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un ikviens ires lī gums bū tu sp ē kā  tikai 
tad, ja tas bū tu registr ē ts. To var liku-
rnā  vienā  teikumā  ierakstit,» piebilst K. 
Gabī llovič s. Sā du registru, viņ aprā t, va-
rē tu administrē tVID. «EDS sistē ma nav 
ideā la, bet tā  vismaz ir elektroniska. Tad 
uzreiz bū tu redzams, kurš ko iz ī rē , kam 
jā maksā  nodokli,» viņ š piebilst. 
Savukā rt, ja bas iesaist ī ta Zemesgrā ma-
ta, kā  to rosinā jusi_Ekonomikas minis-
trija (jaun ā  ī res likuma autore), process, 
pē c I. Millera dom ā m, bū s smagnē jā ks. 
«Kā dam kaut ko Mgt nešļciet sakarī gi, kā  
tas varē tu bū t Zemesgrā matas gadījunnā . 
Pē rkot mašīnu, nevienam ta č u  nay  jā lū dz 
— lū dzu, registrēliet manu mašī nu, bet ir 
normā la iestā de CSDD, kur piesakies 
un pā rregistrē  auto,» viņ š saka. Latvi-
jā  ir zinā šanas un platforma, lai ieviestu 
kā rū bu, tač u trū kstot politiskā s gribas. 
Vē l viens instruments, kā  ne tikai iekus-
tinā t īres tirgu, bet arī  sakā rtot Rīgas cen-
tru, ir atbilstoša pils ē tplā nošana, uzskata 
K. Gabrilovič s. Pašlaik Riga ir centieni 
maksimā li visu noasfaltē t, ta č u vai tas ir 
optimā lais attistibas cep 

A klases produkts 
Atgriežoties pie ī res tirgus, p ē c uzņē -
mēju teiktā , šobrīd lielā lcie spē lē tāji ir 
denacionalizē to namu īpašnieki, kuri 
vai nu sentiment ā lu, vai citu iemeslu dē j 
nepā rdot savas mā jas, jaunu sp ē lē tā ju 
tikpat k ā  nay.  
Visus namus, ko pā rbā vē t un pied āvā t 
Tres tirgū , ar vienu nelielu iznē mumu 
viņ i ir pirkuši no banlcu uzņē mumiem. 
«Tas tikai vē lreiz apliecina, ka tirgus ir 
pā rvē rtē ts: neiet kop ā  aprēļ cini — naudas 

Lidz šim gadā  nodevā m 
ekspluatā cijā  vienu māju. Pašlaik 

rekonstruē jam nelielu ē ku 
9ertrā des ielā , kur bū s arī  biroju 

platibas, 

ILMARS MILLERS (NO KREISAS) UN 

ICARUS GABRILOVIČ S, 

SIA RENTĒ JAS UN SIA MILLERS & 

GABRILOVI Č S LTDZĪ PAANIEKI. 

phisma, ko nodrošina Tres bizness, un ē lcu 
pā rdošanas cena,» teic K. Gabrilovič s. 
Rentējas piedā vā to dzīvolclu Tres cena ir 
atkariga no mājas atrašanā s vietas, dzī-
yoga izmē ra, labiekā rtojuma. Mazā kiem 
dzīvokllem tā  ir ap 10 eiro/m2.«Tirgus to 
akceptē , tā  cena Jr par labil produktu, par 
A klasi,» skaidro K. Gabrilovič s. 
Jā piebilst, ka pē c kompā nijas Balsts da-
tiem t.s. jaunajos projektos un kapit ā li 
rekonstruē taj ā s Rīgas centra m ājā s Tres 
likmes ir tuvu 10 eiro/m 2  mē nesī . Daļē ji 
remontē tā s mā jā s dzīvoklu Tres likmes ir 
vidēji 6,5 eiro/m2 mē nesī , bet neremontē -
tā s — 5,5 eiro/m2 mē nesī . Savukā rt Ober 
Haus Reat Estate ricibā  esošā  inforrn ā -
cija liecina, ka viet ēlie iedzīvotāji meklē  
lē tā kus variantus ī rei. P ā rsvarā  tie Jr di-
vu istabu dzivokll cenu kategorij ā  no 200 
līdz 450 eiro, tač u attiecīgs piedā vā jums 
ir neliels. Vietējie iedzīvotāji labprā t dzī -
votu centrā , Teikā , Agenskalnā . Sī  kom-
pā nija  an  piemin, ka dalu pieprasījumu 
veido nerezidenti, kas pā rcelas dzī vot uz 
Rīgu sakarā  an  darba komand ē jumiem, 
tostarp, piemē ram, ir Kan ā das karaviri, 
kas ieradušies stiprin ā t NATO klā tbū tni 
Latvijā . Ires  dzivolcļus meklē  arī  studenti 
(an  2-3 guļ amistabā m). 

