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Biroju nomas tirgū 2014. gada 3. ceturksnis ir bijis vidēji aktīvs. 
Nomas maksas ir saglabājušās iepriekšējā ceturkšņa līmenī - A 
klases biroju segmentā vidēji tās ir robežās no 10 līdz 15 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 7 līdz 10 eiro par 
kvadrātmetru. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A un B 
klases biroju centros ir robežās no 0.95 līdz 4.5 eiro par 
kvadrātmetru. 

Vislielākā klientu aktivitāte jūtama saistībā ar nelieliem un vidēja 
lieluma birojiem no 50 līdz 200 kvadrātmetriem par salīdzinoši 
zemu nomas maksu. Bijuši arī vairāk pieprasījumu kā 
iepriekšējā ceturksnī par biroju platībām jaunajos biroju centros 
no 250 līdz 350 kvadrātmetru platībā. Šajā ceturksnī bijuši arī 
vairāki klientu pieprasījumi pēc lielākām telpām no 800 līdz 
1000 kvadrātmetriem, bet savukārt piedāvājums ir ļoti 
ierobežots. 

Saglabājas pieprasījums pēc biroja telpām platībās no 80 līdz 
150 kvadrātmetri jaunajās biroju ēkās, taču diemžēl nav 
atbilstoša piedāvājuma. Tāpat saglabājas pieprasījums par 
biroju ēku iegādi gan kā investīciju objektu, gan savām 
vajadzībām. 

2014. gada 3.ceturksnis tirdzniecības platību jomā ir bijis vidēji 
aktīvs. 

Ir pieprasījums pēc tirdzniecības telpām no 50 līdz 250 kv.m. 
pilsētas centra aktīvākajās vietās, vēl joprojām novērojams 
pieprasījums pēc šāda tipa telpām no vietējiem Latvijas 
tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas iezīmē pozitīvus 
ekonomiskos rādītājus. Ir arī interese par lielākām tirdzniecības 
platībām – no 300 līdz 1500 kv.m. 

2014.gada 3.ceturksnī vidējās nomas maksas mazām 
tirdzniecības platībām Vecrīgā un aktīvajā centrā ir no 15 līdz 45 
eiro par kvadrātmetru, atsevišķās vietās sasniedzot 50 eiro par 
vienu kvadrātmetru, lielākām platībām nomas maksas ir 
amplitūdā no 8 līdz 30 eiro par vienu kvadrātmetru. Nomas 
maksas par tirdzniecības telpu nelielām platībām, kas atrodas 
tālāk no centra ir no 6 līdz 17 eiro par vienu kvadrātmetru, 
savukārt par lielām platībām 5 līdz 12 eiro par kvadrātmetru.  

Centrā, klusajā centrā un centra tuvumā arī ir novērojama 
tendence, ka ir daudz tukšas telpas salīdzinoši labās 
tirdzniecības vietās, bet ar ļoti augstu nomas maksu, kas arī ir 
par iemeslu tam, ka šīs telpas vēl joprojām nav aizpildītas. 

Lielākajos iepirkšanās centros turpinās nomnieku maiņa, dodot 
priekšroku plaši atzītiem starptautiskiem zīmoliem. Ar nomnieku 
rotāciju tiek nodrošināts optimāls tirdzniecības centra 
ienesīgums un pircēju ērtībai un pieprasījumam atbilstošs 
nomnieku klāsts. Arī nomnieki saspringtas konkurences 
rezultātā nodrošina jaunu telpu konceptu un optimizē preču 
klāstu. Uz šo brīdi vislielākās rekonstrukcijas veic tādi  
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tirdzniecības centri kā „Domina Shopping“, „Olimpia“ un „Sky & 
More“. 

“Sky&More” veicot sagatavošanās darbus, šā gada sākumā 
daļēji mainīja savu konceptu no tirdzniecības centra uz “shop-in-
shop” konceptu ar nosaukumu “F&More”. Koncepta maiņa ir 
paredzēta vairākās kārtās, pievienojot jaunajam konceptam 
arvien lielākas platības.  

Arī tirdzniecības centrs “Olimpia” ir pārmaiņu priekšā, šogad tā 
otrajā stāvā ir plānots izveidot aptuveni 30 “outlet” koncepcijas 
veikalus, kuru atklāšana notiks 2014.gada beigās.   

Arī  tirdzniecības centrs  “Domina Shopping” ir būtisku izmaiņu 
priekšā – rekonstrukcija ir saistīta ar H&M zīmola veikala 
atvēršanu šogad. 

Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos tirdzniecības 
centros joprojām saglabājas. T/C Spice, T/C Spice Home ir 
aizpildītas visas tirdzniecības platības. T/C Origo brīvās platības 
sastāda 0.2%, T/C Alfa – 0.3%, T/C Galerija Centrs – 2.4%, T/C 
Rīga Plaza – 3.0%, T/C Mols – 2.6%, un T/C Dole – 2.7%  no 
visām tirdzniecības platībām. Kā jau minējām T/C Domina 
Shopping, T/C Sky&More un T/C Olimpia notiek vairākas 
plānotas nomnieku rotācijas līdz ar to ir palielinājušās brīvās 
platības. Nomas maksa tirdzniecības centros ir no 7 līdz 50 eiro 
par vienu kvadrātmetru. 

2014.gada 3.ceturksnī tirdzniecības centrs Akropolis aktivitāte ir 
mazinājusies, uz šo brīdi to plānots nodot ekspluatācijā 
2016.gada beigās. Ši centra popularitāte būs atkarīga no 
piesaistīto nomnieku klāsta un izklaides iespēju nodrošinājuma, 
tādā veidā kļūtot par iepirkšanās un izklaides vietas galamērķi.   

Savu paplašināšanos realizē arī jauni uzņēmumi, kas meklē 
piemērotas maģistrālas vietas savu veikalu / noliktavu 
būvniecībai.  

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2014. gada 3. ceturksnis 
ir pagājis ar vidēju aktivitāti. Pieprasījums ir iespējams 
mazinājies saistībā ar telpu deficītu tirgū un klienti risina 
jautājumus par zemes iegādi un būvniecību. 

Redzot esošo klientu interesi, investori pat ir gatavi uzsākt 
noliktavu celtniecību, bez iepriekšēja nomas līguma ar konkrētu 
klientu.  

2014. gada 3. ceturksnī komerczemju pieprasījums ir nemainīgi 
augsts. Interese ir par zemēm visa veida objektu celtniecībai. Ir 
pieprasījumi noliktavu, veikalu un dzīvokļu ēku celtniecībai. 

Noliktavu un industriālo platību jomā vidējās nomas maksas ir 
saglabājušās iepriekšējā līmenī. Maksa par neapsildītiem, 
veciem angāriem ir vidēji 0.7 eiro par kvadrātmetru; par vecās 
industriālās zonās atjaunotiem cehiem vidēji no 1.5 līdz 3.0 eiro 
par kvadrātmetru; par ekspluatācijā tikko nodotu A klases 

kompleksu ar atbilstošas kvalitātes aprīkojumu visās pozīcijās, 
Rīgas robežās no 3.5 līdz 4.5 eiro par vienu kvadrātmetru. 
Vidējās apsaimniekošanas izmaksas ir robežās no 0.4 līdz 0.8 
eiro par kvadrātmetru. 

Pārdošanas cenas arī saglabājušās iepriekšējā ceturkšņa 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 ir no 70 līdz pat 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. 

 


