
Dzīvojamo namu apbūves  

kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte  

Rīgas pēckara mikrorajonos 

SIA “ARHITEKTA EDGARA BĒRZIŅA BIROJS” 



 Mērķis ietverts darba nosaukumā un izriet no Rīgas attīstības stratēģijas, kur 
pilsēta ar kvalitatīvu mājokli noteikta kā viens no 

stratēģiskajiem attīstības mērķiem, bet  
 dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm 

kā prioritārs mērķis.  Līdz ar to dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošana 

pilsētas apkaimēs jāuzskata par svarīgu attīstības uzdevumu.  
 šī darba uzdevums ir izpētīt: 

 kas ietekmē dzīvojamās vides 

attīstību? 

 kādas iespējas un soļi sekmētu tās 

attīstību kvalitātes uzlabošanas 

virzienā, iezīmējot iespējas kā priekšlikumus? 







 

Jauna ar žogu norobežota dzīvojamā apbūve pagalmā kā sociālās segregācijas paraugs.  



 

Dzīvojamā vienība „Primera” ar savdabīgi izolētu pagalmu divos līmeņos,  

kas pieejams faktiski tikai no ēkas.  



 

Vai šāds risinājums var radīt apkārtējo iedzīvotāju labvēlīgu attieksmi?  

















 







 Kāpēc jaunie mājokļu īpašnieki vai nomnieki nesakārto 
savus mājokļus (ar to saprotot arī telpu pirms sliekšņa)? 

 Kāpēc zemes īpašnieki (atguvēji) neapsaimnieko savus 
īpašumus? 

 Kāpēc daudzas ieceres iestrēgst publiskajās apspriedēs 
vai tiesās? 

 Kāpēc tikpat kā nav apmierināto?  
 Kāpēc pašvaldība ir bezspēcīga? 
 u.tt. 



Dažas atziņas: 
 Lielmēroga dzīvojamie rajoni ir arī citur un ar tiem 

pašiem trūkumiem (bezpersoniskums, arhitektoniskā 
vienmuļība, vides sociālā vienveidība, mērogs). 

 To ilgtspējībai ir robežas, bet ir arī potenciāls. 
 Ir instrumenti potenciāla izmantošanai. 
 Atšķirības ir piemērotajos mājokļa standartos, īpašuma 

formās, būvniecības kvalitātē, kur pašreiz par 
svarīgāko izvirzās īpašuma jautājumi. 

 Situācijas novērtējuma un attīstības apzināšanās 
trūkums. 

 Mājokļa standarta nepieciešamība.  
 Mājokļu politikas nepieciešamība. 

 
 



http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hellersdorf_and_Kaulsdorf-Nord_from_Kienberg.jpg&filetimestamp=20060505204048
http://www.caminair.de/gallery/panorama/pano_cecilienstr?full=1


Nenosakāmas identitātes situācija 

http://www.caminair.de/gallery/panorama/Panorama_Poelchaustr?full=1


Mēģinājums radīt identitāti 



Mākslas objektu integrācija atklātajā publiskajā telpā 



Renovētās ēkas un no  

iekšpagalmiem „izstumtais” autotransports.  

Iekšpagalms kā parks.  



Berlīnes piemērs (Hellersdorf) 

No jauna radītās publiskās telpas koplietošanai  



Saules baterijas uz ēku jumtiem energoefektivitātes palielināšanai.  



 Vācijā valsts programmas („Stadtumbau Ost”, 2,5 miljardi eiro) 
izveide, kas ietvēra arī mājokļu vides reģenerāciju Austrumvācijas 
zemēs, bija viens no pirmajiem pasākumiem pēc apvienošanās.  
 

 Hellersdorf dzīvojamais rajons Berlīnē (1986-90, ~2000 ha) ir 
pazīstamākais piemērs, kas ieguvis dažādas atzinības, arī 
ilgtspējīgas pilsētas titulu (1996.).  
 