Ingrida Drazdovska 

LEXTAL 
TALLINN•RIGA•VILNIU S 

Brivniedba 
kult ū ras 
piemineklos 

dienas baness 
rokasgr.šmatas 

«B īlvniecibas vadTbas 
rokasgrimatas ,,  jaun ā kajos 
paplidin ā jurnos: 

• K ā das ir visp ā rī gā s pras ī bas. 
veicot b ū vniecī bu objekt ā , 
kas ir kult ū ras piemineklis? 

• Kad nepieciešams un 
kad leteicams sanemt uzzinu 
par ku ļ t ū ras pieminek ļ u 
aizsardzības prasib ā m? 

• K ā  sanemama at ļ auja 
b ū vniedibal kultaras 
piemineklī ? 

• Kad  nay nep ļ eciešams 
sanemt at ļ auju 7  

• Val nepieciešams sanemt 
at.auju iekšdarbiem k ā s 
pils ā tb ū vniecības pieminekl ī? 

111111V Ott 

,X
31

13
  5

N
IA

VI
N
"
 BV

Z 

200-450 
	

11 
Tik eiro nn ē nesī  vietē jie iedzīvotā ji ir gatavi 

maksā t par divistabu dzīvokla 
OBEIR HAUS REAL ESTATE 

VIEDOKLIS 
Lielā ka perspektīva īstermina ī rē  
Uznemejs Rolands Latkovskis: 5  , 	,peidecizTavvoataiutpsirpk tasrpkēuj ari ei rmiotti iezkepmraas, Tritdi 210% teoirīorems :ennesaT, irkrzieemtnai p. Taorsdnzi īevdozkpluie_  

prasījumu. Par 300 eiro l ē tā kus mā joklus var ī zī rē t 1oti viegli, pat ja tie ir 

patiešam sliktā  stā voklī . Galvend probl ē ma Tres WO ir tä, ka nav korel ā cijas starp 

īpašuma vē rtTbu un ī res cenu. Tirgu ietekm ē  iedzīvotā ju skaita samazin ā šan ā s un dzī -

voklu pā rprodukcija. Bieži var dzird ē t s ū dzī bas par augstaj ā m Tres cen ā m, bet tas 

izriet no zem ā s pirktspē jas, prasītais nav vē rtē jams kā  izī rē tā ja vē lme pē c virspeinas. 

Neuzskatu, ka pašlaik par Tres tirgu Latvij ā  var run ā t kā  par perspektīvu biznesam. 

Tres namu b ū vnieciba neatt īstā s, Jo zemā s Tres cenas nenodrošina pietiekamu kapita-

la atdevi. Un jauns Tres likums vai esoš ā  grozījumi neglabs vol b ū tiski neko neuzlabos 

tirg ū . Trīs lielie faktori - zem ā  pirktsp ē ja, negatī vā  demogrā fija un emigrā cija - visvai-

rā k ietekm ē  Tres tirgu, un šo jaut ā jumu risin ā šanai valstī  nay pozitīvas virzī bas. 

