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FM (Finanšu Ministrija), pamatojoties uz iekšzemes kopprodukta 
(IKP) datiem par 2012. gada pirmajiem trijiem ceturkšņiem, ir 
aktualizējusi makroekonomiskās attīstības novērtējumu, 
palielinot IKP izaugsmes novērtējumu 2012. gadam līdz 5%, kā 
arī aktualizējot makroekonomiskās attīstības prognozes 2014. – 
2016. gadam. Atjaunotās IKP prognozes paredz nemainīgu 
3,7% izaugsmi 2013. gadā un 4% izaugsmi nākamajos gados. 

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 

2012.gadā palielinājās par 1,6%, tai skaitā precēm cenas 
pieauga par 2,0%, bet pakalpojumiem – par 0,5%. 2011.gadā 
patēriņa cenas palielinājās par 4,0%. Lielākā ietekme uz 
patēriņa cenu pārmaiņām 2012.gadā bija cenu kāpumam ar 
mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, 
pārtikai, transportam, kā arī cenu kritumam sakaru 
pakalpojumiem. 

Mājokļa grupā cenas pieauga vidēji par 5,6%, ko galvenokārt 
ietekmēja cenu kāpums siltumenerģijai – par 14,6%, dabas 
gāzei – par 17,3%. Dārgāki kļuva arī atkritumu savākšanas 
pakalpojumi par 3,9%, mājokļa īres maksa – par 9,6%, 
savukārt elektroenerģija kļuva lētāka par 0,8%. 

Gada vidējā inflācija 2012. gadā bija 2.3%, un samazinājumu 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu galvenokārt noteica 
piedāvājuma puses faktori, savukārt pieprasījuma puses 

ietekmi arvien ierobežoja samērīga algu un darba 

ražīguma dinamika. 2013. gada vidējās inflācijas līmenis 
varētu būt pat nedaudz mazāks nekā 2012. gadā – daļēji bāzes 
faktoru ietekmē, bet daļēji arī nedaudz lēnākas gaidāmās 
tautsaimniecības izaugsmes dēļ. 

Vidējā termiņā tautsaimniecības izaugsme un pakāpenisks 
pirktspējas pieaugums varētu atjaunot pieprasījuma ietekmi uz 
inflāciju, un tas noteiks tālāku cenu līmeņa izlīdzināšanos ar 
vidējo Eiropas Savienības valstu līmeni, tādējādi inflācijas 
līmenis nedaudz pārsniegs to, kāds vērojams valstīs ar augstāku 
ienākumu līmeni. Tomēr straujam un tautsaimniecības 

izaugsmi bremzējošam inflācijas kāpumam patlaban 

ekonomisko priekšnoteikumu nav, un to nosaka 
līdzsvarotāka tautsaimniecības attīstība. 

Kā liecina FM dati, neskatoties uz to, ka radītāji par 
ekonomiskās situācijas attīstību Eiropas Savienības (ES) valstīs 
joprojām neliecina par ārējās vides uzlabošanos, kopumā 
Latvijas eksporta apjoms gada vienpadsmit mēnešos ir 
palielinājies par 15,1%. Pieprasījuma samazinājums ES valstīs 
daļēji ir ticis kompensēts ar jaunu tirgu apgūšanu, tomēr, ja 
2012. gada vienpadsmit mēnešos eksporta apjomi uz NVS un 
pārējām valstīm ir auguši attiecīgi par 22,1% un 31,1%, tad 
eksporta pieaugums uz ES valstīm ir bijis 10,9%, tādējādi 
nodrošinot ievērojamu eksporta pieaugumu tempu ārēji 
sarežģītos apstākļos.  

Tomēr, neraugoties uz ievērojamo eksporta tirgu diversifikāciju, 
Eiropas valstis joprojām ir galvenais Latvijas eksporta noieta 
tirgus, veidojot 70% no visa Latvijas eksporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Un, lai arī Eiropas Komisijas publicētie uzņēmēju un  patērētāju 
noskaņojuma apsekojuma rādītāji uzrāda nelielu uzlabojumu, 
diemžēl kopējais ražotāju noskaņojums joprojām liecina par 
ražošanas sašaurināšanos. Neskaidrā ekonomiskā situācija 
Eiropā ir pavājinājusi Latvijas ražotāju noskaņojumu – negatīvāk 
tiek vērtēts gan sagaidāmais eksporta pasūtījumu apjoms, gan 
konkurētspēja ārējos tirgos.  

2012. gada 4. ceturksnis bijis aktīvs biroju nomas tirgū. Ir 
palielinājies pieprasījums pēc salīdzinoši lielākām nomas 
platībām, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Nomas maksas 
A klases biroju segmentā 2012. gada 4. 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 iepriekšēj 
līmenī. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A un B klases biroju 
centros ir robežās no 0.95 līdz 2.0 eiro par kvadrātmetru. 

Šajā ceturksnī pieprasījums pēc biroju telpām uz nomu ir 
diapazonā no 20 līdz 800 kvadrātmetriem. Pastiprināti jūtama 
klientu interese par biroju ēku iegādi gan kā investīciju objektu, 
gan savām vajadzībām.  