 Tika īstenota ēku un dzīvojamā rajona kompleksa reģenerācija, 
atklātās publiskās ārtelpas konceptuāla rekonstrukcija: 
• paaugstinot tās sociālo daudzveidību, funkcionālo un estētisko 

vērtību,  
• atbrīvojot pagalmus no autotransporta,  
• integrējot mākslas darbus,  
• iesaistot rajona iedzīvotājus un plašāku publiku (informācijas 

centrs un 30 publiski forumi, 40 projektu diskusijas, 150 zaļie 
projekti, 9000 jaunu koku 40 iekšpagalmos, 90 ieeju 
rekonstrukcijas, 500 apzaļumotas sienas u.c. ir skaitļi, kas bieži 
sastopami dažādos avotos, ilustrējot paveiktā vērienīgumu). 
 



- situācijas izpēti,  

 

- nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi, 

 

- pašvaldību kooperāciju un sabiedrības 

iesaisti,  

 

- pilotprojektu izstrādi un īstenošanu.  



Nesavienojamas apbūves un zemes īpašumu 
struktūras. Nav skaidras politikas būvju un 
zemes īpašumu konsolidācijai. 

 
Vāji apzināta esošā situācija atbildīgu uzdevumu 

izvirzīšanai. 
 
Zems mājokļa nodrošinājums – standarts. Nav 

mājokļa politikas. 
 
Problemātisks valsts un pašvaldības atbalsts. 
 
Rīga rūkoša pilsēta. 



Apskatīto lielmēroga  

dzīvojamo rajonu teritoriju  

izvietojums apkaimēs.  



Dzīvojamās teritorijas sadale zemes vienībās katrai mājai ir 

sagrāvusi telpisko un funkcionālo struktūru. Intensitāte 110%, bet 

brīvās teritorijas rādītājs ~16%, nenodrošina optimālu apbūves vidi. 

Šī piemēra gadījumā situācijā ar zemes īpašumiem 

„neiejaucas” vēsturiskās zemesgabalu robežas, jo agrākais 

zemesgabals ir bijis pietiekoši liels. 



Kam nepieciešama šāda parcelācija?  

Lai iegūtu pāris tūkstošus m2 lielus apbūves gabalus un cīnītos  

ar iedzīvotāju protestiem pret apbūvi? Bet varbūt tie iedzīvotājiem  

jākompensē zemes īpašniekam un jāattīsta pašiem,  

vienlaicīgi uzlabojot vidi?  

Orientējoši uz vienu dzīvokli tie būtu ~4,5 m2.  

Varbūt tā ir atslēga risinājuma meklēšanai?  

Apbūves esošā intensitāte ~90%,  

esošais iedzīvotāju blīvums ~345 iedz./ha).  



Daudzdzīvokļu nami iebūvēti  

savrupmāju apbūvē, kura turpina  

attīstīties brīvajos zemesgabalos,  

neskatoties uz diskomfortu  

(blakus apbūve augstāka par  

4 stāviem).  

 

Katram dzīvojamam namam  

piesaistīts zemes gabals, kaut arī  

to lietošana ir kopīga.  

 

Neskatoties uz to, viena ēka  

atrodas vairākos zemes īpašumos.  

Pagalmu izmantošanas struktūra  

ir degradēta.  

 

Apbūves intensitāte  

pārsniedz 200%.  

Trūkst brīvās teritorijas.  

Neapvienojot zemes vienības  

nevar uzlabot un sasniegt  

nepieciešamos apbūves rādītājus.  



Līdzīgi kā iepriekšējais piemērs  

parāda dalījumu zemes reformas  

rezultātā, kam nav iespējams rast  

loģisku pamatojumu.  

 

Vai ir iespēja uzturēt un attīstīt  

kopīgu pagalmu pie šāda zemes  

vienību dalījuma? 

 

Pat namu siltināšana šādā  

situācijā ir problemātiska,  

nerunājot par jebkādiem citiem  

attīstības pasākumiem.  



Spilgts piemērs zemes 

īpašumu robežu nesaderībai ar 

esošās apbūves plānojuma 

struktūru.  

 

Par kādiem apbūves 

rādītājiem šeit ir iespējams 

runāt? 9 stāvu apbūve. 

 

Kādas varētu būt īpašnieku 

un nomnieku intereses? 



Zemes īpašumu robežu 

nesaderība ar esošās apbūves 

plānojuma struktūru. 

