai ir piešķirts grausta statuss, īpašums  

 

 

 



48 

 

atrodas komunikāciju (ūdensvada, gāzes, elektrības) aizsargjoslās, sarkanajās līnijās u.tml., 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, kultūras pieminekļa teritorijā; kā arī 

ēka ir valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis). Šī pamatinformācija tiek atspoguļota 

atbilstoši LR Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, 

Tiesu administrācijas Zemesgrāmatu nodaļu sistēmas, pilsētu pašvaldību institūciju (zemes 

komisijas, īpašuma departamenti, privatizācijas komisijas, izpilddirekcijas, būvvaldes) 

sistēmu un Valsts kultūras pieminekļu Aizsardzības inspekcijas sistēmas datiem. 

Organizācijas informācijas datu bāzes nozīmē, ka ir iespējams iegūt informāciju par 

konkrētā nekustamā īpašuma vietas analīzi, t.i., konkrētā nekustamā īpašuma tirgus segmentu 

- cenas, darījumu intensitāte. Minētā informācija sistēmā tiek nodrošināta sadarbībā ar 

nozares profesionāļiem un speciālistiem.  

Analītiskā līmeņa (sk. 12.att.) procesa ietvaros, lai nodrošinātu nepieciešamās 

informācijas attēlošanu, vadības informācijas sistēma veic savienojumu ar atsevišķām valsts, 

valsts pārvaldes, pašvaldību, organizāciju u.c. datu bāzēm, kuras savas kompetences ietvaros 

sadalīti atsevišķos blokos, kuros notiek informācijas apmaiņa un uzskaite vēlamā rezultāta - 

maksimāli lietderīgās informācijas sniegšanai sistēmas lietotājam. Tā rezultātā visa 

nepieciešamā informācija tiek atlasīta no dažādiem avotiem (datu bāzēm) un lietotājs saņem 

pieprasīto informāciju apkopotā veidā - atskaites formā kā nekustamā īpašuma informatīvā 

kartiņa (sk.6.tab.).  

Jāatzīmē, ka vienkāršam lietotājam nebūtu pieejama informācija par konkrētā 

nekustamā īpašuma sastāvu un īpašumtiesībām. Par tādas informācijas piekļuves tiesībām 

būtu jāveic īpaša autorizācija, lai pasargātu nekustamo īpašumu īpašniekus. 

Ieviešot informatīvi analītisko nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmu, 

tā lietotājiem būtu pieejama informācija ne tikai par sociāli ekonomisko situāciju konkrētā 

reģionā - nekustamā īpašuma tirgus situācijas dažādiem rādītājiem, klasificētiem objektiem 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, tirgus segmentiem, bet arī par konkrētajā nekustamā īpašuma 

reģionā atļautajām darbībām, procesu shēmām un lēmējinstitūcijām.  

Tāda veida sistēma veidotu efektīvu komunikāciju un sadarbību starp 

valsts/pašvaldību iestādēm un uzņēmējiem/trešajām personām, lai veiktu darījumus, projektus 

ar nekustamo īpašumu. Arī potenciālie investori būtu ieinteresēti apmeklēt šādu sistēmu 

tiešsaistē, kurā uzskatāmi varētu izvērtēt, kādā nekustamajā īpašumā, reģionā būtu lietderīgi 

investēt finanšu līdzekļus. 
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Informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma tiek 

piedāvāta kā ārējo, t.i., sociāli ekonomisko un tiesiski politisko faktoru, un iekšējo, t.i., 

pārvaldības un organizatorisko procesu un faktoru instrumentu sintēze, kas ietver un paredz 

Latvijas attīstības specifiku nekustamā īpašuma tirgū. Pateicoties to kompleksai darbībai, ir 

iespējama sabalansēta un uz pilnveidošanos vērsta nekustamā īpašuma tirgus attīstība Latvijā. 

Viens no galvenajiem šīs sistēmas principiem ir ietekmējošo faktoru ietekme uz 

nekustamā īpašuma tirgus funkcionēšanu, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvu mehānismu un tirgus 

parametru iedarbību uz gala rezultātu un radīt apstākļus, kas ļaus maksimāli efektīvi izmantot 

resursus un paaugstināt investīciju pieaugumu nekustamā īpašuma nozarē, kas attiecīgi 

veicinās valsts vai konkrētās teritoriāli administratīvās vienības stabilu, sociāli ekonomisko 

attīstību.  

