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Vidējās biroju nomas maksas Rīgā, bez PVN 
(eiro/kv.m/mēn)

A klase B klase Apsaimniekošana
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Industriālo platību nomas maksas Rīgā un Rīgas 
rajonā, bez PVN

(eiro/kv.m/mēn)

Jauni/moderni 
industriālie objekti

Sekundārie objekti Apsaimniekošanas 
maksa

Saskaņā ar Finanšu ministrijas (FM) datiem, šā gada pirmajā 
ceturksnī valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi turpināja 
pieaugt, kas nodrošināja lielākus valsts budžeta ieņēmumus 
nekā 2011. gada trīs mēnešos. Janvārī-martā nodokļu 
ieņēmumi kopējos valsts pamatbudžeta ieņēmumos veidoja 
71.6% un bija 492.8 miljoni latu. Salīdzinot ar 2011. gada 
pirmajiem trīs mēnešiem, nodokļu ieņēmumi palielinājās par 
98.6 miljoniem latu jeb 25.0%, tai skaitā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa ieņēmumi pieauga par 33.8%, 
pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi par 30.6% un 
akcīzes nodokļa ieņēmumi par 12.2%.  

Saskaņā ar Valsts kases operatīvo informāciju, valsts 
budžeta deficīts 2012. gada pirmajos trīs mēnešos bija 
114,1 miljons latu un salīdzinājumā ar pagājušā gada 
janvāri-martu tas samazinājās par 125,9 miljoniem latu. 

Latvijas rūpniecībā februārī saglabājušies spēcīgi gada 
pieauguma tempi un rūpniecības produkcijas izlaide 
salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo mēnesi 
palielinājusies par 7,3%, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) dati. Konfidences indikatori parāda, ka 
Latvijas ražotāju noskaņojums par nozares attīstības 
perspektīvām turpina uzlaboties un pretēji kritumam Eiropas 
Savienībā kopumā martā ir sasniedzis augstāko līmeni kopš 
2008. gada februāra. 

Patēriņa cenas 2012. gada martā, salīdzinot ar 2012. gada 
februāri, palielinājās par 0,6%, bet salīdzinājumā ar 2011. 
gada martu patēriņa cenas augušas par 3,3%. Savukārt, 
gada laikā precēm cenas pieauga par 4%, bet 
pakalpojumiem - par 1,5%, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. 

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām martā bija 
cenu kāpumam apģērbiem un apaviem, pārtikai, 
alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, ar 
transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, un 
veselībai. 

Ekonomikas ministrija prognozē, ka šī gada turpmākajos 
mēnešos saglabāsies mēreni cenu pieauguma tempi. Tajā 
pašā laikā pastāv nenoteiktība pasaulē par naftas un 
pārtikas cenu turpmāko dinamiku. Kopumā 2012.gadā 
vidējais patēriņa cenu līmenis var par 2,5% pārsniegt 
2011.gada vidējo cenu līmeni. 

2012.gada 1. ceturkšņa otrajā pusē vērojama biroju nomas 
tirgus aktivitātes paaugstināšanās. Jūtams arī vidējās biroju 
nomas maksas pieaugums centrā – pieprasītākajās vietās 
īpašnieki paaugstina nomas maksas par 1-2 eiro/kv.m. 
Vērojama aktivitāte par biroju ēkām, kuras zināmu laika 
periodu bija praktiski neaizpildītas. Nomas maksas A klases 
biroju segmentā 2012. gada 1. ceturksnī vidēji ir robežās no 
8 līdz 12 eiro par vienu kvadrātmetru, augstākā nomas 
maksa par A klase biroju ir 16 eiro par vienu kvadrātmetru,  

 

 

 

 

 

 



Datu publicēšanas gadījumā atsauce uz Ober-Haus Real Estate Latvia obligāta.  

Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju par nekustamā īpašuma tirgus attīstību Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Polijā; vēlaties pasūtīt Jums aktuālu 
pārskatu par konkrētu tirgus segmentu vai par projektu attīstību tirgū, sazinieties ar Ober-Haus pārstāvi Latvijā. 

Aija Āboliņa, Valdes priekšsēdētāja 
Tel.: +371 67 28 45 44, e-pasts: aija.abolina@ober-haus.lv 

 

 
 
 
 
 

 

1 cet. 2012 

www.ober-haus.lv  

Latvijas Komercplatību Tirgus TIRGUS KOMENTĀRS 
 
savukārt B klases biroju segmentā nomas maksas ir robežās 
no 6 līdz 8 eiro par kvadrātmetru. C klases biroju segmentā 
nomas maksas ir robežās no 4 līdz 5 eiro par kvadrātmetru. 
Apsaimniekošanas maksas saglabājas iepriekšējā līmenī. 
Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A klases biroju centros 
ir robežās no 0.85 līdz 2.0 eiro par kvadrātmetru, B klases 
biroja centros no 0.8 līdz 1.5 eiro par vienu kvadrātmetru un 
C klases birojos līdz 0.7 eiro par vienu kvadrātmetru. 

