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2014. gada 3. ceturksnī iekšzemes kopprodukts 
(IKP) salīdzināmajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem 
datiem palielinājies par 0,5%, salīdzinot ar 2014. gada 2. 
ceturksni. Salīdzinājumā ar 2013. gada 3. ceturksni, IKP 
pieaudzis par 2,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 
apkopotie dati. 

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2014. gada 3. ceturksnī, 
salīdzinot ar 2013. gada 3. ceturksni, IKP ir palielinājies par 
2,4%. 

Iekšzemes kopprodukts 2014. gada 3. ceturksnī faktiskajās 
cenās ir 6,3 miljardi eiro. 

2014. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada trešo 
ceturksni, par 0,6% samazinājās apstrādes rūpniecības temps 
salīdzināmajās cenās, ko ietekmēja kritums pārtikas produktu 
ražošanā par 0,3%,nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā 
– par 5,3%, kā arī iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – 
par 21,5%. Apstrādes rūpniecību pozitīvi ietekmēja produkcijas 
kāpums koksnes un koka izstrādājumu apakšnozarē par 8,7% 
un gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 7,5%. 

Dzīvojamo ēku būvniecība pieaugusi par 24,4%, vietējo 
cauruļvadu un komunikācijas līniju būvniecība – par 50,1%, 
savukārt izglītības iestāžu būvniecība un remonts palielinājās 
2,1 reizi. Ielu un ceļu būvniecība samazinājusies par 11,2%, 
maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecība 
– par 26,1%. 

Mazumtirdzniecība palielinājās par 3,4%, tai skaitā auto 
degvielas mazumtirdzniecības apjomi – par 2,6%. Par 4,3% 
pieauga pārtikas preču un par 2,9% – nepārtikas preču 
tirdzniecība. 

Transporta nozares pieaugumu veicināja apgrozījuma 
palielināšanās autotransporta darbībā: par 4% – kravu 
pārvadājumos un par 6% – pasažieru pārvadājumos. 

Par 9% pieauguši finanšu pakalpojumi. 

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi sniegti attiecīgi par 
3,8% un 2,1% vairāk. Tūrisma biroju darbība paplašinājusies 
par 5%. 

Izklaides un atpūtas pakalpojumi palielinājušies par 3%, 
savukārt azartspēļu nozarē pieaugums par 6%.  

2014. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada trešo 
ceturksni privātais galapatēriņš faktiskajās cenās palielinājās par 
3,1%. Mājsaimniecību izdevumi pārtikas iegādei palielinājās par 
4,5%, bet mājokļa uzturēšanas izdevumi – par 0,5%. 
Mājsaimniecību izdevumi transportam samazinājušies par 1,1% 
(izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu 
iegāde un ekspluatācija). Bruto pamatkapitāla veidošana 
pieauga par 0,8%. Preču eksports palielinājies par 2,6%, bet 
pakalpojumu eksports samazinājies par 5,7%. Preču importa  
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apjomi pieauga par 0,1%, bet pakalpojumu imports krities par 
2,8%. 

Biroju telpu nomas tirgū 2014. gada 4. 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 aktivitāte jūtama saistībā ar nelieliem un vidēja 
lieluma birojiem platībās no 50 līdz 200 kvadrātmetriem par 
salīdzinoši zemāko nomas maksu, no augstākminētajām. 

Tāpat arī saglabājas pieprasījums par biroju ēku iegādi gan kā 
investīciju objektu, gan savām vajadzībām. 

Kā investīcijas objektu 2014. Gada beigās EfTEN Capital izsolē 
iegādājusies A klases biroju ēku Lāčplēša ielā 20A, Rīgā. Šī ir jau 
trešā biroju ēka Rīgas centrā, iepriekš tika iegādātas ēkas Stabu 
un Blaumaņa ielās. LNK Group iegādātā A klases biroja ēka 
Rīgā, Jāņa Daliņa ielā 15 pilnībā tika iznomāta 4. ceturkšņa 
laikā, daudzi nomnieki izmantoja iespēju pārvietot savus birojus 
uz labiekārtotu ēku. Sakarā ar papildus telpu nodrošinājumu A 
klases un B klases segmentā, palielinās B un C klases brīvo 
telpu īpatsvars. 

2014. gada 4.ceturksnis tirdzniecības platību jomā ir bijis  
aktīvs. 

Pieaug pieprasījums pēc telpām no 50 līdz 250 kv.m. pilsētas 
centra aktīvākajās vietās no sabiedriskām ēdināšanas 
kompānijām.  

Tirdzniecības centros turpinās nomnieku maiņa un pasaules 
pazīstamo zīmolu ekspansija, nodrošinot tirdzbiecības centriem 
aizpildījumu un apmeklētāju apmierinātību ar piedāvājumu. 

2014.gada 4.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 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. 

Augstais aizpildījuma īpatsvars populārākajos tirdzniecības 
centros joprojām saglabājas. T/C Spice, T/C Spice Home un 
Domina SC ir aizpildītas visas tirdzniecības platības. T/C Origo 
brīvās platības sastāda - 0.8 %, T/C Galerija Centrs – 2.8%, T/C 
Rīga Plaza – 2.0%,  T/C Dole – 2.9 %, T/C Mols – 2% un T/C 
Alfa - 0.1% . Joprojām pārmaiņu posmā ir TC Olimpia un 
Sky&More. 

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2014. gada 4. ceturksnis 
ir pagājis ar augstu aktivitāti. Vislielākis pieprasījums ir pēc 
nomas telpām. Taču vēl joprojām tirgū ir deficīts pēc pieprasīto 
telpu apjomu. 

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

2014. gada 4. ceturksnī komercdarbībai paredzēto zemju 
pieprasījums ir nemainīgi augsts. Interese ir par zemēm visa 
veida objektu celtniecībai. Lielāks ir pieprasījums zemēm 
platībās no 1 līdz 1.5 ha Rīgas perifērijā par cenu no 20 līdz 30 
eiro par kvadrātmetru, kur attīstīt ražotnes vai noliktavas pašu 
vajadzībām nevis nomas tirgum. 

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 
industriālājās 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 mainās 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. Šogad ir uzsākti vairāku projektu 
celtniecības darbi. Kurus plānots pabeigt nākošā gada laikā. 


