
 
 
 
 
 
 

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 loceklis 

Tel. +371 6 728 4544, e-pasts aija.abolina@ober-haus.lv 

  
www.ober-haus.lv 

 
 

LATVIJAS KOMERCPLATĪBU TIRGUS PĀRSKATS II cet. 2011 

TIRGUS KOMENTĀRI 

 

1 

Avots: Ober-Haus                                                                         Dati: II cet. 2011 
 

Avots: Ober-Haus                                                                       Dati: II cet. 2011 
     Dati: I cet. 2010 

Avots: Ober-Haus                                                                         Dati: II cet. 2011 

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

7,0

5,0

0,8

12,0

8,0

2,0

0

4

8

12

16

A Klase B Klase Apsaimniekošana

Tirdzniecības platību nomas maksas Rīgā bez PVN 
(EUR/kv.m./mēn.)

25

15

6

15

8
5 7 5 4

50

35

9

25
20

8

25

12
7

0

10

20

30

40

50

60

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

   Tirdzniecības centri Aktīvais centrs Tālais centrs

Industriālo platību nomas maksas Rīgā, Rīgas rajonā bez PVN 
(EUR/kv.m./mēn.)

2,5

0,7
0,4

4,0

2,5

0,8

0

1

2

3

4

5

Jauni/ moderni 
industriālie objekti

Sekundārie objekti Apsaimniekošanas 
maksa

Ekonomika 

Kā liecina Finanšu ministrijas (FM) publicētie dati par iekšzemes 
kopproduktu (IKP) 2011. gada pirmajā ceturksnī, ekonomikā ir 
turpinājies mērens pieaugums un salīdzinājumā ar pagājušā 
gada attiecīgo ceturksni IKP salīdzināmajās cenās ir palielinājies 
par 3,5%. Būtiski, ka Latvijas ekonomika augusi jau 6 
ceturkšņus pēc kārtas un 2011. gada pirmajā ceturksnī 
salīdzinājumā 2010. gada 4. ceturksni pēc sezonāli 
izlīdzinātajam datiem IKP ir pieaudzis par 0,3%. 
 
Visbeidzot, lai gan IKP izaugsme šā gada pirmajā ceturksnī ir 
bijusi mērena, lielais investīciju pieaugums, kā arī straujais 
rūpniecības pieaugums aprīlī un reģistrētā bezdarba 
mazināšanās pēdējo divu mēnešu laikā norāda uz, iespējams, 
pozitīvākām tendencēm ekonomikā šā gada otrajā ceturksnī un 
vieš optimismu par ekonomikas attīstību gada otrajā pusē. 
 
Kopējais pieaugums gan nesniedz pilnu priekšstatu par 
ekonomikā notiekošo, taču pats svarīgākais ir tas, ka gada 
griezumā par 28,4% pieaugušas investīcijas. 
 
Vidējais patēriņa cenu līmenis jūnijā, salīdzinot ar maiju, 
palielinājās par 0,3%. Precēm cenas pieauga par 0,3%, bet 
pakalpojumiem - par 0,2%, liecina Centrālā statistikas pārvaldes 
(CSP) dati. 
 
2011.gada jūnijā, salīdzinot ar 2011. gada maiju, vidējais 
patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4%, ko pārsvarā 
ietekmēja straujais cenu kritums dārzeņiem – par 20,9%. Viens 
no iemesliem varētu būt pieprasījuma kritums pēc dārzeņiem 
saistībā ar E.coli baktērijas izraisīto slimību vilni citur Eiropā, 
ziņo LR Finanšu ministrija. 
 
Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar 
iepriekšējiem 12 mēnešiem, ir palielinājies par 2,6%. 
2011. gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo 
periodu, patēriņa cenas pieauga par 4,8%, precēm cenas 
pieauga par 6,4%, bet pakalpojumiem – par 0,5 %. 
 
Jūnijā lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām bija cenu 
kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī cenu kritumam apaviem un 
pārtikai. 
 
Mājokļa grupā lielākā ietekme bija siltumenerģijas tarifu 
kāpumam vidēji par 4,1% sakarā ar dabasgāzes tirdzniecības 
cenas pieaugumu lielajiem patērētājiem. Cietā kurināmā cenas 
pieauga par 1,9%, bet sašķidrinātā gāze balonos atlaižu ietekmē 
kļuva par 0,9% lētāka. 
 