 

Saistība ar ūdensmalu 

nobloķēta ar zemes vienībām 

privātīpašumā 

 

Normālai dzīvojamo namu 

funkcionēšanai nepieciešama 

koptelpa, piemēram, arī namam 

Maskavas ielā 250. 

 

Vai dzīvokļu īpašnieki 

atlīdzina zemes īpašniekam 

pagalmu izmantošanu, kas 

juridiski ir nodalīti, bet tiek lietoti?  



Zemes īpašumu robežu 

nesaderība ar esošās apbūves 

plānojuma struktūru. 

 

Namu fasādes faktiski uz 

robežas. Robežas ēku kontūrā. 

 

Vienādām ēkām dažāda 

lieluma zemes vienības.  

 

Degradēta sociālā 

infrastruktūra 



Zemes reformas „sausais” 

atlikums Dravnieku ielā 10. Ko ar 

to iesāks īpašnieks? 

 

Uzskatāmi var redzēt 

vēsturiskās gruntsgabalu 

robežas, to korekcijas izveidojot 

zemesgabalu robežas, bet 

kādām jābūt zemes vienību 

robežām?  

 

Vai paliks dzīvojamie nami 

bez teritorijas ar līdzās esošām 

ekstensīvi apbūvētām zemes 

vienībām?  

 

Vai dzīvokļu vērtība ir 

atkarīga no piesaistītā zemes 

gabala?  



Izteikta zemes īpašumu 

robežu nesaderība ar esošās 

apbūves plānojuma struktūru. 

 

Kā, ievērojot robežas var 

funkcionāli izmantot un loģiski 

attīstīties teritorija? 

 

Kādam mērķim nodomātas 

izveidotās zemes vienības 

pagalmos? 

 

Vai kāds pirms robežu 

noteikšanas ir apskatījies 

normatīvos rādītājus?   



Izteikta zemes īpašumu robežu 

nesaderība ar esošās apbūves  

plānojuma un telpas struktūru.  

 

Sarežģīti piekļūšanas risinājumi,  

kuriem jāvelta īpaša uzmanība. 

 

Jau notikusi jauna būvniecība  

(melnie punkti),  

tiek plānota (sarkanie punkti),  

izmantojot brīvus laukumus  

vai izmantojot jaunizveidotas  

zemes vienības (bez tiešas  

piekļūšanas iespējām)  

nodomāta būvniecība (zaļie punkti),  

 

 
Jauno apbūvi nevar uzskatīt par integrētu, nav arī striktu tās nosacījumu.  

Vērojama tieksme – nodalīties, norobežoties, radot sociālās segregācijas situācijas. 

Pagalmu labiekārtojums pilnīgi iznīcināts.  

Siltinātas tikai dažu atsevišķu namu gala sienas. 



Nesavienojamas apbūves un zemes īpašumu struktūras. Nav skaidras politikas 

būvju un zemes īpašumu konsolidācijai. 

 Nepieciešams rast šai konsolidācijai nepieciešamos instrumentus  

 (juridiskos, finanšu, plānošanas, sociālos). 

  

Vāji apzināta esošā situācija atbildīgu uzdevumu izvirzīšanai. 

 Nepieciešami reāli pētījumi mājokļa jomā, izmantojot 2011.gada 

 tautas skaitīšanas datus: 

 Rīgas kā rūkošas pilsētas problemātikas izpēte.  

 Mājokļa pieprasījuma un piedāvājuma prognoze; 

 Mājokļa attīstības tendenču pētījumi vispārīgās attīstības kontekstā.  

 

Zems mājokļa nodrošinājums – standarts. Nav mājokļa politikas. 

 Mājokļa politikas izstrāde uz pētījumu pamata. 

 Iespējamā mājokļa standarta noteikšana, par mājokļa  daļu uzskatot arī 

 ārtelpu. 

 

Problemātisks valsts un pašvaldības atbalsts. 

 Privātās publiskās partnerības (PPP) pielietošana 

 



Kā vienu no iespējamiem risinājumiem (instrumentiem) var 

apskatīt  

apbūves kompleksas rekonstrukcijas projektu,  

ko būtu nepieciešams izstrādāt  

lokālplānojumā izdalītajām apbūves vienībām, kuras, 

savukārt, tiktu noteiktas, līdzsvarojot mājokļa regulētās 

sociālās un vides prasības,  ar jau iepriekš  

attīstības programmā - biznesa plānā,  

izvērtētajām īpašnieku un pašvaldības ekonomiskajām 

interesēm.  
 