Jo kā dam pieder Tres nams, gat ien ē mumus, neuzi ā dot tos VID, b ū tu gandrīz neie-

spē jami. Ir atsevišl$i indivīdi, kuri savu otro īpašumu izī rē , neuzrā dot ien ē mumus, bet 

to neuzskatu par organiz ē tu pel ē ko sektoru. Nedom ā ju, ka cilvē ki to dara tā pē c, ka 

viniem bū tu krimin ā las dom ā šanas ievirze vol iedzīvošan ā s kā re, bet gan aiz naba-

. dzī bas. Tirg ū  par kaut cik rentablu perspektTvu uzskatu īstermina dzivok ļ u izī rē šanu 

(izmantojot booking.com , airbnb,com uni īdzīgas vietnes) Š ā da darbī ba prasa zin ā -

mu menedžmentu, jo dz īvolgiem jā bū t gataviem dzīvošanai or visu nepieciešamo 

aprī kojumu, līdzī gi, kā  tas ir viesn īca.. 

Daudzi legalizē jas 
Dace Peldkd, VID Oenerdldirektora vietniece nodokju jomd 

, ,  VID rī cī bā  esošie nodok ļ u uzskaites dati ne ļ auj objektīvi novē rtē t nekustamo 

ipašumu Tres tirgu kopumd. Ta č u saskan ā  or VID rīcibā  esošo inform ā ciju šā  
gada 21.j ū lijā  bija neclaudz virs 24 t ū kst. nodokiu maks ā tā ju, kuri darbojas 

īpašuma lzī rē šanā  un p ā rvaldīšand un izvē lē jušies vienkartoto nodokiu maks ā šanas 

režīmu - maksā t nodokli (10%), nere ģ istrē jot saimniecisko darbī bu, bet inform ē jot par 

to VID. 2016.gad ā  to bija nedaudz virs 22,3 t ū kst., bet 2015.gad ā  - gandrīz 14,2 tū kst. 

Ē nu ekonomikas ī patsvara aprē kin ā šana neietilpst VID kompetenc ē , ta č u tas jau vai-

rā kus gadus veic anal ītiskus nov ē rt ē jumus. šobrīd ir pieejami dati tikai par IIN un 

VSA01 maksā jumiem. 2015.gad ā  nekustamo Tpašumu nozarē  strā ddjošie darba devē - 

• ji nedeklar ē ja vidē ji 32% no nodarbin ā to ienā kumiem, bet 2016.gad ā  - 31%; 2015.gad ā  
nozar ē  strā dā jošie nodolgu maks ā tā ji - fiziskā s personas - nedeklar ē ja vidē ji 35% no 
saimnieciskā s darbī bas ien ē mumiem (dati par 2016.gadu v ē l nav pieejami). 
V1D turpina uzraudzī t nereģ istrē to sairaniecisko darbī lou izī rē šanas jom ā . 2017.gada 
sešos nn ē nešos nos ū tī ti 1053 pazinojumi or atg ā dinā jumu reģ istrē t saimniecisko dar-
bī bu person ā m, kuras pied ā vā  izī rē t dzīvokli. 251 fiziska persona re ģ istrē jusi saim-
niecisko darbī bu, t.sk. 200 fiziskas personas pazinojušas par nere ģ istr8jamo saim-
niecisko darbī bu. Veicot preventīvo darbu, VID dzivollu izī rē tā jus konstatē  galveno-
kart interneta sludin ā jumu portā los un no laikrakstos public ē tā s inform ā cijas, kā  arī  

• no sonemtajam iedzīvotā ju sū dzī bā m. Portā los atrodam ā  inform ā cija liel ā kajā  dap 
gadījumu ir vispā rīga un faktisko dzīvok ļ a Tpašnieku ir gr ū ti identific ē t. VID ieskatā , 
legalizē šanos var ē tu veicin ā t paši ī rnieki, zinojot par nosl ē gtajiem līgumiem vai ail 
izvē loties nesadarboties or š ā diem izī rē tā jiem. Protams, ail' personu inform ē šana un 
izglī tošana jautajumos par salmnieciskas darbibas veikšanu var ē tu sekm ē t legalizē -
*Sands procesu. Arī  Tres līgumu reģ istrs varē tu b ū t viens no soliem šī  tirgus sakā rtoša-
nos virzienā . Pē c VID novē rtē juma, iespē jamais fiskā lais efekts varē tu bū t no 0,7 mlj. 
liciz 3,5 ml]. eiro. Papildu nodok ļ u ien ē mumi valsts kopbudžetā  ir sagaidā mi ne ā trā k 

kā  1,5-2 gadus p ē c normas leviešanas. Ta č u re ā 1i nodokiu len ē rnurni tiks iekas ē ti tikai 
no jaunre ģ istrē tā jiem nodoklu maks ā tā jiem. Sagaid ā ms, ka tie maksā tā ji pirmajos 
taksā cijas gados p ē c normas ieviešanas izvē lē sies deklarē t tikai minim ā lo nodok ļ u 
summu (50 eiro gad ā ), kas laus iekas ē t no šī  segmenta tikai ap vienu nnlj. eiro. 