Jūlijā ir gaidāms patēriņa cenu samazinājums pārsvarā sezonālu 
faktoru ietekmē, samazinoties pārtikas un apģērba cenām. 
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Biroju platības 

Biroju nomas tirgus 2. ceturksnī ir stabili aktīvs salīdzinoši ar 
iepriekšējiem ceturkšņiem. Kopumā biroju vidējās nomas 
maksas ir palikušas nemainīgas, nomas maksas A klases biroju 
segmentā 2011. gada 2. ceturksnī ir robežās no 7 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 5 līdz 8 eiro par 
kvadrātmetru. C klases biroju segmentā nomas maksas ir 
robežās no 3 līdz 5 eiro par kvadrātmetru. Arī apsaimniekošanas 
maksas palikušas nemainīgas. 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 savukārt C klases birojos līdz 0,7 
eiro par vienu kvadrātmetru. 
 
Sākoties vasaras sezonai, biroju nomas tirgū aktīvāka interese ir 
par biroju telpām no 50 līdz 100 kvadrātmetriem centrā un 
klusajā centrā. Klientiem svarīgi, lai pie biroja būtu 
autostāvvietas. Joprojām tirgū parādās jaunas starptautiskās 
kompānijas, kuras apsver iespēju ienākt Latvijā. Ir interese gan 
par biroja telpu nomu, gan arī par īpašuma iegādi. Galvenokārt 
ir interese par ēku iegādi kompānijas vajadzībām, no 400 līdz 
2000 kvadrātmetru lielām platībām. Biroja izvēlē ir svarīgi 
vairāki faktori, īpaši tiek ņemta vērā biroju ēkas atrašanās vieta, 
infrastruktūra, apdares kvalitāte un komunikācijas, 
autostāvvietu pieejamība, sabiedriskais transports, 
apsaimniekošanas maksa un sniegto pakalpojumu līmenis. 
Uzņēmumiem ir interese gan par atvērtā plānojuma (open 
space) birojiem, gan arī birojiem ar kabinetu sistēmu. Tas lielā 
mērā ir atkarīgs no kompānijas korporatīvajām nostādnēm un 
specializācijas. 
 
Biroju platību segmentā ir parādījušies jauni piedāvājumi – 
šobrīd jau vairākās biroju ēkās klientiem ir pieejami īstermiņa 
biroju telpu risinājumi – pilnībā aprīkoti biroji, kā arī tiek 
piedāvāti dažādi citi pakalpojumi, tādi kā, virtuālā biroja noma, 
konferenču telpu noma, sekretāres pakalpojumi u.c. Līdz šim 
šādi pakalpojumi tika piedāvāti tikai Valdemāra Centrā un šobrīd 
tie ir pieejami arī Duntes birojos, kā arī tos piedāvā pasaulē 
lielākais biroju nomas risinājumu nodrošinātājs Regus, birojs 
atrodas Tērbatas ielā 14. Pakalpojumu attīstību varētu skaidrot 
ar interesi no citu valstu kompānijām ienākt Latvijas tirgū, 
biznesa darbības uzsākšanai izmantojot īstermiņa biroju telpu 
risinājumus, vai arī tos piedāvājot, kā izdevīgu īstermiņa 
risinājumu maziem uzņēmumiem līdz tiem rodas nepieciešamība 
pēc ilgtermiņa biroja nomas. 
 
Duntes birojiem veiksmīgi attīstoties, ir atvērts Duntes Business 
Lounge (Duntes biroju 2.stāvā), kas piedāvā uzņēmumiem 
ergonomisku un funkcionālu darbavietu un biroju telpu nomu 
gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumiem veiksmīgai biznesa 
attīstībai, kā arī nodrošina telpas konferenču un pārrunu 
organizēšanai, iespējama arī virtuālā biroja noma. Duntes 
Business Lounge galvenais mērķis ir pildīt uzņēmuma 
reprezentatīvās funkcijas, kas veic statusa, individualitātes un 
kompetences attīstību, kā arī demonstrē uzņēmuma gaumi, 
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vērtības un darba stilu. Kvalitatīvs serviss un individuāla pieeja 
palīdz uzņēmumiem atrast vispiemērotāko risinājumu tā 
veiksmīgai attīstībai. 
 
