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Labi valsts tautsaimniecības izaugsmes rādītāji šā gada jūnijā, 
kā arī pirmajā pusgadā kopumā ir budžeta ieņēmumu stabila 
pieauguma pamatā, informē Finanšu ministrija. Līdz ar to šā 
gada pirmajos sešos mēnešos valsts konsolidētā budžeta izpildē 
saglabājās pozitīvas tendences. Janvārī – jūnijā valsts 
pamatbudžeta ieņēmumi veidoja 1 522 miljonus latu un no tiem 
68% bija nodokļu ieņēmumi. Valsts pamatbudžeta nodokļu 
ieņēmumi bija 1 037,9 miljoni latu, kas ir par 20,2% vairāk nekā 
2011. gada atbilstošajā periodā. 

Centrālās statistiskas pārvaldes publicētie dati par ārējo 
tirdzniecību maijā liecina, ka, neskatoties uz ekonomisko 
problēmu saasinājumu Eiropā un bažām par pieprasījuma 
apsīkumu eksporta tirgos, Latvijas ārējās tirdzniecības 
apgrozījums maijā salīdzinājumā ar aprīli ir pieaudzis par 5,3%, 
gada griezumā joprojām uzrādot 6,5% pieaugumu. Eksporta 
apjoms faktiskajās cenās maijā sasniedzis lielāko apjomu šogad 
– 551,3 miljonus latu, salīdzinājumā ar 2011. gada maiju 
palielinoties par 5,7%. 

Latvijas IKP 2012.gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 
2011.gada pirmo ceturksni palielinājies par 6,9%. IKP ātro 
novērtējumu par šā gada otro ceturksni Centrālā statistikas 
pārvalde publiskos augustā. 

Jūnijā patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,1%, salīdzinot ar 
iepriekšējo mēnesi. Precēm cenas saruka par 0,3%, bet 
pakalpojumiem pieauga par 0,6%.  Savukārt, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada jūniju, šā gada jūnijā vidējais patēriņa cenu 
līmenis bija par 1,9% augstāks. Precēm cenas pieauga par 
1,8%, bet pakalpojumiem - par 2,2%. 

Cenu samazinošu efektu jūlijā radīs PVN likmes samazināšana 
līdz 21%. 

Atbilstoši prognozēm turpināja samazināties arī gada inflācija, 
šomēnes vēl par 0,3 procentu punktiem – līdz 1,9%. Savukārt 
gada vidējā inflācija (Māstrihtas kritērijs) samazinājās par 0,2 
procentu punktiem – līdz 3,6%. Finanšu ministrija prognozē, ka 
uz gada beigām gada vidējā inflācija samazināsies līdz 2,3 
procentiem. 

2012.gada 2.ceturkšņa otrajā pusē biroju nomas tirgus 
stabilizējies. Jūtams pieprasījums un interese kā no vietējām 
kompānijām, tā arī no starptautiskām kompānijām.  Nomas 
maksas A klases biroju segmentā 2012. gada 2. 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, 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 biroju centros no 0.8 līdz 1.5 eiro par vienu kvadrātmetru 
un C klases birojos līdz 0.7 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 
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Vislielākā klientu aktivitāte jūtama saistībā ar nelielām un lētām 
biroju telpām ar iespēju novietot automašīnas, platībās no 30 
līdz 60 kvadrātmetriem. Starptautiskas kompānijas, kas plāno 
paplašināt savu biznesu  Latvijā, šajā ceturksnī interesējušās 
par telpām, platībās no 1200 līdz 1500 kvadrātmetriem. 
Palielinās pieprasījums no starptautiskām kompānijām, kuras 
izskata iespēju savu darbību uzsākt  Latvijā. 

Nomniekiem ir svarīgi, lai biroju ēku īpašnieki pielāgotu un 
izbūvētu telpas atbilstoši nomnieku prasībām un tas tiktu darīts 
par biroju ēku īpašnieku līdzekļiem. Starptautiskas kompānijas 
slēdz nomas līgumus uz 5 – 7 gadu periodu un vienojas ar 
īpašniekiem par izdevīgākiem nosacījumiem.  

Arvien aktīvāka ir interese par biroju ēku iegādi platībās no 400 
līdz 3000 kvadrātmetriem. Interese ir uzņēmumiem, kuri meklē 
atsevišķi stāvošas ēkas savām vajadzībām un vēlas iegādāties 
tās uzņēmuma īpašumā, gan arī no investoriem, kuri šeit 
saskata labas investīciju iespējas. Lielāka aktivitāte ir no 
klientiem nerezidentiem, bet interesenti ir arī vietējie 
uzņēmumi. Investori interesējas par biroju ēkām Vecrīgā un 
Klusajā centrā.  

Ir arī klienti, kuriem ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi biznesa 
attīstībai, tāpēc tiek pieņemts lēmums pārdot telpas, pašiem 
paliekot kā nomniekiem. 

2012. gada 2.ceturksnis tirdzniecības platību jomā ir bijis vēl 
aktīvāks par 1.ceturksni. 

Pieprasījums pēc mazām tirdzniecības telpām pilsētas centra 
aktīvākajās vietās ir saglabājies. Ņemot vērā vasaras sezonu, 
joprojām ir liels pieprasījums pēc kafejnīcu un restorānu telpām. 