Ir neiespējami identiski pārņemt attīstīto valstu nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

vadīšanas labo praksi, to ir iespējams izveidot ar specifiskiem risinājumiem kā vadības 

sistēmas izstrādni, apzinot un izmantojot attīstīto valstu profesionālo pieredzi, un 

fundamentālo vadībzinātņu un ekonomikas teoriju likumsakarības.  

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI  

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir tieši atkarīga no valsts sociāli ekonomiskās un 

tiesiski politiskās situācijas, kas izpaužas valsts tautsaimniecības rādītājos un liecina par 

vispārējo ekonomikas izaugsmi vai lejupslīdi. 

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības raksturs un tendences pēc neatkarības 

atgūšanas pierādījušas, ka daudziem tirgus dalībniekiem nav pietiekošas izpratnes par 

nekustamā īpašuma tirgus objektu sastāvu, funkcionālo raksturu, darījumu īpatnībām, tirgus 

pozitīvi un negatīvi ietekmējošajiem faktoriem. Veicot pētījumu saistībā ar nekustamā 

īpašuma tirgus attīstību, tika apstiprināta izvirzītā hipotēze, un autore konstatē dažāda veida 

nepilnības un valsts nekustamā īpašuma tirgus attīstības politikas neesamību, tādējādi 

apstiprinot nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas, tās metodoloģijas izstrādes 

aktualitāti un nozīmi Latvijā.  

Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstību būtiski ietekmēja Latvijas pievienošanās 

Eiropas Savienībai, kas sekmēja Latvijas finanšu sektora un nekustamā īpašuma tirgus 

mijiedarbību, kā arī iedzīvotāju kompetentāku skatījumu uz nekustamajiem īpašumiem. 
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Pamatojoties uz analītiskajām atziņām un promocijas darbā izstrādātajām 

teorētiskajām pamatnostādnēm, kā arī izvērtējot nekustamā īpašuma īpatnības kā precei un 

apzinot nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences, pētījuma autore izdara šādus 

secinājumus:  

1. Nekustamā īpašuma tirgum piemīt mainīgums, nenoteiktība un dinamiskums, jo 

mainoties nekustamā īpašuma preces vai objekta vietas apstākļiem (apkārtējā vide), 

attiecīgi mainās arī nekustamā īpašuma vērtība un cena. Rezultātā, nekustamā īpašuma 

tirgus attīstību un tendences ietekmē sociālie, ekonomiskie, tiesiskie, politiskie un 

apkārtējās vides faktori, tādējādi ietekmējot arī pieprasījumu un piedāvājumu. 

2. Veicot teorētiski analītisko izvērtējumu, nekustamā īpašuma definējums ir - 

nekustamais īpašums ir uz zemes vienības esošās ēkas un būves, kā arī citi objekti, kas 

ir zemes vienības neatdalāma un būtiska sastāvdaļa, un nekustamajam īpašumam 

piemīt ģeogrāfiskās koordinātas, kas izpaužas kā adrese un īpašuma tiesību 

nostiprinājums Zemesgrāmatā. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma objekti 

- zeme, ēkas un būves, inženierbūves - var pastāvēt kā atsevišķs nekustamais īpašums 

ar atsevišķu kadastra numuru, piemēram, zemes vienība pieder vienai personai, bet 

ēkas - citai. Latvijas nekustamā īpašuma tirgū nereti tāda veida situācijas pastāv, jo 

īpašumtiesību sakārtošana ir ļoti sarežģīts jautājums vai vispār pat neiespējams 

atsevišķos gadījumos. 

3. Izpētot un izanalizējot dažādus termina nekustamā īpašuma tirgus skaidrojumus un 

jēdzienus, autore precizē nekustamā īpašuma tirgus definējumu: nekustamā īpašuma 

tirgus ir esošo un potenciālo tirgus dalībnieku jeb subjektu kopums, kuri darbojas 

noteiktā sociāli ekonomiskā un tiesiski politiskā sistēmā, kuras ietvaros notiek 

savstarpēji maiņas darījumi ar nekustamo īpašumu par vienošanās cenu noteiktā laikā 

un teritorijā. 