Ekonomikas atveseļošanās mudina Regus uzsākt darbību 
Latvijā. Regus paplašina savu darbības tīklu līdz 88 valstīm un 
palīdz uzņēmumiem gūt labumu no ekonomiskās atveseļošanās 
Baltijas reģionā. Jaunā Regus darījumu centra atvēršana Latvijā 
dos uzņēmumiem iespēju šajā nozīmīgajā darījumu vietā 
Baltijas valstīs izmantot ekonomiskās izaugsmes radīto 
optimismu. Jaunais centrs Rīgā ir uzņēmuma pirmais birojs 
Latvijā. Globālo darbavietu nodrošinātājs Regus tagad sniedz 
atbalstu uzņēmumiem visās trīs Baltijas valstīs: Lietuvā, 
Igaunijā un tagad arī Latvijā. Kopumā Regus šobrīd darbojas 88 
valstīs visā pasaulē. „Latvija atkal ir īstā vieta uzņēmumiem, 
kuri meklē izaugsmes iespējas. Zemās algu izmaksas padara 
Latvijas eksporta iespējas ļoti konkurentspējīgas, un tā noteikti 
ir nozīmīgs Skandināvijas/Baltijas reģiona tirdzniecības, finanšu 
un transporta mezgls,” paskaidro Maikls Bārts, Regus reģionālais 
viceprezidents Baltijā, Vācijā un Skandināvijā. „Mēs esam 
novērojuši augošu pieprasījumu no klientiem, kuri vēlas 
izmantot Regus elastīgās darba vietas Latvijā, lai izpētītu tirgus 
iespējas vai paplašinātu savu darbību. Darījumu centra 
atklāšana Rīgā ir atbilde uz augošo pieprasījumu un izrādīto 
interesi.” Maikls Bārts no Regus papildina: „Globalizētajā 
ekonomikā uzņēmumiem jābūt mobiliem. Tiem nepieciešamas 
spējas ātri pamanīt jaunās ražošanas vai atkopšanās iespējas un 
apvienot tās ar vienmēr augošu izmaksu efektivitāti. Ar pasaulē 
lielāko video konferenču studiju tīklu un BusinesWorld – īpašu 
lojalitātes programmu, kura nodrošina piekļūšanu Regus 
biznesa-atpūtas telpām (business lounge) visā pasaulē, Regus 
piedāvā klientiem šo iespēju. Tādi klienti kā Google, 
GlaxoSmithKline un Nokia pievienojas tūkstošiem augošo mazo 
un vidējo uzņēmējdarbību, kuras gūst labumu izvēloties Regus 
piedāvātos pakalpojumus, kas ļauj uzņēmumiem koncentrēties 
uz to galvenajām uzņēmējdarbības aktivitātēm. Vairāk kā 
800,000 klienti ikdienu izmanto Regus pakalpojumus vairāk kā 
1200 centros, 750 pilsētās un 88 valstīs. Regus ir dibināts 1989. 
gadā Briselē, Beļģijā. Galvenais Regus birojs atrodas 
Luksemburgā. Uzņēmums kotējas Lielbritānijas Biržā. 
 
 
Tirdzniecības platības 

Tirdzniecības platību jomā 2. ceturksnī joprojām pieprasījums ir 
pēc nelielām tirdzniecības platībām aktīvajā centrā, ar labu 
gājēju plūsmu, un Vecrīgā - tūristu iecienītākajās ielās. 
Vislielākais pieprasījums ir pēc 50 – 80 kv.m. veikalu telpām 
gan apģērbu, suvenīru tirdzniecībai, gan arī pārtikas un dzērienu 
tirdzniecībai. Savukārt ēdināšanas uzņēmumiem paplašinot savu 
darbību, ir palielinājies pieprasījums pēc kafejnīcu un restorānu 
telpām Vecrīgā, Rīgas centrā, kā arī Klusajā centrā. 
  