4.ceturkšņa laikā vairākas starptautiskas kompānijas ir 
izmantojušas SIA „Ober Haus Real Estate Latvia” sniegtos 
pakalpojumus jaunu biroja telpu piemeklēšanā. Kā piemēru 
varam minēt kompānijas SIA „Adidas Baltics”, kas paplašinot 
savu darbību Batijas valstīs par savu centrālo biroju un 
ekspozīciju zāli izvēlējās telpas ar kopējo platību 1382 
kv.m.biroju ēkā Toma ielā 4. 

Aktiviāte tirdzniecības platību jomā 2012. gada 4.ceturksnī ir 
saglabājusies iepriekšējo ceturkšņu līmenī. 

Pieprasījums pēc mazām tirdzniecības telpām pilsētas centra 
aktīvākajās vietās, salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni, joprojām 
saglabā tendenci pieaugt un tāpat kā iepriekšējos ceturkšņos 
būtiski pārsniedz piedāvājumu, kā rezultātā potenciālie telpu 
nomnieki ir gatavi slēgt nomas līgumus par nedaudz augstākām 
nomas maksām.  Interese saglabājās arī par lielākām 
tirdzniecības platībām – no 300 līdz 1500 kv.m.  

Ir novērota tendence, kad veikala telpas meklē investori, kuriem 
ir sadarbības partneri ar savu biznesu, kuri ir ieinteresēti nomāt 
telpas. 

2012. gada 4.ceturksnī nomas maksas saglabājas 3.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. 

Pieaug nomas maksu starpība aktīvā centra daļā starp 
„garajām” ielām un šķērsielām. Kā piemēru varam minēt Kr. 
Barona ielu, kur tiek prasīta nomas maksa no 22 - 25 eiro par 
kvadrātmetru, turpretī R. Blaumaņa ielā tā ir uz pusi zemāka. Šī 
tendence vērojama arī veco nomas līgumu pārjaunošanas 
gadījumos. Tajā pašā laikā ir parādījušies nelielu veikalu telpu 
piedāvājumi labās tirdzniecības vietās. Potenciālie veikalu 
nomnieki izvairās no pagrabu telpu un palīgtelpu nomas, kas 
bieži tiek piedāvātas papildus ielas līmeņa tirdzniecības telpām. 

Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos tirdzniecības 
centros saglabājas. T/C Spice, T/C Spice Home, T/C Alfa ir 
aizpildītas visas tirdzniecības platības. T/C Origo brīvās platības 
sastāda 0.6%, T/C Galerija Centrs – 2.1%, T/C Mols – 3.5%, 
T/C Rīga Plaza – 7%, T/C Olimpija – 9% un T/C Dole – 12.8% 
no visām tirdzniecības platībām. 

Vairāki jauni zīmoli 2012.gadā ir atvēruši veikalus 
veiksmīgākajos tirdzniecības centros. Tā piemēram T/C Spice - 
Massimo Dutti, Tommy Hilfiger, MAX&Co un iBlues, Clarks; T/C 
Galerija Centrs – Guess By Marciano, H&M, List; T/C Alfa – 
H&M; T/C Rīga Plaza – CCC, Centro, Inglot, Ristorante Italiano. 

Tirdzniecības centros nomas maksas ir robežās no 7 līdz 50 eiro 
par vienu kvadrātmetru, kas atkarīgas no tirdzniecības centra, 
platības un telpu izvietojuma. 

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2012. gada 4. ceturksnī 
vērojama nemainīgi augsta klientu aktivitāte. Vislielākais 
pieprasījums ir pēc 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. 

Joprojām ir interese par komercapbūves zemi, kas tiek 
piedāvāta tirgū par reālu cenu un stratēģiski labās vietās. 
Piedāvājumā ir arī zemes gabali ar projektiem, kur ir noslēgti 
ilgtermiņa nomas līgumi ar potenciālajiem nomniekiem.  

Noliktavu un industriālo platību jomā nomu cenas ir 
saglabājušās ieppriekšējā līmenī, izņemot A klases komplekusus, 
kur šī gada laikā nomas maksas ir paaugstinājušās aptuveni par 
5-10%. Maksa par neapsildītiem, veciem angāriem ir palikusi 
nemainīga vidēji 0.7 eiro par kvadrātmetru; par vecās 
industriālās zonās atjaunotiem cehiem vidēji no 1.0 līdz 2.5 eiro 
par kvadrātmetru; par ekspluatācijā tikko nodotu A klases 
kompleksu ar atbilstošas kvalitātes aprīkojumu visās pozīcijās, 
Rīgas robežās no 3.5 līdz 4.2 eiro par vienu kvadrātmetru. 
Vidējās apsaimniekošanas izmaksas ir robežās no 0.4 līdz 0.8 
eiro par kvadrātmetru. 
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Pārdošanas cenas neskatoties uz nelielo nomas maksu kāpumu, 
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 
Pierīgā un Rīgas mikrorajonos ir robežās no 10 līdz 30 eiro par 
vienu kvadrātmetru. 