 

Iespējamais risinājums 



1.pakāpe – attīstības programma (biznesa plāns); 

 

2.pakāpe – lokālplānojums ar attīstības programmas 

precizēšanu; 

 

3.pakāpe – apbūves kompleksas rekonstrukcijas projekts.  

Šāds trīspakāpju instrumenta 

pielietojums, iespējams, varētu nodrošināt  

nepieciešamās īpašnieku vienošanās kā 

savā starpā, tā arī ar pašvaldību: 



Tiesību 

subjekts 

Pieder zeme Pieder 

dzīvoklis 

Nomā zemi Lieto ceļa 

servitūtu 

Piezīmes 

Īpašnieks A 

+ + - +* 
*Atsevišķos 

gadījumos 

var 

nelietot  

Īpašnieks B 

+ - - +* 
*Atsevišķos 

gadījumos 

var 

nelietot  

Īpašnieks C 

- + + +* 
*Atsevišķos 

gadījumos 

var 

nelietot  



Īpašnieks A, kuram pieder zeme un dzīvoklis  

(šīs grupas īpašnieku lielmēroga dzīvojamos rajonos tikpat kā nav):  

 

 

 

A.1. Interese paaugstināt vides kvalitāti, paaugstinot īpašuma vērtību un  

 līdz ar to ienākumus no īres, piesaistīt turīgākus īrniekus. 

 

A.2. Interese efektīvāk apsaimniekot īpašumu, palielinot peļņu. 

 

A.3. Interese palielināt īpašuma apjomu.  

 



Īpašnieks B (šīs grupas īpašnieki pārsvarā ir tie, kas atguvuši zemi ar 

privatizētām ēkām un attiecīgi piespiedu zemes nomu, arī īpašuma daļā):  

 

 

B.1. Interese paaugstināt zemes īpašuma vērtību un attiecīgi piespiedu 

nomas maksu. 

 

B.2. Interese rast zemes neizmantojamajai daļai vērtīgāku izmantojumu  

(izveidojot suverēnu zemes vienību ar apbūves tiesībām) vai arī 

 

B.3. Interese palielināt nomājamo teritoriju, uzlabojot attiecību starp  

„neizmantojamo” un nomāto daļu.  



Īpašnieks C (šīs grupas īpašnieki pārsvarā ir privatizēto dzīvokļu īpašnieki 

vai pašvaldība):  

 

 

C.1. Interese paaugstināt mājokļa (dzīvokļa, koptelpu un ārtelpas) kvalitāti, 

uzlabojot dzīves apstākļus, palielinot dzīvokļa vērtību. 

 

C.2. Interese samazināt mājokļa ekspluatācijas izmaksas un nomas 

maksu. 

 

C.3. Interese uzlabot mājokļa kvalitāti (lietot lielāku teritoriju) ar investīcijām 

no ārpuses.  



Tiesību 

subjekts 

Ieguvumi  

+ 

Zaudējumi 

_ 

Kopīgie 

ieguvumi 

Bilance Piezīmes 

Īpašnieks A  pieaug 

īpašuma 

vērtība; 

 pieaug 

ienākumi no 

nomas maksas; 

 parādās 

ieguvumi no 

iespējamās 

papildus 

apbūves vai 

platības; 

 vienkāršojas 

īpašuma 

pārvaldīšana. 

 pieaug 

nekustamā 

īpašuma 

nodoklis; 

 pieaug dzīvokļa 

apsaimnieko-

šanas izdevumi;  

 kredītprocenti 

uzlabota 

dzīvojamās 

vides 

kvalitāte; 

+      Ieguvumi 

pārsniedz 

zaudējumus 



Īpašnieks B  pieaug īpašuma 

vērtība; 

 pieaug ienākumi no 

nomas maksas; 

 parādās ieguvumi 

no iespējamās 

papildus apbūves 

vai platības; 

 vienkāršojas 

īpašuma 

pārvaldīšana. 