Nevarētu teikt, ka, sākoties vasaras sezonai, pieprasījums ir 
palielinājies, jo lielākā daļa uzņēmēju telpu meklēšanu uzsāka 
gada sākumā, lai uz sezonas sākšanos jau varētu uzsākt 
darbību. Ir palielinājušās brīvās tirdzniecības telpas centrā virs 
100 kvadrātmetri. 
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Rīgas lielāko mikrorajonu centros (Purvciems, Pļavnieki, 
Ziepniekkalns, Āgenskalns u.c.) ir pieprasījums pēc 100 kv.m. 
līdz 200 kv.m. lielām telpām pārtikas un dzērienu tirdzniecībai. 
 
Arvien vairāk palielinās interese no investoriem par 
komercobjektiem Latvijā, pārsvarā Rīgā. Dotajā brīdī aktīvāka ir 
investoru interese par tirdzniecības centriem, nelielām veikalu 
telpām ar stabiliem nomniekiem un nodrošinātu naudas plūsmu. 
Interese par iespēju investēt Latvijā ir pārsvarā investoriem no 
austrumiem, bet ir arī interese no Centrāleiropas un 
Rietumeiropas reģioniem. Investori ir ieinteresēti naudas 
plūsmas (cash flow) objektos Rīgas centrā ar vismaz 8% atdevi 
(yield), vai vismaz 10% Rīgas mikrorajonos un citās pilsētās. 
 
Kanādas nekustamo īpašumu attīstītājs Homburg grupa šā gada 
septembrī plāno pabeigt projekta 1.kārtu Zolitūdē, Priedaines 
ielā. Pirmajā kārtā tiks uzbūvēts Maxima XX tirdzniecības centrs 
un pazemes autostāvvietas, bet otrajā kārtā - 12 stāvu 
dzīvojamā ēka. Kopējās investīcijas projektā būs 14 miljoni eiro 
(9,8 miljoni latu), bet pirmajā kārtā tiks investēti aptuveni 7 
miljoni eiro (4,9 miljoni latu). Pirmajā kārtā tiks uzbūvēts 5000 
kvadrātmetru liels tirdzniecības centrs un 4500 kvadrātmetrus 
lielas pazemes autostāvvietas. Homburg grupa plāno arī saņemt 
būvatļauju vēl divu tirdzniecības centru attīstībai Rīgā - 
Purvciemā un Mežciemā. 
 
Nekustamo īpašumu uzņēmums Imanta Retail Park, šā gada 
septembrī plānoto pabeigt projekta 1.kārtu Imantā, bijušās 
rūpnīcas „Radiotehnika” teritorijā. Projekta pirmās kārtas 
ietvaros tiks renovēta ēka, kurā atradīsies Prisma hipermārkets, 
kas kopā aizņems nedaudz vairāk par 7500 kv.m. Tiks 
izveidotas autostāvvietas, labiekārtota teritorija, ierīkoti gājēju 
celiņi un parks. Līdz gada beigām plānots pabeigt arī projekta 
2.kārtu un renovēt visu ēkas 1.stāvu, ar kopējo platību 18.000 
kv.m. Perspektīvā, Radiotehnikas korpusu, plānots attīstīt un 
izveidot tirdzniecības un izklaides centru. 
 
Tirdzniecības platību jomā 2.ceturksnī nomas maksas praktiski 
saglabājas priekšējā līmenī. Mazām tirdzniecības platībām 
Vecrīgā un aktīvajā centrā vidējās nomas maksas ir no 15 – 35 
eiro par kvadrātmetru, atsevišķās vietās sasniedzot 45 eiro par 
vienu kvadrātmetru, savukārt lielāku platību nomas maksas ir 
diapazonā no 5 – 20 eiro par vienu kvadrātmetru. Nomas 
maksas par tirdzniecības telpu nelielām platībām, kas atrodas 
tālāk no centra ir 5 – 9 eiro par vienu kvadrātmetru, par lielām 
platībām 4 – 7 eiro par kvadrātmetru. 
 
Beidzoties nomas līgumiem, nomas maksas parasti tiek 
paaugstinātas, līdz ar to īpašnieki bieži vien meklē jaunus 
maksātspējīgākus nomniekus. 
 
