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2015. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2014. gada attiecīgo 
periodu, IKP pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem ir pieaudzis par 
2,1%. Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem IKP ir palielinājies par 
2,0%. 

IKP pieaugumu sekmēja kāpums apstrādes rūpniecībā par 4% 
un pakalpojumu nozarēs (bez tirdzniecības) par 2%. 
Tirdzniecībā radītā pievienotā vērtība saglabājusies 2014. gada 
1.ceturkšņa līmenī. Būvniecības produkcijas apjomi 
samazinājušies par 1%. 

Lai arī rezultāts pēdējo gadu kontekstā nav spožs un no 
ilgtermiņa konverģences viedokļa pieauguma tempu gribētos 
straujāku, ir jāņem vērā esošie apstākļi. Ārējās vides situācija 
pēdējā gada laikā ir bijusi ārkārtīgi sarežģīta – Latvijas 
tautsaimniecība ir "iesprostota" starp ģeopolitisko notikumu 
radītajām sekām un nenoturīgu eiro zonas ekonomikas attīstību. 
Ņemot vērā šos apstākļus, rezultāts ir atbilstošs situācijai. Šāds 
1. ceturkšņa rezultāts ir arī ļoti tuvs prognozētajam. 

Lai arī smalkāks dalījums pa izaugsmi noteicošiem faktoriem IKP 
ātrā novērtējuma gadījumā nav pieejams, tomēr CSP preses 
relīzē iekļautā informācija un operatīvie dati liek domāt, ka viens 
no lielākajiem pienesumiem IKP izaugsmē ir 
bijis mazumtirdzniecības labajam veikumam (gada kāpuma 
temps +7.5%). Pateicoties zemajām degvielas cenām un 
mājokļu uzturēšanas izdevumiem (zemāki rēķini silto laika 
apstākļu dēļ), mājsaimniecību rocība, iepērkoties šā gada 
1. ceturksnī, ir bijusi augsta. Pakāpeniski uzlabojoties situācijai 
darba tirgū un pieaugot mājsaimniecību rīcībā esošajiem 
ienākumiem, ir augusi arī patērētāju pārliecība par savu 
finansiālo stāvokli, kas atspoguļojas arī tēriņu datos. 

Spriežot pēc operatīvajiem nozares datiem, apstrādes 
rūpniecības devums IKP ceturkšņa izaugsmē ir bijis pozitīvs, bet 
enerģētikas devums ir bijis izteikti negatīvs. Siltie laika apstākļi 
janvārī un februārī ir būtiski negatīvi ietekmējuši enerģētikas 
nozares izlaidi. Operatīvā statistika par transporta nozari (kravu 
pārvadājumiem dzelzceļā un kravu pārkraušanu ostās) liecina 
par negatīvām tendencēm – pārkrauto kravu apjoms ostās un 
pārvadāto kravu apjoms dzelzceļā salīdzinājumā ar iepriekšējā 
gada atbilstošo periodu mazinās. Arī būvniecības produkcijas 
apjomi šā gada 1. ceturksnī ir nedaudz mazinājušies (par 1% 
gada izteiksmē). 

Biroju telpu nomas tirgū 2015. gada 1. 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. 



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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Vislielākā aktivitāte jūtama saistībā ar nelieliem un vidēja 
lieluma birojiem no 50 līdz 150 kvadrātmetriem pilsētas centrā 
kā arī pieprasījums pēc nelielā A klases biroja telpām platībā līdz 
100 kvadrātmetri, bet diemžēl šādām platībām piedāvājums ir 
ierobežots. Tiek novērota tendence, ka starptautiskas 
kompānijas meklē iespējas samazināt biroja telpu platību un 
lietderīgāk izmantot darba vietu platības. 

Tāpat arī saglabājas pieprasījums pēc biroju ēku iegādes gan kā 
investīciju objektiem, gan savām vajadzībām. 

2015. gada 1.ceturksnis tirdzniecības platību jomā, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada 4. ceturksni ir bijis  mazāk aktīvs. 

Pieaug pieprasījums pēc telpām no 50 līdz 250 kvadrātmetriem 
pilsētas centra aktīvākajās vietās no sabiedriskās ēdināšanas un 
lietotu apģērbu kompānijām.  

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

2015.gada 1.ceturksnī vidējās nomas maksas mazām 
tirdzniecības platībām līdz 100 kvadrātmetriem aktīvajā centrā 
bija no 15 līdz 35 eiro par kvadrātmetru, atsevišķās vietās ar 
intensīvu gājēju un transporta plūsmu sasniedzot 50 eiro par 
kvadrātmetru. Vecrīgā nomas maksas par mazām tirdzniecības 
platībām vidēji svārstās no 15 līdz 50 eiro par kvadrātmetru, 
atkarībā no atrašanās vietas. Lielākām platībām nomas maksas 
gan aktīvajā centrā, gan Vecrīgā ir amplitūdā no 8 līdz 30 eiro 
par kvadrātmetru. Nomas maksas par tirdzniecības telpu 
nelielām platībām, kas atrodas tālāk no centra ir no 6 līdz 17 
eiro par kvadrātmetru, savukārt par lielām platībām no 5 līdz 12 
eiro par kvadrātmetru.  

Centrā, klusajā centrā un tuvajā centrā saglabājās daudz 
neiznomāto telpu īpatsvars, salīdzinoši labās tirdzniecības vietās, 
dēļ augstā nomas maksas pieprasījuma no īpašnieku puses, kas 
arī ir par iemeslu tam, ka šīs telpas vēl joprojām nav iznomātas. 

2015.gada 1.ceturksnī noslēdzies arī ievērojams darījums, kura 
ietvaros AS „Baltic RE Group“, sadarbojoties ar „ABLV“ banku, 
investējusi aptuveni 28 miljonus eiro vairākās Vecrīgas ēkās. Šī 
darījuma rezultātā tika rekonstruētas un pielāgotas tirdzniecības 
telpas dažādu nomnieku vajadzībām ar aptuveni 14 000 
kvadrātmetru kopējo platību.   

2015.gada sākumā apstirpinājās informācija, ka Latvijā ienāk 
ASV ātrās ēdināšanas tīkls „Kentucky Fried Chicken“ („KFC“) un 
tā partneruzņēmums „Pizza Hut“. Pirmo restorānu plānots atvērt 
Vecrīgā, Audēju ielā 14.  

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2015. gada 1. 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. Sakarā ar to, ka drīzumā, tiks nodotas eksplutācijā pašu 
vajadzībām būvētas noliktavu un ražošanu telpas, tirgū 
parādīsies telpu vakances. 

2015. gada 1. ceturksnī komercdarbībai paredzēto zemju 
pieprasījums ir vidējs un salīdzinājumā ar 2014. gada izskaņu, 
zems.  

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 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. 
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. 

 