Joprojām ir pieprasījums pēc tirdzniecības platībām tirdzniecības 
centros, bet ne tik liels kā iepriekšējā ceturksnī, jo nomas 
maksas, ko piedāvā tirdzniecības centri ir par augstu daudziem 
potenciālajiem nomniekiem un tās pamazām turpina augt.  

Turpinās „Hennes and Mauritz“ (H&M) veikalu izveide Rīgas 
tirdzniecības centros „Alfa“ un „Galerija Centrs“. H&M veikalu 
izveidē šajos tirdzniecības centros plāno ieguldīt aptuveni 
5 000 000 EUR, izvietojot tirdzniecības telpas tirdzniecības 
centrā „Alfa“ divos līmeņos ar aptuveno platību 2430 kv.m. un 
„Galerija Centrs“ trīs līmeņos ar aptuveno platību 2150 kv.m. 
Līdz ar šī veikala ienākšanu abos tirdzniecības centros tiek 
paredzētas būtiskas izmaiņas šo centru konceptā un veikalu 
izvietojumā. Tirdzniecības centrā „Galerija Centrs“ H&M veikalu 
plānots atvērt jau septembrī, bet „Alfā“ rudenī. 

Ir pieprasījums no ārvalstu investoru puses par tirdzniecības 
centriem un nelieliem veikaliem ar labu ienesīgumu. Savukārt 
investori no Krievijas un Ukrainas ir ieinteresēti iegādāties 
objektus arī ar zemāku ienesīgumu, bet kā svarīgu faktoru 
minot ilgtermiņa nomas līgumus ar stabiliem nomniekiem. 

Novērota lielāka interese arī par namīpašumiem Rīgas centrā, 
klusajā centrā, Vecrīgā, kā arī centra tuvumā. Šādi namīpašumi 
lielākoties nav ar augstu ienesīguma procentu, bet šāda veida 
īpašumiem perspektīvā ir lielāka iespēja palielināt to vērtību, 
gan palielinot nomas maksas un nomainot nomniekus, gan arī 
uzlabojot īpašumus kopumā un izveidojot tos pievilcīgākus 
potenciālajiem nomniekiem. Šāda veida namīpašumi tiek 
piedāvāti uz pārdošanu arī daudzās citās Latvijas lielākajās 
pilsētās, kur pārsvarā ienesīgums ir lielāks, bet par tiem 
pagaidām interese ir zema, taču paredzam, ka ārvalstu 
investoru interese par šāda veida objektiem saglabāsies, un 
darījumu apjoms varētu palielināties arī citos reģionos. 

2012. gada 2.ceturksnī saglabājās mērens nomas maksu 
pieaugums tirdzniecības platībām aktīvajā centrā un Vecrīgā, 
kas saistās gan ar pieprasījuma palielināšanos pēc šādām 
telpām, gan arī ar mazumtirdzniecības preču pieprasījuma 
palielināšanos. 

Mazām tirdzniecības platībām Vecrīgā un aktīvajā centrā vidējās 
nomas maksas ir no 15 līdz 45 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 14 eiro 
par vienu kvadrātmetru, par lielām platībām 4 līdz 10 eiro par 
kvadrātmetru. 

Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos lielveikalos 
saglabājas. T/C Spice, T/C Spice Home ir aizpildītas visas 
tirdzniecības platības. T/C Alfa brīvās platības sastāda 5%, T/C 
Origo brīvās platības sastāda 0.9%, T/C Mols – 5.4%, T/C Dole 
– 4.2%, T/C Galerija Centrs – 10.3%, T/C Olimpija – 9%, un 
T/C Rīga Plaza – 8% no visām tirdzniecības platībām. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni T/C Alfa un Galerija Centrs 
brīvās platības ir palielinājušās, 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. 

2012. gada 2.ceturksnī pieprasījums pēc pēdējo desmit gadu 
laikā celtajiem ražošanas objektiem joprojām palielinās, taču 
tirgū piedāvātie objekti vai nu neatbilst potencijālo pircēju un 
nomnieku vajadzībām, vai tirgū tiek piedāvāti par neadekvātam 
cenām. Pēc padomju laika industriālajām celtnēm pieprasījums 
arvien samazinās, kas saistīts ar lielajiem eksplutācijas 
izdevumiem un telpu neatbilstības mūsdienu prasībām. 

Joprojām lielākais pieprasījums ir pēc modernām ražošanas 
telpām no 1000 līdz 3000 kvadrātmetriem. Ir klienti, kuri 
ieinteresēti nomāt vai pirkt telpas virs 10 000 kvadrātmetriem, 
taču šāds piedāvājums Rīgas robežās pašlaik praktiski nav. 
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Interesi par industriālajām platībām ir izrādījušas starptautiskas 
kompānijas, kas izskata iespēju Latvijā uzsākt ražošanu. 

Ir ievērojami pieaudzis komerczemju piedāvājums, taču 
īpašnieku piedāvātās cenas visbiežāk nav adekvātas pašreizējai 
tirgus situācijai. 

Noliktavu un industriālo platību jomā nomu cenas nav 
mainījušās. 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. 

Pārdošanas cenas arī nav mainījušās. 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. 

 