Joprojām saglabājas augstais aizpildījuma īpatsvars 
populārākajos lielveikalos. T/c Spice aizpildītas ir visas 
tirdzniecības platības, tirdzniecības parkā Alfa brīvās platības 
sastāda 0,6%, t/c Origo – 3,5%, t/c Mols – 3,6%, t/c Dole – 
3,2%, Galerija Centrs –5,2%, Olimpija – 10,5%, savukārt Rīga 



 
 
 
 
 
 

Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju par nekustamā īpašuma tirgus attīstību Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Polijā; vēlaties pasūtīt Jums aktuālu 
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Jauni/ moderni 
industriālie objekti

Sekundārie objekti Apsaimniekošanas 
maksa

Plaza – 10% no visām tirdzniecības platībām. Modes un izklaides 
centrā Rīga Plaza augustā tiks atvērts pirmais Mohito apģērbu 
veikals Latvijā. 
 
Tirdzniecības centros nomas maksas saglabājušās iepriekšējā 
līmenī un ir robežās no 7 līdz 50 eiro par vienu kvadrātmetru, 
atsevišķos centros mazākām platībām tās sasniedz pat 65 eiro 
par vienu kvadrātmetru. 

Noliktavas/Industriālās platības 

2011. gada otrais ceturksnis, kā jau visās nozarēs, ir bijis 
salīdzinoši aktīvāks un produktīvāks nekā gada sākums. 
Skatoties uz nelielo, bet tomēr, ekonomisko augšupeju valstī un 
banku kreditēšanas atsākšanu, aktivitāti izrādījuši ir ne tikai 
ārvalstu uzņēmēji, bet arī vietājie ražotāji, kuri vēlas 
paplašināties un meklē lielākas ražošanas un noliktavu telpas. 
Joprojām turpina palielināties interese no bijušo NVS valstu 
uzņēmējiem par ražošanas telpu un investīciju objektu iegādi. 
 
Otrajā ceturksnī vislielākais pieprasījums ir pēc noliktavu un 
ražošanas telpām līdz 1000 kv.m. - gan uz nomu, gan pirkšanu. 
Par platībām, kas ir lielākas par 1000 kv.m., it īpaši ražošanas 
telpām uz nomu, prasības ir ļoti specifiskas, un vairākums telpu 
īpašnieku nav gatavi piemērot telpas nomnieku vajadzībām, jo 
pagaidām nomas maksas vēl aizvien ir salīdzinoši zemas. 
Uzņēmēji sāk izvērtēt izdevīgākos variantus - nomāt telpas, vai 
nomas maksu atvēlēt ikmēneša kredītsaistību segšanai. Ir bijuši 
gadījumi, kad bankas piedāvā uzņēmējiem izdevīgus noteikumus 
objekta iegādei, tādejādi nomnieki atsakās no telpu nomas un 
iegādājas īpašumus, kurus pielāgo savām vajadzībām. 
 
Daudzi uzņēmēji ir gatavi iegādāties komerczemes un celt paši 
savas ražotnes un noliktavas, jo katram ir savas individuālās 
prasības un padomju laiku celtnes ir grūti pielāgojamas. 
Pieprasījums pēc padomju laiku komercobjektiem ir mazinājies, 
kas veicina nelielu pēdējo piecu gadu laikā celto objektu cenu 
pieaugumu. 
 
Jaunā tipa komercobjektu trūkums ir iekustinājis komerczemju 
tirgu. Ir palielinājies gan pieprasījums uz zemju iegādi, gan arī 
piedāvājums uz to pārdošanu. Lielākais pieprasījums pēc 
komerczemēm ir Pierīgā. 
 
Vidējais cenu līmenis saglabājies iepriekšējā ceturkņša līmenī. 
Maksa par neapsildītiem veciem angāriem ir vidēji 0,7 eiro par 
kvadrātmetru, atsevišķiem objektiem nomas maksas ir nedaudz 
paaugstinājušās; 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, atsevišķiem objektiem nomas 
maksas ir paaugstinājušās par 0,5 eiro par vienu kvadrātmetru. 
Vidējās apsaimniekošanas izmaksas ir robežās no 0,4 līdz 0,8 
eiro par kvadrātmetru. 
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Jauni/ moderni 
industriālie objekti

Sekundārie objekti Apsaimniekošanas 
maksa

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