 pieaug 

nekustamā 

īpašuma 

nodoklis; 

uzlabota 

dzīvojamās 

vides 

kvalitāte; 

+ Ieguvumi 

pārsniedz 

zaudējumus 



Īpašnieks C  pieaug 

īpašuma 

vērtība; 

 pieaug 

ienākumi no 

īres maksas*; 

 parādās 

ieguvumi no 

iespējamās 

papildus 

apbūves vai 

platības. 

 pieaug 

nekustamā 

īpašuma 

nodoklis; 

 pieaug zemes 

nomas maksa; 

 pieaug dzīvokļa 

apsaimnieko-

šanas izdevumi;  

 kredītprocenti 

uzlabota 

dzīvojamās

vides 

kvalitāte 

+ Ieguvumiem 

jāsedz 

zaudējumi 

*) ja īpašnieks 

pašvaldība 



Kā rāda tabula,  

teorētiski pastāv motivētas intereses uzlabot dzīvojamās vides kvalitāti,  

t.i. komfortablu mājokli izvirzīt kā mērķi,  

kaut arī praktiskās ieinteresēto pušu izpausmēs to grūti konstatēt.  

 

 

Risinājums problēmai ir jārod, pārliecinot īpašniekus (iedzīvotājus) par 

iespējamajiem ieguvumiem vai labumiem un nepieciešamajiem ieguldījumiem,  

 

 

iniciatīvu uzņemoties pašvaldībai, kas reāli varētu izpausties pilotprojekta 

izveidē un īstenošanā, radot precedentu (līdzīgi kā ar notiekošo ēku 

siltināšanas kampaņu).  



Jāatzīmē, ka modelējot intereses jānodala vispārīgās, kas saistītas ar  

ilgtspējīgas attīstības prasībām visās attīstības jomās – ekonomiskajā, 

sociālajā un telpiskajā, piemēram,:  

 

- energoefektivitātes palielināšana (ēku siltināšana); 

- atjaunojamo energoresursu izmantošana (saules baterijas, zemes sūkņi u.c.); 

- pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanā (atkritumu šķirošana): 

- kapacitātes palielināšana (blīvuma palielināšana); 

- pieejamības nodrošinājuma uzlabošana (izmaiņas mājokļu standartā   

saistībā ar liftiem, ar prasībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām); 

- mājokļa telpas kvalitātes uzlabošana, kā funkcionālajā, tā arī telpiskajā  

aspektā, palielinot konkurētspēju (suburbanizācijas mazināšanai); 

- mobilitātes prasību ievērošana (sabiedriskā un velotransporta prioritāte,  

darba vietu un sociālo objektu izvietojums), 

 

Šīm prasībām var prognozēt visdažādākos atbalsta pasākumus.  

 



1.a Namu rekonstrukcija: 

- pārplānošana, ietverot dzīvokļu plānojumu, lodžiju vai balkonu izveidi, 

liftu izbūvi  

- energoefektivitātes palielināšana (siltināšana) 

- inženiertehniskā aprīkojuma izbūve 

Teritorijas rekonstrukcija: 

- labiekārtojuma rekonstrukcija, ieskaitot apstādījumus, rotaļu un atpūtas 

laukumus, piebrauktuves 

- velo un autonovietņu izbūve 

- inženiertehnisko tīklu renovācija / rekonstrukcija 

- atkritumu konteineru laukumu izbūve 

Izvēli nosaka vienojoties attīstības 

programmas (biznesa plāna) 

izstrādes procesā 

1.b Namu renovācija: 

- dzīvokļu renovācija 

- energoefektivitātes palielināšana (siltināšana) 

- inženiertehniskā aprīkojuma izbūve 

Teritorijas rekonstrukcija: 

- labiekārtojuma rekonstrukcija, ieskaitot apstādījumus, rotaļu un atpūtas 

laukumus, piebrauktuves 

- velo un autonovietņu izbūve 

- inženiertehnisko tīklu renovācija / rekonstrukcija 

- atkritumu konteineru laukumu izbūve 

Izvēli nosaka vienojoties attīstības 

programmas (biznesa plāna) 

izstrādes procesā 

2. Apbūves papildināšana ar būvapjomiem: 

- mājokļa funkciju paplašināšanai 

- autonovietnēm 

- īrei citām izmantošanām  

Izvēli nosaka vienojoties attīstības 

programmas (biznesa plāna) 

izstrādes procesā 

Pasākumu izvēlei jābūt atkarīgai no būvsubstances fiziskā izvērtējuma, ekonomiskā 

pamatojuma un sociālā pieprasījuma katrā konkrētā situācijā.  



