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Ekonomika 

Kā liecina Valsts kases operatīvie dati, valsts budžeta situācija 
šā gada deviņos mēnešos ir uzlabojusies gan salīdzinājumā ar 
plānoto, gan salīdzinājumā ar iepriekšējā gada deviņiem 
mēnešiem. „Pateicoties straujākam ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumam, nekā iepriekš prognozēts, nodokļu ieņēmumi 
attīstās virs plānotā līmeņa. Finanšu ministrija ir pārskatījusi 
iekšzemes kopprodukta pieauguma prognozi 2011. gadam, 
paaugstinot to no 3,3% līdz 4,5% salīdzināmajās cenā,” norāda 
finanšu ministrs Andris Vilks. 

Latvijas rūpniecības ražošanas apjoma pieauguma tempi arī šā 
gada III ceturksnī saglabājas salīdzinoši augsti, taču, kā to 
iepriekš prognozēja Finanšu ministrija, rūpnieciskās izlaides 
gada pieauguma tempi sāk samazināties. Tomēr svarīgi ir 
uzsvērt, ka Latvijas ražošanas gada pieauguma tempi pašreiz ir 
vieni no augstākajiem Eiropas Savienības (ES) valstu vidū, ko 
veicina salīdzinoši straujāka nekā citās ES valstīs ražošanas un 
būvniecības izaugsme Latvijas galvenajos eksporta tirgos. 

Latvijas ražošanas turpmākā izaugsme ir atkarīga no 
notiekošajiem procesiem mūsu tirdzniecības partnervalstīs, un 
nākotnes perspektīvas diemžēl nav iepriecinošas. Dati par 
izlaides apjomu samazināšanos Dienvideiropas valstīs, 
Lielbritānijā un Īrijā, jauno pasūtījumu samazinājums gan jūnijā, 
gan jūlijā ES27 valstīs, tai skaitā Latvijas eksporta tirgos –
Vācijā, Polijā, Somijā, liecina par iespējamu turpmāku kopējā 
pieprasījuma pieauguma tempu vai pat pieprasījuma 
samazināšanos mūsu galvenajos eksporta tirgos. 

Patēriņa cenu izmaiņas septembrī ir noteikuši tikai jau iepriekš 
paredzētie sezonālie faktori, kuru ietekmē cenu līmenis 2011. 
gada septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi pieauga par 
0,4%, patēriņa cenas precēm pieauga par 0,6%, bet 
pakalpojumiem tās samazinājās – par 0,2 procentiem. 

Finanšu ministrs Andris Vilks norāda: „Šī noteikti ir pozitīva ziņa, 
jo mēneša inflācija ir pagājušā gada līmenī, bet ekonomiskā 
izaugsme pašreiz ir daudz straujāka.” 

2011. gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo 
periodu, patēriņa cenas pieauga par 4,6%, precēm cenas 
pieauga par 6,1%, bet pakalpojumiem – par 0,8 procentiem. 

Biroju platības 

Biroju nomas tirgus 3. ceturksnī nebija īpaši aktīvs, tas ir 
skaidrojams ar atvaļinājumu laiku, jūtama aktivitāte atgriezusies 
septembrī. Kopumā biroju vidējās nomas maksas ir palikušas 
nemainīgas, bet veiksmīgāko biroju ēku īpašnieki ir 
paaugstinājuši nomas maksas par 1 līdz 2 eiro par vienu 
kvadrātmetru un šī tendence varētu saglabāties. Nomas maksas 
A klases biroju segmentā 2011. gada 3. ceturksnī 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 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 
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par vienu kvadrātmetru un savukārt C klases birojos līdz 0,7 
eiro par vienu kvadrātmetru. 
 
Klientu aktivitāte biroju nomas tirgū saistīta ar esošo nomnieku 
rotāciju - iespēju nomāt labākas biroja telpas par salīdzinoši 
zemāku nomas maksu, uzņēmuma darbības paplašināšanu vai 
ar kompāniju pāriešanu uz mazākām telpām. Aktīvāks 
pieprasījums tāpat kā iepriekšējā ceturksnī pēc salīdzinoši 
mazām biroju telpām no 60 līdz 200 kvadrātmetriem centrā un 
klusajā centrā. Klientiem svarīgi, lai pie biroja būtu 
autostāvvietas. Piedāvājums šādām platībām Rigas centrā nav 
liels. 
 
