


PALĪGS TAJĀ, KĀ PAREIZI 

IZVĒLĒTIES ZEMI ĪPAŠUMA 

CELTNIECĪBAI

Šajā rakstā mēs sīki pastāstīsim, kam ir jāpievērš īpaša 

uzmanība, lai izvairītos no liekiem tēriņiem un izdarītu 

pareizu lēmumu, izvēloties zemi mājas celtniecībai .

Kad runa ir par zemes gabala izvēli, uz kuras notiks 

īpašuma celtniecība, svarīgi uzmanību pievērst ne tikai 

cenai - jādomā krietni plašāk. 

W
W

W
.

G
A

U
J

A
.

C
L

U
B

CENAS, TĒRIŅI, DZĪVES KVALITĀTE

IZPĒTIET APKĀRTNI

Vispirms vajadzētu izlemt, kur tieši Jūs gribētu dzīvot. 

Par ko Jūs vienmēr sapņojāt un kā tieši iztēlojāties savu 

sapņu māju, kā arī tās apkārtni un pagalmu?



IZPĒTIET APKĀRTNI

Vai māja atradīsies netālu no pilsētas, blakus mežam vai 

varbūt upes vai ezera krastā? Daudziem svarīgi būs tas, 

vai tuvumā ir skola, bērnudārzs, veikali, cik ērti ir nokļūt 

ar transportu u.c.

Uzmanīgi izpētiet rajonu, kurā plānojat būvēt māju. Mēs 

iesakām izvēlēties zemi tālāk no autotrases, 

elektropārvades līnijām, dzelzceļa sliedēm un rūpnīcām. 

Daudziem liela priekšrocība var būt, piemēram, ražīga 

augsne vai kas cits.

Jārēķinās, ka ne jebkurš zemes īpašums ir piemērots, lai 

uz tā būvētu māju. Ir neiedomājami svarīgi,  lai uz tā būtu 

droši būvēt, sevišķi, ja runa ir par Jūsu sapņu māju vai 

vasarnīcu .
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Uzmanīgi jāizpēta arī visi dokumenti, izanalizējot, ko tieši var būvēt, kādi drīkst būt īpašuma izmēri un 

kurā zemes daļā tas viss drīkst atrasties.

Būtiska l ieta – cik grūti un vai vispār būs iespējams nokļūt līdz šai vietai ziemā vai, piemēram, laikā, kad 

pavasarī upe iziet no krastiem; troksnis, vibrācija, veselībai kaitīgie elektromagnētiskie viļņi; tas, cik tuvu 

atrodas kaimiņi un vai viņi netraucēs; loģistikas sarežģītība un laika patēriņš.

IZPĒTIET APKĀRTNI



90% NO ZEMES CENAS VEIDO ĪPAŠUMA ATRAŠANĀS VIETA,  JAU PIEVILKTAS  

KOMUNIKĀCIJAS UN IDEĀLA GRUNTS BŪVNIECĪBAI. 

IZPĒTIET APKĀRTNI



IZVĒRTĒJIET 
KOMUNIKĀCIJU PIEEJAMĪBU

Esat apburti ar skaisto skatu uz upi un priežu meža aromātu? Taču 

neaizmirstiet noskaidrot (ne no pārdevēja) visas detaļas par 

komunikācijām, kuras ir pieejamas uz šī zemes gabala. Tieši tas nosaka 

zemes pamatvērtību. Protams, zema cena var pamudināt iegādāties 

zemi un tālāk pašam ieguldīt līdzekļus tās iekārtošanā un sakārtošanā. 

Tomēr gadījumā, ja visas nepieciešamās komunikācijas vēl nav ierīkotas, 

jārēķinās arī ar nopietnu darbu ar dokumentiem. Ņemiet vērā, ka 

darāmā būs tiešām daudz, turklāt, tas viss prasa lielus tēriņus .

Gāzes pieejamība – tas ir pats drošākais apkures veids .

Elektrība - vai  individuālā uzskaites sadale jau ir  īpašuma robežas vai 

elektrība vēl jāpievelk (noskaidrojiet izmaksas).

Ūdens – vēlams, lai tas būtu pilsētas ūdensvada pieslēgums (nevajadzēs 

nepārtraukti sekot līdzi filtriem un ūdens kvalitātei ).
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Kanalizācija – vēlams, lai tā būtu centralizētā (bioloģisko individuāli ne 

vienmēr tiks atļauts ierīkot, turklāt regulāri būs pašam jāseko tai līdzi ).

Ideāli,  ja visas komunikācijas jau ir ierīkotas ne tikai Jums, bet arī 

kaimiņiem.

Būtiska l ieta – nespēja prognozēt maksu un nepieciešamo laiku 

projekta īstenošanai. Tas var būt gads vai pat vairāk! Jārēķinās ar 

papildu tēriņiem, kuri būtiski var pārsniegt pašas zemes vērtību. Vai 

nebūtu lieliski,  ja par šo nebūtu jādomā un viss jau būtu gatavs, lai 

sāktu pašas mājas būvniecību?

Novērtējiet grunts un grunts ūdeņu kvalitāti – nav jau nemaz tik grūti 

paņemt līdzi lāpstu un paskatīties, uz kādas zemes jūs būvēsiet māju!
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IZVĒRTĒJIET 
KOMUNIKĀCIJU PIEEJAMĪBU



Liela nozīme ir gruntij,  uz kuras notiks celtniecība. Vispiemērotākā 

šajā gadījumā būs tieši smilšaina grunts. Ja teritorijā ir atrodams māls, 

tas nozīmē, ka pēc lietus ārā būs ļoti slapjš – tādēļ vajadzēs noņemt 

visu grunti un piebērt smiltis, par ko būs vēl papildus jāmaksā. Var 

gadīties arī purvaina zeme, kas radīs būtiskas problēmas, kad sāksies 

īpašuma celtniecība, kā arī nākotnē – šādu zemi nekādā gadījumā 

nedrīkst iegādāties .

Izvēloties piemērotu zemi mājas celtniecībai, svarīgi arī noskaidrot par 

gruntsūdeņu līmeni īpašuma teritorijā. Ja ūdeņi atrodas pārāk tuvu 

virsmai, tas var izraisīt lieku mitrumu mājoklī,  kas, savukārt kaitēs arī 

konstrukcijām. Dzīvot vai atpūsties šādā mājā ir arī kaitīgi veselībai. 

Gadījumā, ja gruntsūdeņi tek pārāk tuvu virsmai, būs jābūvē arī 

masīvāki pamati mājai, kas nebūs lēts prieks .
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IZVĒRTĒJIET 
KOMUNIKĀCIJU PIEEJAMĪBU



Būtu jāatceras – mājas pamatu izmaksas var pārsniegt pašas zemes 

vērtību, pārlieks mitrums un pelējums mājā un tās ārpusē, plaisas un 

pamatu kustība un nestabilitāte .

Pieņemiet pareizo lēmumu. Tas ir pirmais solis uz Jūsu sapņu mājokli!
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IZVĒRTĒJIET 
KOMUNIKĀCIJU PIEEJAMĪBU