Nemainīgi vislielākā klientu aktivitāte jūtama saistībā ar 
nelieliem birojiem, platībās no 50 līdz 200 kvadrātmetriem. 
Starptautiskas kompānijas, kas plāno paplašināt savu 
biznesu arī Latvijā, šajā ceturksnī interesējušās par telpām, 
platībās no 300 līdz 600 kvadrātmetriem. 

Ir starptautiskas kompānijas, kuru darba specifika ļauj un 
nodrošina strādāt attālināti, līdz ar to uzņēmumam nav 
nepieciešamas darba vietas katram darbiniekam. No vienas 
puses tas ļauj uzņēmumam nomāt mazākas biroja telpas un 
tādā veidā samazināt izmaksas, bet no otras puses 
uzņēmumam ir svarīgi, lai darbiniekiem tiktu nodrošināti 
konkurētspējīgi darba apstākļi, jo darbinieki ir uzņēmuma 
pamatvērtība, līdz ar to varētu mainīties prasības attiecībā 
pret biroju telpu plānojumu un struktūra, kā rezultātā 
platība uz vienu darba vietu varētu palielināties un kopējais 
pieprasījums varētu palikt līdzšinējā līmenī. 

Nomniekiem biroju telpu izvēlē kā viens no svarīgākajiem 
faktoriem ir apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte 
atbilstoši līmenim, ko klients sagaida un par ko maksā. 
Darba devējiem ir svarīgi, lai viņu darbiniekiem tiktu 
nodrošināta darba vide, kurā darbinieki jūtas komfortabli, ir 
motivēti, kas atbilst biroju ēkas klases noteiktajiem 
standartiem un šo prasību nodrošināšanu sagaida no ēku 
īpašniekiem un apsaimniekotājiem. 

Par biroju ēku iegādi platībās no 400 līdz 1000 
kvadrātmetriem ir interese uzņēmumiem, kuri meklē 
atsevišķi stāvošas ēkas savām vajadzībām un vēlas 
iegādāties tās uzņēmuma īpašumā. Tie ir gan vietējie 
uzņēmumi, gan arī starptautiskas kompānijas. 

Investori ir sākuši interesēties arī par lielāka apjoma 
investīcijām un izskata iespēju iegādāties jauno projektu 
biroju ēkas ar kopējo platību līdz 7000 kvadrātmetru. 

2012. gada 1. ceturksnis tirdzniecības platību jomā ir bijis 
aktīvāks par iepriekšējo ceturksni. 

Lielais pieprasījums pēc mazām tirdzniecības telpām pilsētas 
centra aktīvākajās vietās ir saglabājies. Sakarā ar siltās 
sezonas tuvošanos, 1. ceturkšņa otrajā pusē ir palielinājies 
pieprasījums pēc kafejnīcu un restorānu telpām ar iespējām 
izvietot āra terases. 

Ir palielinājusies interese pēc tirdzniecības platību nomas 
tirdzniecības centros, kas vairāk gan saistīts tieši ar 
jaunajiem tirdzniecības centriem, kuri ir nesen atvērti vai 
kurus plānots atvērt šī gada laikā. 

2012.gada 22.martā Ģertrūdes ielās 10/12 tika oficiāli 
atklāts pirmais KERAMA MARAZZI specializētais flīžu salons 
Baltijas valstīs. KERAMA MARAZZI ir viens no vadošajiem 
keramikas flīzes un keramikas granīta ražotājiem un  ietilpst 
pasaulē lielākā būvkeramikas ražotāja MARAZZI GROUP OF 
COMPANIES koncerna sastāvā. 

Ir novērota arī lielāka interese no ārvalstu investoru puses 
pēc investīciju objektiem (tirdzniecības centriem, nelielām 
veikalu telpām) labās vietās un par adekvātām cenām. 
Investori no Krievijas un Ukrainas ir ieinteresēti par naudas 
plūsmas (cash flow) objektiem Rīgā arī ar zemāku 
ienesīgumu (yield) – 7%, bet šādu objektu iegādei svarīgs 
kritērijs ir īpašuma vērtības palielināšanās perspektīvā. 