Joprojām ir pieprasījums no starptaustiskām kompānijām, 
apsverot iespēju atvērt Latvijā savu pirmo bāzes vietu. 
Starptautiskas kompānijas interesējas par 1500 - 3000 
kvadrātmetru lielām biroju telpām ar iespēju paplašināties. 
 
Ir pieprasījums atsevišķu biroja ēku iegādei. Investoriem no 
Krievijas, sakarā ar salīdzinoši izdevīgām cenām ir interese gan 
par komerctelpu nomu, gan arī par īpašumu iegādi.  
 
No septembra pieaugusi arī pašu ēku īpašnieku aktivitāte, tas ir 
skaidrojams ar apkures sezonas tuvošanos. 
 
Tirdzniecības platības 
Tirdzniecības platību jomā 3. ceturksnī ir vērojama liela 
aktivitāte. Pieprasījums pēc tirdzniecības platībām Rīgas centrā 
un Vecrīgā pārsniedz piedāvājumu. Vislielākais pieprasījums ir 
pēc 50 – 150 kv.m. lielām tirdzniecības platībām.  
Ņemot vērā to, ka 3.ceturksnis ietilpst siltajā sezonā arī šajā 
ceturksnī vislielākais pieprasījumus bija no ēdināšanas 
uzņēmumiem, lai atvērtu kafejnīcas un restorānus ar āra 
terasēm.  
 
Tirdzniecības platību jomā vērojamas arī pozitīvas iezīmes, no 
starptautiskām kompānijām parādās interese paplašināt savu 
darbību un atvērt veikalus Rīgā sākot no 150 – 3000 kv.m. 
Jaunākā informācija liecina, ka arvien vairāk tiek piesaistītas 
starptautiskas mazumtirdzniecību konsultāciju kompānijas, ar 
kuru palīdzību ir iecerēts Latvijai piesaistīt globālas 
mazumtirdzniecības ķēdes, kā arī paplašināt jau esošās, kā 
piemēram apģērbu tirgotājs „H&M“, kas ir viens no Eiropā 
atpazīstamākajiem apģērbu mazumtirdzniecības tīkliem, ko 
pircēji masveidā iecienījuši izdevīgo cenu, labās kvalitātes un 
interesantā piedāvājuma dēļ.  
 
Savukārt pieprasījumu pēc tirdzniecības platībām Rīgas 
lielākajos mikrorajonu centros (Purvciems, Pļavnieki, 
Āgenskalns, Ziepniekkalns u.c.) pārsvarā nodrošinājuši lielāki 
pārtikas un saimniecības preču tirgotāju, kuru pieprasītās 
platības ir salīdzinoši lielākas 100 - 250 kv.m. un atsevišķos 
gadījumos vēl lielākas. Minimāli ir palielinājies arī pieprasījums 
pēc tirdzniecības platībām 200 – 500 kv.m., kuras ir pieprasītas 
no būvmateriālu un dažādas tehnikas tirgotāju puses.    
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Novērota arī investoru interese pēc pieprasītāko vietu 
tirdzniecības telpu iegādes. 
 
Nekustamo īpašumu uzņēmums Imanta Retail Park, šā gada 
septembrī pabeidzis projekta 1.kārtu Imantā, bijušās rūpnīcas 
„Radiotehnika” teritorijā un  7. septembrī tika atklāts jau trešais 
tirdzniecības zīmola „Prisma” ģimenes hiperveikals ar kopējo 
platību 8000 kv.m. Tika renovēta ēka, labiekārtota teritorija, 
izveidotas autostāvvietas. Pateicoties veikala atvēršanai ir 
izveidotas 90 jaunas darba vietas. Perspektīvā, Radiotehnikas 
korpusu, plānots attīstīt un izveidot tirdzniecības un izklaides 
centru. 
 
Tirdzniecības platību jomā 3.ceturksnī ir vērojams neliels nomas 
maksu paaugstinājums pieprasītākajās vietās un ņemot vērā 
nelielo piedāvājumu šī tendence varētu saglabāties. Mazāk 
pieprasītās vietās nomas maksas saglabājas iepriekšējā 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. 
 
Ir novērota tendence, ka beidzoties nomas līgumiem, telpu 
iznomātāji vēlas paaugstināt nomas maksu un meklē jaunus 
maksātspējīgākus nomniekus. 
 
Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos lielveikalos 
saglabājas. T/c Spice aizpildītas ir visas tirdzniecības platības, 
tirdzniecības parkā Alfa brīvās platības sastāda 0,1%, t/c Origo 
– 2,8%, t/c Mols – 2,8%, t/c Dole – 3,7%, Galerija Centrs – 
4,7%, Olimpija – 10,5%, savukārt Rīga Plaza – 10% no visām 
tirdzniecības platībām.  
 
Modes un izklaides centrā Rīga Plaza 3.ceturkšņa laikā ir atvērti 
vairāki veikali - Reserved, Mohito, Cropp Town, House, Zvaigzne 
ABC, 4.ceturksnī plānots atvērt Elche un Home&Gourmet 
veikalus, savukārt lielākus projektus plānots realizēt uz 
pavasari, kad vakance varētu samazināties līdz 5%. 
 
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. Veiksmīgākajos tirdzniecības centros, 
ar zemu brīvo platību īpatsvaru, nomas maksas nedaudz 
paaugstinās un šī tendence varētu saglabāties. 

Noliktavas/Industriālās platības 

2011. gada 3.ceturksnis, salīdzinājumā ar 2.ceturksni ir bijis 
mazāk aktīvāks, kaut arī pieprasījumi pēc industriālajām 
platībām (īpaši pēc pēdējā piecgadē celtajām) ir salīdzinoši 
daudz, tomēr reāli darījumi, kuri ir noslēgušies ir salīdzinoši 
maz. Tas ir skaidrojams ar atvaļinājumu laiku, kā arī līgumu un 
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nosacījumu ssaskaņošanas procesa , kā arī piedāvāto cenu 
neatbilstību tirgus cenām. 
 
Joprojām ir interese no bijušo NVS valstu uzņēmējiem par 
ražošanas telpu un investīciju objektu iegādi. 
 
Trešajā ceturksnī vislielākais pieprasījums ir pēc noliktavu un 
ražošanas telpām no 1000 – 1500 kv.m., pārsvarā uz nomu. 
Pieprasījums pēc lielākām platībām 3000 – 5000 kv.m. 
salīdzinoši ir ļoti mazs. 
 
Joprojām ir interese par komerczemju iegādi Pierīgā. Uzņēmēji ir 
ieinteresēti iegādāties zemi komercapbūvei, lai uzbūvētu 
ražotnes un noliktavu telpas, kas atbilst kompānijas standartiem 
un prasībām. Tirgū ir arī liels komerczemju piedāvājums, tomēr 
cenas nav adekvātas esošajai tirgus situācijai, līdz ar to šajā 
segmentā krasas izmaiņas no pircēju puses nav novērotas. 
 
Tirgū sāk parādīties banku pārņemtie komercobjekti, par kuriem 
klientiem ir vislielākā interese, jo cenas ir atbilstošas tirgus 
situācijai, tomēr bankām primārais ir telpu noma, jo bieži vien 
pārdot par pašreizējām tirgus cenām nav izdevīgi. 
 
Nekustamā īpašuma kompānija SIA „Ober Haus Real Estate 
Latvia” sadarbībā ar valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” ir piesaistījuši ārvalstu optisko elektroierīču 
ražotājus un pārdevējus, kas Latvijā ir iegādājušies ne tikai 
nekustamo īpašumu un pašlaik atver savu ražotni, bet arī 
perspektīvā nodrošinās līdz pat 70 darba vietām, kā arī izskata 
iespēju attīstīt citas nozares. Produkts ir ar augstu pievienoto 
vērtību un ir paredzēts gan vietējam tirgum, gan arī eksportam 
uz Krieviju un visām Eiropas dalībvalstīm.  
 
Parādījies arī pieprasījums pēc noliktavu pakalpojumiem, kas 
agrāk Latvijā bija reti sastopams, Rietumeiropā vairākums 
lielāko piegādātāju strādā ar izmanto šāda veida pakalpojumu, 
kaut arī pakalpojuma izmaksas ir augstākas nekā parastu 
noliktavu telpu noma taču ilgtermiņā tas atmaksājas. 
 
Noliktavu un industriālo platību jomā nomu cenu izmaiņas nav 
novērotas. 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 
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. 