4. Dažādie nekustamā īpašuma objektu veidi un paveidi, to juridiskā statusa, operāciju 

(darījumu veidi tirgū) salikumi ar tiem rada lielu un dažādu daudzumu tirgus 

segmentu, kurus profesionālam tirgus dalībniekam - uzņēmējam vai analītiķim, 

prasmīgi jānodala un jāapgūst atsevišķi. Uzņēmuma pareiza pozicionēšana no tirgus 

segmentu aptveršanas viedokļa dod tam konkurētspējīgas priekšrocības tirgū un 

paaugstina uzņēmējdarbības efektivitāti. Pareiza tirgus strukturēšana, segmentācija, 

veicot tās analīzi, rada priekšnoteikumus segmentu specifisko īpatnību uzskaitei un 

analīzes kvalitātes paaugstināšanai.  
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5. Nekustamā īpašuma tirgum ir raksturīga informācijas asimetrija, privāts darījumu 

raksturs un to ietekmē liels skaits faktoru. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikli ir 

saistīti ar ekonomiskās attīstības cikliem, tajā pašā laikā nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības cikli nesakrīt ar ekonomikas attīstības cikliem. Ja nekustamā īpašuma tirgus 

situācija pasliktinās, tad tuvākajā laikā parasti seko ekonomikas lejupslīde, un otrādi - 

ja notiek nekustamā īpašuma tirgus augšupeja, noteikti seko ekonomikas augšupeja.  

6. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir atkarīga arī no dažādu starpvalstu un 

globāla rakstura faktoru ietekmes, kas ietekmē gan valsti, gan tirgus dalībniekus, 

piemēram, ārvalstu investoru darījumu intensitāte ar nekustamo īpašumu.  

7. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma sastāv no savstarpējā 

mijiedarbībā esošajām apakšsistēmām: objektu, mērķu, struktūras, procesu un resursu. 

Izmaiņas vienā faktoru grupā rada izmaiņas citās apakšsistēmās. Līdz ar to nekustamā 

īpašuma tirgus attīstību ietekmējošie faktori ir atkarīgi no apakšsistēmu mijiedarbības, 

kas rezultātā atsaucas uz tirgus attīstības darbības pamatprincipam - tirgus 

pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām. 

8. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanu var apskatīt kā specifisku pasākumu 

kopumu nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku darbībām ar nekustamo īpašuma 

objektiem, saglabājot nekustamā īpašuma tirgus struktūras integritāti, funkcionēšanu 

un attīstību, kas veidojas mijiedarbības rezultātā un stingri noteiktā secībā. 

9. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas objekts ir sarežģītas ekonomiskās, 

tehnoloģiskās un sociālās tirgus dalībnieku savstarpējās attiecības vidē, kuru 

mijiedarbību vienmēr var uzlūkot par procesu.  

10. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas funkcijas var sagrupēt šādos virzienos: 

informācijas vākšana, informācijas pētīšana un analīze vadīšanas lēmumu 

sagatavošanai; plānošana un koordinēšana, kas kompleksuma principa nodrošināšanai 

paredz ekonomiskās, sociālās un tiesiskās attīstības vienotību, nozares/jomas un 

teritoriālo jautājumu savstarpēju saskaņošanu; pieņemto lēmumu izpilde un 

piemērošana; uzskaite, kontrole un pārraudzība, ar kuru palīdzību veic nekustamā 

īpašuma darījumu monitoringu statistiskā pārskata izveidei.  
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11. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas metodoloģijas izstrādes pamats ir: 

ekonomiskā stimulēšana, atbalsta princips un ekonomiskā apziņa, nekustamā īpašuma 

tirgus segmentu pamatprocesu attīstības savlaicīgu problēmu risināšana, visu 

pārvaldības risinājumu atbildība par inženiertehniskajām sekām, nekustamā īpašuma 

tirgus darījumu procesu vadības integrācija, nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

problēmu risinājumu nepārtrauktība (posmu secīgums). 

12. Zemes reformas un privatizācijas procesa rezultātā Latvijā ir gadījumi, kad ir 

atjaunotas īpašumtiesības uz zemes vienībām, uz kurām atrodas daudzdzīvokļu mājas, 

zemes sadali un privatizāciju veicot, to piešķirot vairākiem īpašniekiem. Minētais 

apstāklis radījis negatīvas sekas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un arī deformējis 

nekustamā īpašuma tirgu. 

