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Industriālo platību nomas maksas Rīgā un Rīgas 
rajonā, bez PVN
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Tirdzniecības platību vidējās nomas maksas Rīgā, 
bez PVN

(eiro/kv.m/mēn)

Līdz 100 kv.m. 100 - 200 kv.m. Virs 200 kv.m.

Tirdzniecības centri Aktīvais centrs Tālais centrs
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Vidējās biroju nomas maksas Rīgā, bez PVN 
(eiro/kv.m/mēn)

A klase B klase Apsaimniekošana

Valsts konsolidētā budžeta izpilde šā gada astoņos mēnešos 
kopumā ir laba, un šā gada janvārī – augustā ieņēmumi veidoja 
66% no gada plāna, savukārt izdevumi – 59% no gada plāna. 
Tiek prognozēts, ka plānotais izdevumu palielinājums 2012.gada 
budžeta grozījumos radīs straujāku valsts pamatbudžeta 
izdevumu pieaugumu šā gada pēdējā ceturksnī. Janvārī – 
augustā valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance bija 280,3 
miljoni latu. Salīdzinot ar 2011.gada attiecīgo periodu, bilance 
valsts konsolidētajā budžetā ir uzlabojusies par 375,6 miljoniem 
latu.  

Šā gada septembrī patēriņa cenas atsāka augt, kam pamatā ir 
gan sezonālie faktori, gan arī degvielas cenu pieaugums. 
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa 
cenu līmenis 2012.gada septembrī, salīdzinot ar 2012.gada 
augustu, palielinājās par 0,5%. Precēm cenas pieauga par 
0,8%, bet pakalpojumiem samazinājās par 0,4%. 

Latvijā šogad septembrī bija zemākā gada inflācija starp Baltijas 
valstīm, liecina Baltijas valstu statistikas biroju paziņotie dati. 
Gada inflācija - šā gada septembris salīdzinājumā ar pagājušā 
gada septembri - Latvijā bija 1,8%, Lietuvā - 3,4%, bet Igaunijā 
- 3,8%. 

Laikā, kad globālā izaugsme saglabājas nestabila, Latvijas preču 
eksports turpina strauji augt. Kopumā 2012.gada astoņos 
mēnešos, salīdzinot ar 2011.gada janvāri-augustu, eksporta 
apjomi ir pieauguši par 11,9%. Savukārt, importa apjoms - par 
13,8% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes operatīvie dati. 

Latvijas ražošanas izaugsme turpinās jau ceturto mēnesi pēc 
kārtas un rūpniecības produkcijas apjoms šā gada augustā 
mēneša laikā ir pieaudzis par 2%, bet gada griezumā ražošanas 
izaugsmes temps pretēji gaidītajam pieaudzis līdz 8,1%, informē 
Finanšu ministrija. 

2012.gada 3.ceturkšņa pirmā puse bija salīdzinoši neaktīva, 
otrajā pusē biroju nomas tirgus ir jūtami aktivizējies. Nomas 
maksas A klases biroju segmentā 2012. gada 3.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. Ņemot 
vērā to, ka brīvās biroju platības samazinās, nomas maksas A 
un B klases birojos sāk paaugstināties par 1 eiro kvadrātmetrā. 
C klases biroju segmentā nomas maksas ir robežās no 4 līdz 5 
eiro par kvadrātmetru. Apsaimniekošanas maksas saglabājas 
iepriekšējā līmenī. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A un B 
klases biroju centros ir robežās no 0.95 līdz 2.0 eiro par 
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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Šajā ceturksnī pieprasījums pēc biroju telpām uz nomu ir 
diapazonā no 70 līdz 1500 kvadrātmetriem. Joprojām 
pieprasījumi ir gan no vietējiem, gan arī starptautiskiem 
uzņēmumiem. Tiek pārstāvētas dažādas nozares – juridiskie 
pakalpojumi, apdrošināšana, informācijas tehnoloģijas, 
transports un pārvadājumi, mediji, reklāma.  

Palielinās interese par biroju ēku iegādi sava uzņēmuma 
vajadzībām platībās no 500 līdz 2000 kvadrātmetriem. Ņemot 
vērā to, ka biroju ēkas aizpildās, sāk palielināties nomas 
maksas, ir pieprasījums no investoriem par biroju ēku iegādi.  

Ņemot vērā situāciju biroju tirgū, kad brīvo biroju platību skaits 
samazinās, attīstītāji sāk izrādīt interesei par jaunu projektu 
attīstību un meklē enkurnomniekus. 