 

Politikas instrumenti 

Vispirms nepieciešams koriģēt mājokļu politiku izmantojot 2011.gada tautas  

skaitīšanas rezultātus. Politikā jāietver mājokļa vides uzlabošanas konceptuālās 

nostādnes. 
 

Jāizstrādā mājokļa standarts, ietverot tajā arī mājokļa ārtelpas reglamentāciju. 

Juridiskie instrumenti 

Kompleksi īpašumu konsolidācijas risinājumi iespējami tikai pārkārtojot  

normatīvo aktu vidi, t.i. izstrādājot nepieciešamo juridisko normu izmaiņas.  
(Nepieciešamība jāpamato ar pilotprojektu, pārbaudot esošo normatīvo aktu  

piemērotību). 
 

Jaunu īpašu normatīvo aktu izstrāde, kas nepieciešami dzīvojamās apbūves  

kvalitātes uzlabošanas procesa īstenošanai.  
 

Namu grupu (vienību) īpašnieku apvienību dibināšana. 

 



 

Plānošana un projektēšana 

Pilotprojekts, kas ietver dzīvojamo namu grupas (vienības) izveides pamatojumu 

un attīstības programmas (biznesa plāna) izstrādi. 

 

Attīstības programma (biznesa plāns), kuras saturs nosakāms izmantojot 

pilotprojekta izstrādi. Programma izstrādājama iespējamās dzīvojamo namu 

grupas (vienības) noteikšanai un pieņemšanas gadījumā izmantojama kā pamats 

īpašnieku apvienības izveidošanai.  

  

Lokālplānojums kā instruments sociālo un vides prasību (t.i. pašvaldības) 

noteikšanai un līdzsvarošanai ar īpašnieku apvienību interesēm. 

 

Apbūves kompleksas rekonstrukcijas projekts lokālplānojumā noteiktajām 

namu grupām (vienībām), kas sastāv no attīstības programmā noteikto objektu 

būvprojektiem.  

 

Atsevišķi būvprojekti saskaņā ar apbūves projektā noteikto īstenošanas secību. 



 

Sociālie instrumenti 

Iniciatīvās ieinteresēto fizisko un juridisko personu darba grupas. 

 

Forumi problēmu un iespēju publiskai izvērtēšanai. 

 

Normatīvajos aktos noteiktās publiskās apspriešanas.  

 

Finanšu instrumenti 

Īpašnieku vai ar apbūves papildināšanu piesaistīto personu investīcijas. 

 

Ilgtermiņa kredīti. 

 

Pašvaldības budžets. 

 

Eiropas savienības fondu atbalsta līdzekļi vispārīgo interešu īstenošanai.  



Izpētē apskatīti arī ar mājokļa standartu saistītie jautājumi:  

Mājokļa standarta jēdziens; 

Iespējamais mājokļa ārtelpas standarts; 

 

Dota formula esošas ēkas zemes vienības minimālās platības 

noteikšanai: 
Zv = S (0,73  +  1/ 0,85n), kur: 

 

Zv – zemes vienības nosakāmā platība; 

S  – esošās mājas stāvu platība; 

n   – stāvu skaits. 

Formulā pieņemtie lielumi: 

 Koeficients pārejai no stāvu uz kopējo platību 1,25 

 Vidējā autostāvvietas platība 30 m2 uz 90 m2 kopējās dzīvokļa platības; 

 Piebrauktuves 15% no zemes vienības platības; 

 Stāvu platība noteiktā maks. – 140% (ar iespējamo papildināmo apbūvi); 

 Brīvās teritorijas rādītājs 35%; 

 Stāvu skaits esošais. 





Paldies par uzmanību! 

SIA “ARHITEKTA EDGARA BĒRZIŅA BIROJS” 