13. Latvijas vietējo pašvaldību administratīvajās teritorijās joprojām sastopamas 

situācijas, kad ir konstatējamas ēkas, kas ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā, bet nav noskaidrota to piederība. Šādai situācijai ir divu 

veidu iemesli - atsevišķu iedzīvotāju patvaļīgā būvniecība, kas ir iemesls nereģistrēt 

īpašumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, vai esošās ēkas 

vizuālās apsekošanas rezultātā īpašnieks vai valdītājs vispār netika reģistrēts. Savukārt 

informācija par zemes lietojumiem liecina, ka valsts vai vietējās pašvaldības nav 

sakārtojušas īpašuma tiesības saistībā ar zemes vienību īpašumtiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatās vai arī pastāv gadījumi, kad iedzīvotāji nav izņēmuši lēmumus par 

īpašumtiesību atjaunošanu. Arī kopējās zemes īpašumu un lietojumu platību atšķirības 

apliecina, ka Latvijā daudzas zemes vienības joprojām nav iemērītas dabā, nav 

noteiktas robežas.  

14. Latvijas nekustamā īpašuma objektu tirgū var sastapt situācijas, kad ēkas lietošanas 

veids neatbilst tā patiesajam izmantošanas mērķim. Zemes klasifikācijā iekļautie 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, ēku un būvju sadalījums pēc to galvenā 

lietošanas veida var mainīties, notiekot darījumiem ar nekustamā īpašuma tirgus 

objektiem.  

15. Dzīvojamo teritoriju attīstība ir viens no aktuālākajiem ar pilsētvidi saistītajiem 

jautājumiem. Lielākā daļa tagadējā Latvijas dzīvojamā fonda ir uzcelta laika periodā 

no 1946. līdz 1990.gadam. Pašlaik šīs sērijveidā celtās dzīvojamās ēkas ir 

nokalpojušas un energoneefektīvas. Tikai 7% dzīvojamās ēkas ir uzceltas laika periodā 

no 2006. līdz 2011.gadam, kas nozīmē, ka dzīvojamais fonds Latvijā nomainās un 

attīstās lēni. 
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16. Veiktā nekustamā īpašuma tirgus analīze par mājokļiem Latvijā laika periodā no 2005. 

līdz 2013.gadam apliecina, ka nekustamā īpašuma tirgus darījumu dinamika, procesi 

un notikumi analizētajā laika periodā ir attiecināmi arī uz citiem nekustamā īpašuma 

tirgus segmentiem un to attīstību. 

17. Valsts tautsaimniecības rādītāju un citu nozīmīgu faktoru izmaiņas analītiskais 

vērtējums skaidri pierāda mijiedarbību ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību, kā tas 

konstatēts teorētiskajās atziņās.  

18. Kā svarīgākos uzņēmējdarbības aktivitāšu potenciālos scenārijus 1110 privātpersonas 

norādīja jaunu ražošanas nozaru stimulēšanu, zinātnes un tehnoloģiju attīstības nozīmi 

un lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Savukārt uzņēmēju aptaujas rezultātā, 

respondentiem, kuri nodarbojas ar būvniecības, arhitektūras un būvdarbu tehnisko 

pakalpojumu sniegšanu, būvmateriālu ražošanu un piegādi, kā arī citu būvniecības 

resursu nodrošināšanu (44 respondenti), ir svarīgi ar viņu uzņēmējdarbības vidi 

saistītie uzņēmējdarbības aktivitāšu potenciālie scenāriji, savukārt respondentiem, kuri 

nodarbojas ar nekustamā īpašuma pakalpojumu sniegšanu - darījumi ar nekustamo 

īpašumu, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, nekustamā īpašuma 

attīstīšana (investīcijas) un nekustamā īpašuma vērtēšana (48 respondenti), atbildes ir 

plašākas un pamato viņu skatījumu nekustamā īpašuma tirgus attīstības virzienos.  

19. Atbilstoši aptaujas rezultātiem visu respondentu grupu skatījumā, svarīgākie sociālie 

faktori ir: demogrāfija, iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana, darba tiesības un 

nodarbinātība, profesionālās apmācības, un izglītības līmenis; ekonomiskie faktori ir: 

nodokļu politika (nodokļi uzņēmējdarbībai un nekustamajam īpašumam), valsts 

ekonomiskā izaugsme, ienākumu līmeņa izmaiņas, kā arī finanšu līdzekļu pieejamība; 

tiesiskie un politiskie faktori ir: nepastāvība un izmaiņas normatīvajos aktos, 

kredītresursu pieejamība, nodokļa likmju kontrole un uzņēmējdarbības ietekmēšana. 

20. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības un vadīšanas politikas trūkums Latvijā pamato 

informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas 

nepieciešamību, nodrošinot nekustamā īpašuma tirgus objektu un ar tiem saistīto tirgus 

attīstību ietekmējošo faktoru un procesu informācijas apkopošanu, apstrādi un 

izmantošanu. 

