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Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju 
iekšzemes kopprodukts (IKP) 2015. gada 2. ceturksnī 
salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni vienreizēju faktoru 
ietekmē ir pieaudzis par 1.2% (izslēdzot sezonalitāti). Tas ir 
pēdējā laika straujākais IKP pieaugums ceturkšņa laikā, pēdējo 
reizi tik straujš ceturkšņa pieaugums bija vien 2013. gadā. Pēc 
kalendāri izlīdzinātiem datiem IKP salīdzinājumā ar 2014. gada 
2. ceturksni ir pieaudzis par 2.6%. 

Bezdarba līmenis šā gada otrajā ceturksnī pirmo reizi kopš 
2008. gada ir noslīdējis zem 10% un sasniedza 9,8%. 
Salīdzinājumā ar 2014. gada otro ceturksni bezdarbs 
samazinājies par 0,9 procentpunktiem, savukārt nodarbinātība 
augusi par 1%. Tomēr Latvijas ekonomikas izaugsmes tempu 
mazināšanās un ģeopolitiskā nestabilitāte mūsu reģionā arvien 
vairāk sāk ietekmēt Latvijas darba tirgu un uzlabojumi 
turpmākajos ceturkšņos varētu kļūt lēnāki. 

Kā jau bija sagaidāms, tad ekonomiskā situācija Krievijā 
ietekmēja Latvijas eksporta iespējas – šogad 5 mēnešos kopējie 
preču eksporta apjomi uz Krieviju bija par 20,3% mazāki nekā 
pirms gada. Tajā pašā laikā ekonomiskās situācijas pakāpeniskā 
uzlabošanās ES pozitīvi ietekmēja Latvijas eksportu uz šīm 
valstīm – piecos mēnešos pieaugums par 3,7%. Arī uz trešajām 
valstīm eksporta apjomi ir palielinājušies (par 6,9%). Tas 
liecina, ka Latvijas ražotājiem ir panākumi gandrīz visu virzienu 
noietu tirgos. Kopumā gada pirmajos mēnešos preču eksporta 
apjomi ir palielinājušies par 2% (salīdzinot ar iepriekšējā gada 
atbilstošo periodu). Pieaugums eksportā ir pozitīvi ietekmējis 
apstrādes rūpniecību, kur ražošanas apjomi vienlaikus ir 
pieauguši par 6,2%. 

Gada pirmajos mēnešos vērojamais straujais 
mazumtirdzniecības apgrozījuma pieaugums liecina, ka tāpat kā 
pērn arī šogad būtisks devums izaugsmē būs privātajam 
patēriņam. Mazumtirdzniecības apgrozījums 1.pusgadā bija par 
6,2% lielāks nekā pirms gada. 

Turpmākā Latvijas tautsaimniecības attīstība joprojām būs cieši 
saistīta ar eksporta iespējām. No vienas puses eksportu 
ierobežos vājais pieprasījums NVS valstu tirgos, bet no otras 
puses eksportu pozitīvi ietekmēs turpmākā ekonomikas 
situācijas uzlabošanās lielākajā noieta tirgū – ES. Būtiska loma 
būs arī uzņēmēju spējai diversificēt savus noieta tirgus. Bez tam 
svarīgs faktors izaugsmei gan šim gadam, gan nākošajiem būs 
investīciju apjomu palielinājums. Ekonomikas ministrija 
prognozē, ka Latvijas ekonomikas izaugsme kopumā šogad 
varētu sasniegt vismaz 2,3 %. 

Biroju telpu nomas tirgū 2015. gada 2. 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  
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kvadrātmetru. Vidējās apsaimniekošanas izmaksas A un B 
klases biroju centros ir robežās no 0.95 līdz 4.5 eiro par 
kvadrātmetru. 

Lielākais pieprasījums ir pēc nelieliem un vidēja lieluma birojiem 
no 30 līdz 100 kvadrātmetriem pilsētas centrā vai klusajā centrā 
par nomas maksu ne augstāku par 8 eiro kvadrātmetrā. 
Pieaudzis pieprasījums pēc A klases biroja telpām platībās no 
150 līdz 200 kvadrātmetriem, bet piedāvājuma šādām telpām ir 
ļoti ierobežots. Tiek novērota tendence, ka starptautiskas 
kompānijas meklē iespējas optimizēt izdevumus, meklējot pēc 
platībām atbilstošākas telpas. 

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

2015. gada 2.ceturksnis tirdzniecības platību jomā, salīdzinot ar 
iepriekšējo ceturksni ir bijis aktīvāks, vasaras periodā aug 
pieprasījums pēc telpām Vecrīgā un Rīgas aktīvajā centrā. 
Palielināas sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju telpu 
pieprasījums.  

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

2015.gada 2.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. 

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2015. gada 2. ceturksnis 
ir iesācies ar vidēji augstu aktivitāti. Pieprasījums ir arī pēc 
padomju laikā celtajām noliktavu un ražošanas telpām, kas 
saistīts ar pēdējā desmitgadē celto noliktavu un ražošanas telpu 
lielo aizpildījumu. Vislielākais pieprasījums ir pēc telpām uz 
nomu platībās no 500 līdz 1000 kvadrātmetriem. 

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

2015. gada 2. ceturksnī komerczemju pieprasījums ir 
proporcionāli lielāks, nekā gatavo telpu pieprasījumi, kas saistīts 
ar telpu trūkumu un klientu individuālajām prasībām. 

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 variē 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. 

 

 