Krop ļ o konkurenci 
Ivars Pommers, zvdrindtu advokatu biroja Ellex Klavi91 partneris 

Esošais likums par dzivojamo telpu Tri ir veidots pag ā jušā  gadsimta devin- 
desmito gadu pirmaj ā  pusē , nemot vē rā  tā  brī ža aktualit ā tes. Iniciatīva 
reform ē t šo regul ē jumu ir apsveicama. Neviens likums nav burvju n ū jina, kas 

uzreiz atrisin ā s visas probl ē mas, torn ē r vairā ki iecerē tie jaunin ā jumi varē tu risin ā t 

ak ū tā kā s lietas (fiktī vie Tres fīgumi, Iaunprā tīga tiesu sistē mas neefektivitā tes izman-
tošana un nodoklu nemaksā šana par Tres ien ā kumiem). Manuprā t, šobrīd pelē kajā  
zonā  atrodas IieI ō kā  daia Tres tirgus, Liel ā kais kaitē jums, ko nodara nodok ļ u nemak-
sā šana, ir konkurences kroplojums. Tā  rezultā t ā  legā li tirgus dal ī bnieki nevar pied ā vā t 

konkurē tspē jīgas cenas un jaunu Tres namu b ū vniecī ba nenotiek. Neaizsarg ā ti ir arī  
ī rnieki, jo rakstiski līgumi or viniem netiek sl ē gti, ī pašnieks jebkur ā  brīdarnieku var 

izlikt uz ielas, turkl ā t or nelikurnī g ā m, dažreiz pat vardarb ī g ā m metod ē m. Līclz or to 
Latvij ā  ir izveidojies priekšstats, ka ī rē ts m ā joklis ir kaut kas zem ā kas kvalitates, 
pagaidu risin ā jums, pret kuru arT attiec īgi izturas. Jo nav garantiju, ka varē s mā jokli 
ī rē t vismaz 5-10 gadus, cilvē ks neVeiks ieguld ījumu kvalitatīvā  remontā  un mē bel ē s. 

Rietumeirop ā  mā jokia Trē šana iepretim hipotek ā rā  kredita nastas uzlikšanai ki ū st 
popul ā rā ka un neb ū t npliecina par zem ā ka statusa dzīves veidu. 
Galvenais apstaklis, kas padara god īgu  Tres biznesu par neiesp ē jamu, ir Tpašnieka tie-
siska neaizsarg ā tiba pret 1aunprā tīgiem Tres pieriā kumu nepildītā jiem, jo ļē nas tiesu 

sistē mas darbī bas d ē i jebkurš strīds ar ī rnieku ilgs gadiem. Neviens biznesa pl ā ns 
nevar ierē lcin ā t šā dus zaud ē jumus. Ir cerī bas, ka jaunais regul ē jums varē tu ieviest 
uzlabojumus. Otrs faktors ir iedzīvotā ju maksā tspē ja. Lielā  da ļā  gadī jumu Tres maksa 
ir noteikta p ē c principa: lab ā k kaut kas nekā  nekas. To var agouties ī pašnieks, kurš 
raā jokli ieguvis privatizā cijas vai mantojuma cep, bet jaunu invest īciju veikšanai ir 
nepieciešams, lai tas atmaks ā tos. Tom ē r ir vietas, kur Tres cenas ir t ā d ā  līmenī , ka var 
domā t par jaunu Tres namu lo ū vniecī bu. Piemē ri rā da, ka, pienemot biznesa attīstī bai 
labvē līgā ku regul ē jumu, Tres tirgus strauji att īstā s. 
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