 

 

 



54 

 

Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem secinājumiem, pētījuma autore izvirza šādus 

priekšlikumus, kas var kalpot kā vadlīnijas turpmākajiem nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības pētījumiem, kā arī citiem lietišķi praktiskajiem interesentiem: 

1. Jaunu mājokļu būvniecība ir tieši jāsaista ar rajonu (reģionu) un vietējo pašvaldību 

teritorijas plānojumiem, vietējās infrastruktūras attīstību (pievedceļi, dzelzceļa 

stacijas, autoostas, autobusu pieturas, atkritumu glabāšana un izvešana, bērnu spēļu 

laukumi, zaļā teritorija, autostāvvieta u.c.).  

2. Uzņēmējdarbībā ne vienmēr var novērot ilgstošu un stabilu attīstību, tas attiecas gan 

uz ekonomikas attīstību, gan uz nekustamā īpašuma tirgus attīstību. Tirgus dalībnieki 

efektīvāk spētu pieņemt lēmumus nekustamā īpašuma un būvniecības jomā, ja tiktu 

analizētas ekonomiskās un nekustamā īpašuma tirgus attīstības fāzes, to īpatnības, 

cēloņi un sekas. Līdz ar to izkristalizējas un kārtējo reizi apstiprinās ekonomikas 

teoriju tēzes, ka nekustamā īpašuma tirgus pats sevi nespēj efektīvi regulēt un jo īpaši 

svarīga ir valsts īstenotā politika un pamatnostādnes ekonomikas regulēšanā.  

3. Pamatojoties uz dažādiem mērķiem, respektīvi, mērķu sistēmu, nekustamā īpašuma 

tirgus attīstības vadīšanai ir jābūt orientētai pēc dažādām tirgus stratēģijām, lai 

sasniegtu mērķus un prioritātes nozarē, dažādi salīdzināmie uzdevumi tirgū ir 

nosakāmi pēc organizatoriskās konteksta rādītāju konfigurācijas kā struktūras, procesi 

un resursi. Tas radītu veiksmīgus priekšnosacījumus nekustamā īpašuma tirgus 

attīstībai.  

4. Ir nepieciešams apvienot procesuālu un sistēmisku pieeju nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanai, kur no sistēmiskās pieejas viedokļa vadīšana ir sistēmas 

pilnveidošana, t.i., tās veidošana saskaņā ar nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

problēmu identifikācijas komplekso izvērtējumu un vadīšanas sistēmas izstrādāšanu. 

Turpretī procesu pieeja nosaka visu nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku vadīšanas 

sistēmu daļu funkcionēšanu uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši tiesību aktiem un 

noteikumiem.  

5. Attīstot zinātniski praktisko darbību nekustamo īpašumu darījumu jomā, Latvijā 

parādās iespējas risināt problēmas nekustamo īpašumu jomas uzņēmējdarbībā, kas 

veido pamatu sakārtotas uzņēmējdarbības vides izveidei nekustamo īpašumu 

darījumu jomā. 
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6. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas ieviešana nosaka teorētisko 

pamatu un praktisko darbību procesu vadīšanā darījumos ar nekustamajiem īpašumiem 

visos hierarhijas līmeņos, veidojot principu, metožu, infrastruktūras, formu un 

organizācijas līdzekļu kopumu nekustamā īpašuma jomas uzņēmējdarbības procesos 

un uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībā. 

7. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas īstenošanā jāparedz obligātu 

iesaistīšanu apzinātā, mērķtiecīgā, daudzpusīgā nekustamo īpašumu jomu darbībās ne 

tikai atsevišķus speciālistus, bet arī vadītājus, personas, kuras pieņem lēmumus, kā arī 

visas, nekustamā īpašuma uzņēmējdarbībā ieinteresētās puses. Šāda jautājuma 

risināšana ir iespējama tikai, pamatojoties uz principiāli jaunu darbības motivāciju 

nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmā, kas veicinās darījumu kontroli, 

apriti un pārredzamību. 