Joprojām saglabājas interese par telpu nomu hosteļu 
izveidei, kā arī ir interese par viesnīcu iegādi. 

2012. gada 1. ceturksnī tāpat kā 2011. gadā turpinās nomas 
maksas pieaugums tirdzniecības platībām aktīvajā centrā un 
Vecrīgā, kas saistās gan ar pieprasījuma palielināšanos pēc 
šādām telpām, gan arī ar mazumtirdzniecības preču 
pieprasījuma palielināšanos un šo preču cenu kāpumu, kas 
savukārt ļauj šo telpu un tirdzniecības centru īpašniekiem 
palielināt nomas maksas. 

Mazām tirdzniecības platībām Vecrīgā un aktīvajā centrā 
vidējās nomas maksas ir no 15 līdz 40 eiro par 
kvadrātmetru, atsevišķās vietās sasniedzot 50 eiro par vienu 
kvadrātmetru, lielāku platību nomas maksas ir robežās no 5 
līdz 25 eiro par vienu kvadrātmetru. Nomas maksas par 
tirdzniecības telpu nelielām platībām, kas atrodas tālāk no 
centra ir 5 līdz 12 eiro par vienu kvadrātmetru, par lielām 
platībām 4 līdz 8 eiro par kvadrātmetru. 

Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos lielveikalos 
saglabājas. T/C Spice, T/C Spice Home ir aizpildītas visas 
tirdzniecības platības. T/P Alfa brīvās platības sastāda 
4.5%,T/C Origo brīvās platības sastāda 2.6%, T/C Mols – 
5.0%, T/C Dole – 3.8%, T/C Galerija Centrs – 6.5%, T/C 
Olimpija – 9%, un T/C Rīga Plaza – 8% no visām 
tirdzniecības platībām. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni (T/P Alfa – 0.0% un 
Galerija Centrs – 3.3%) brīvās platības ir palielinājušās, bet 
tās ir radušās, lai atbrīvotu telpas veikala H&M atvēršanai. 

Tirdzniecības centros nomas maksas ir robežās no 7 līdz 50 
eiro par vienu kvadrātmetru, kas atkarīgas no tirdzniecības 
centra, platības un telpu izvietojuma. 
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2012. gada 1. ceturksnī vērojama nemainīgi augsta klientu 
aktivitāte. Vēl joprojām aktīvākie ir tie uzņēmēji, kuri meklē 
ražošanas un noliktavu telpas pašu vajadzībām nevis nomas 
tirgus biznesam. 

Vislielākais pieprasījums ir pēc noliktavu un ražošanas 
telpām uz nomu platībās no 500 līdz 1000 kvadrātmetri. 

Arvien vairāk uzņēmumu izrāda interesi par ražošanas telpu 
un noliktavu iegādi savām vajadzībām, kā viens no 
svarīgākajiem kritērijiem ir atbilstoša tirgus cena. 

Palielinājusies interese par komercapbūves zemi, kas tiek 
piedāvāta tirgū par reālu cenu un stratēģiski labās vietās. 
Jāņem vērā fakts, ka bankas finansē tikai tās zemes, kur ir 
skaidri redzama būvniecības uzsākšana. 

Noliktavu un industriālo platību jomā nomu cenu līmenis ir 
saglabājis esošo stabilitāti. Maksa par neapsildītiem, veciem 
angāriem ir vidēji 0.7 eiro par kvadrātmetru; par vecās 
industriālās zonās atjaunotiem cehiem vidēji no 1 līdz 2.5 
eiro par kvadrātmetru; par ekspluatācijā tikko nodotu A 
klases kompleksu ar atbilstošas kvalitātes aprīkojumu visās 
pozīcijās, Rīgas robežās no 2.5 līdz 4 eiro par vienu 
kvadrātmetru. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas ir 
robežās no 0.4 līdz 0.8 eiro par kvadrātmetru. 

Vidējās pārdošanas cenas arī saglabājušās iepriekšējā 
līmenī. Par nelielām sekundārām noliktavu, ražotņu un 
servisu būvēm platībās līdz 500 kvadrātmetriem cena ir 
vidēji no 350 līdz 400 eiro par vienu kvadrātmetru. Cenas 
par angāriem platībās no 500 kvadrātmetriem variē no 70 
līdz 250 eiro par vienu kvadrātmetru. Galvenokārt cena 
atkarīga no angāru stāvokļa un specifikas. Komercapbūvei 
paredzēto zemju vidējās cenas ir no 10 līdz 30 eiro par vienu 
kvadrātmetru. 

 