3.ceturksnī ir saņemti vairāki pieprasījumi no starptautiskiem 
uzņēmumiem par pakalpojumu – Tenant Representation 
Services (Nomnieku pārstāvēšana). Ober Haus sniedz šādu 
servisu un pakalpojuma ietvaros palīdz nomniekiem piemeklēt 
biroju telpas, veic tirgus izpēti, pārstāv nomniekus sarunās ar 
biroju ēku īpašniekiem, palīdz saskaņot telpu nomas līgumus. Šo 
pakalpojumu uzņēmumi izmanto gan paplašinot savu darbību, 
gan arī optimizējot resursus, pārskatot esošos nomas līgumus. 

2012. gada 3.ceturksnis tirdzniecības platību jomā ir bijis 
visaktīvākais, salīdzinot ar pirmajiem diviem ceturkšņiem. 

Pieprasījums pēc mazām tirdzniecības telpām pilsētas centra 
aktīvākajās vietās, salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni ir 
pieaudzis un tas ievērojami pārsniedz piedāvājumu. Ir interese 
arī par lielākām tirdzniecības platībām – no 300 līdz 1500 kv.m. 
Klienti izskata iespēju gan nomāt, gan pirkt komerctelpas. 

Septembrī atvērti „Hennes and Mauritz“ (H&M) veikali Rīgas 
tirdzniecības centros „Alfa“ un „Galerija Centrs“. H&M veikalu 
izveidē šajos tirdzniecības centros ieguldīti aptuveni 5 000 000 
EUR.   

Šajā ceturksnī ir parādījusies interese par komercīpašumiem ar 
labu ienesīgumu arī no vietējo investoru puses. Tomēr objekti 
Rīgā ar ienesīgumu kādus meklē gan ārvalstu, gan vietējie 
investori ir salīdzinoši maz. Joprojām ir pieprasījumi no 
nerezidentiem pēc nelieliem veikaliem, lai iegūtu uzturēšanās 
atļaujas. 

2012. gada 3.ceturksnī nomas maksas saglabājas 2.ceturkšņa 
līmenī. 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 0.1%, T/C 
Origo brīvās platības sastāda 1.1%, T/C Galerija Centrs – 3.9%, 
T/C Mols – 5.2%, T/C Rīga Plaza – 7%, T/C Olimpija – 9% un 
T/C Dole – 17.1% no visām tirdzniecības platībām. 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni T/C Alfa un Galerija Centrs 
brīvās platības ir būtiski samazinājušā un tas ir saistīts ar 
veikalu H&M atvēršanu šajos tirdzniecības centros. 

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 3.ceturkša otrajā pusē ir strauji palielinājies 
pieprasījums pēc lielām ražošanas telpām no 1000 līdz 5000 
kv.m. gan uz nomu, gan pirkšanu. Pārsvarā pieprasījumi ir 
specifiski – nepieciešamas ievērojami lielas elektrojaudas, lieli 
attālumi no plānotās ražotnes līdz citām sabiedriskām būvēm, 
u.c., bet šādām prasībām piedāvājumu klāts ir ļoti ierobežots.  
Tirgū parādās arī Padomju laika specializētas ražotnes un 
kombināti, bet tie diemžēl nav piemērojami mūsdienu klientu 
prasībām.  

Sakarā ar to, ka ir ražošanas un noliktavu telpu deficīts, 
savukārt investoriem attīstīt jaunus industriālos parkus šobrīd 
neatmaksājas salīdzinoši mazo nomas maksu dēļ, klienti izskata 
iespēju būvēt savām vajadzībām atbilstošas ražošanas/noliktavu 
telpas.  Ņemot vērā ierobežoto piedāvājumu, prognozējam, ka 
pieaugs pieprasījums pēc ražošanas objektu apbūves zemēm.  

Joprojām interesi par industriālajām platībām izrāda vairākas 
starptautiskas kompānijas - pārsvarā Krievijas, kas izskata 
iespēju Latvijā uzsākt ražošanu. Uzņēmumi no Krievijas izvērtē 
attīstības iespējas gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās – 
Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā. 

Noliktavu un industriālo platību jomā nomu cenas šī gada laikā 
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 ir 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. Ražošanas objektu apbūves zemju vidējās cenas 
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Pierīgā un Rīgas mikrorajonos ir robežās no 10 līdz 30 eiro par 
vienu kvadrātmetru. 