8. Pētījuma autore piedāvā ieviest informatīvi analītisko nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības vadīšanas sistēmu, lai iegūtu precīzu informāciju par nekustamā īpašuma 

tirgus attīstību konkrētajā administratīvajā teritorijā, ietverot tajā nekustamā īpašuma 

objektus, to fiziskās īpašības, kadastrālās vērtības, tirgus cenas, iespējamos un atļautos 

izmantošanas/būvniecības veidus, noteiktos mērķus, transformācijas iespējas, 

teritorijas plānojumus un detālplānojumus u.c. veida informāciju, kā arī vienlaicīgi 

sasaistot nekustamā īpašuma objektu ar informāciju par konkrētās administratīvās 

teritorijas sociāli ekonomiskajiem rādītājiem un tiesiskajiem aktiem, kas saistīti ar 

nekustamo īpašumu.  

9. Informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma 

nodrošinātu efektīvu komunikāciju un sadarbību starp valsts/pašvaldību iestādēm un 

uzņēmējiem/trešajām personām, lai veiktu darījumus, projektus ar nekustamo 

īpašumu. Jānorāda arī, ka potenciālie investori arī būtu ieinteresēti šādas sistēmas 

tiešsaistē, kurā uzskatāmi varētu izvērtēt, kādā nekustamajā īpašumā, tā reģionā 

ieguldīt investīcijas.  

10. Ekonomikas ministrijai jāizstrādā plānošanas dokumentus nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības virzieniem, kā arī dokumenti tās lietderīguma novērtēšanai, piemēram, valsts 

vai pašvaldības līmenī. Veicot kāda nekustamā īpašuma objekta attīstīšanu vai citas 

darbības, no konkrētā reģiona iedzīvotājiem ir jāsaņem atgriezeniskā saikne 

sabiedrības apmierinātības līmeņa noskaidrošanai par attiecīgo uzlabojumu lietderību 

un to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējās vides apstākļiem.  
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11. Tā kā ļoti liela nozīme ir pircēju un pārdevēju informācijai par īpašumu faktisko 

stāvokli un ilgtermiņa kvalitāti, tad lielāks uzsvars ir jāliek uz nekustamā īpašuma 

objekta atrašanās vietu un objekta tehnisko kvalitāti, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitāti. Konsekventa valsts attīstība kopā ar dzīves 

līmeņa paaugstināšanos valsts iedzīvotājiem ir viens no galvenajiem faktoriem 

pilnvērtīgai nekustamā īpašuma tirgus attīstībai.  

12. Uzņēmējdarbības aktivitāšu scenāriju sistēmas modelis nekustamā īpašuma tirgus 

attīstībā pierāda atziņu, ka ekonomiskās attīstības virzieni ir būtiski enerģijas 

taupīšanas tehnoloģiju ieviešanā, esošā dzīvojamā fonda modernizācijā un 

rekonstrukcijā/ renovācijā, kā arī darījumu racionalizācijā starp uzņēmējiem - 

valsti/pašvaldībām. Minētais pamato tirgus dalībnieku ieinteresētību nekustamā 

īpašuma tirgus attīstībā, tādējādi radot kvalitatīvāku uzņēmējdarbības vidi.  

13. Valdībai jāpilnveido valsts mājokļu politika un aktīvāk jāpiedalās nekustamā īpašuma 

tirgus attīstību ietekmējošajos procesos.  

14. Zemes vienībām, uz kurām atrodas daudzdzīvokļu mājas, būtu jāpieder valsts 

pilnvarotajai institūcijai vai pašvaldībām. Tas veicinātu nekustamā īpašuma tirgus 

attīstību, novēršot neadekvātu zemes nomas maksu iespēju rašanos.  

15. LR Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatu apvienošana vienā institūcijā, lai 

nekustamā īpašuma tiesību jautājumi tiktu sakārtoti atbilstoši nekustamā īpašuma 

objektu stāvoklim, kāds tas pastāv reālajā situācijā.  

16. Pētījuma metodoloģijas tālākas aprobācijas nodrošināšanai autore rekomendē regulāri 

veikt šāda satura atkārtotus pētījumus reizi gadā, nodrošinot informācijas atjaunošanu 

un darījumu salīdzinājumu dinamikā, kas ir būtiski ne tikai nekustamā īpašuma tirgus 

attīstības politikas īstenošanā, bet arī tautsaimniecības ilgtspējīgas plānošanas nolūkos.  

17. Pilnveidot esošo metodoloģiju sekmīgākai identificēto pētījuma ierobežojumu 

pārvarēšanai, kas ļautu aizvien precīzāk aprēķināt nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

tendences.  

18. Veikt arī pilnveidotās pētījuma metodoloģijas aprobāciju kaimiņvalstīs, pārliecinoties 

par tās universālajām izmantošanas iespējām. 
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