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Saskaņā ar Latvijas Bankas prognožu ziņojumu 2015. gadā 
saglabājās mērens Latvijas tautsaimniecības izaugsmes temps –
saskaņā ar sezonāli un atbilstoši kalendāro dienu skaitam 
izlīdzinātiem datiem IKP palielinājās par 2.6%. 2015. gada 
4. ceturksnī tautsaimniecības attīstība jūtami palēninājās, 
liecinot par augstu nenoteiktību un riskiem, ko rada ārējās vides 
faktori. 

Slikto rezultātu 2015. gada 4. ceturksnī galvenokārt noteica 
investīciju un eksporta apjoma kritums (no izlietojuma puses) 
un būvniecības un finanšu pakalpojumu pievienotās vērtības 
sarukums, kā arī neliels kritums apstrādes rūpniecībā (no 
ražošanas puses). Kā ziņo Latvijas Banka, būtiski vājāki 
4. ceturkšņa rezultāti lielā mērā nosaka arī 2016. gada IKP 
prognozes pazeminājumu. 

Lai gan 2015. gadā kopumā investīciju apjoms pieauga, 
nenoteiktība par nākotnes attīstību un ārējās vides riski jūtami 
kavē straujāku investīciju atjaunošanos. Tāpēc arī 2016. gadā 
gaidāma vien mērena investīciju aktivitāte. Investīcijas joprojām 
lielā mērā ir atkarīgas no Eiropas Savienības (ES) fondu 
pieejamības, bet jaunā ES fondu plānošanas perioda 
finansējuma apgūšana kavējas. 

Saskaņā ar Latvijas Bankas prognožu ziņojumu nozaru dalījumā 
2016. gadā, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, būvniecība un transporta 
nozare būs galvenās lēnāka IKP attīstības tempa noteicējas. 
2016. gadā, visticamāk, dzīvojamā fonda būvniecībā strauju 
pavērsienu nebūs, ja vien neatsāksies straujš kreditēšanas 
pieaugums. Savukārt nedzīvojamo ēku būvniecības segmentā 
varētu būt vērojams turpmāks sarukums, ko ietekmēs jau 
minētais ES fondu jaunā plānošanas perioda lēnais sākums. 
Zināmu atveseļošanos var gaidīt 2. pusgadā ar nosacījumu, ka 
ES fondu apgūšana paātrināsies. Jaunā plānošanas perioda 
ietvaros ir pieejams finansējums ceļiem, tāpēc, visticamāk, šis 
segments turpinās pozitīvi ietekmēt būvniecības izaugsmi. 

Ņemot vērā joprojām saspringto ģeopolitisko situāciju, pasaules 
un daļas partnervalstu tautsaimniecības izaugsmes prognožu 
pasliktināšanos un vāju investīciju dinamiku, Latvijas Bankas 
IKP prognoze 2016. gadam samazināta no 2.7% uz 2.3%. 

Biroju telpu nomas tirgū 2016. 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. 

Lielākais pieprasījums ir pēc vidēja lieluma birojiem no 60 līdz 
150 kvadrātmetriem pilsētas centrā vai klusajā centrā par 
nomas maksu ne augstāku par 8 eiro kvadrātmetrā. Saglabājies 
pieprasījums pēc A klases biroja telpām platībās no 250 līdz 350 
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kvadrātmetriem, turpretī piedāvājums šādām telpām ir ļoti 
ierobežots. Tomēr ir vērojama attīstītāju aktivitāte, un tuvāko 
gadu laikā biroju nomas tirgus tiks papildināts ar augstas klases 
biroju telpām, kā, piemēram, attīstītāja Hanner A klases biroju 
ēka Sporta ielā 11 piedāvās ap 14‘000 m2 nomājamu biroja 
telpu, ekspluatācijā nodošanas paredzētais termiņš – 2017. 
gada 1. ceturksnis. Attīstītājs LNK Properties ir iegādājies ēkas 
Pārdaugavā, Kauguru ielā 2A un rekonstruēs B klases biroja 
telpas ar kopējo platību 4000 m2. Tiek novērota tendence, ka 
starptautiskas kompānijas meklē iespējas optimizēt izdevumus, 
samazinot nomātās platības, mainot biroja atrašanās vietu no 
centra uz citiem pilsētas rajoniem, vai veicot sarunas par esošās 
nomas samazinājumu. 

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

2016. gada 1.ceturksnis tirdzniecības platību jomā, salīdzinot ar 
iepriekšējo ceturksni aktivitātes ziņā nav īpaši mainījies.  

Iezīmējas dažas tendences patērētāju uzvedībā tirdzniecības 
centros – aizvien vairāk cilvēku vēlas tur saņemt sadzīves 
pakalpojumus un ieturēt maltīti. Līdz ar ko pieaugumu piedzīvo 
ēdināšanas nozare. Restorānu un kafejnīcu apgrozījuma 
pieaugums apliecina, ka pilsētnieku vidū iesakņojas tradīcija 
ieturēt maltīti tirdzniecības centros.  

Nozīmīgu izaugsmi piedzīvo arī pakalpojumu sfēra, kas laikus 
noreaģējusi uz patērētāju vēlmi izmantot tirdzniecības centru kā 
universālu pakalpojumu sniedzēju. Tirdzniecības centru 
apmeklētāji izmanto iespēju, ka pie tirdzniecības centriem ir ērti 
novietot automašīnu un visu izdarīt vienuviet - apmeklēt 
veselības centru, skaistumkopšanas salonu, banku un pastu, 
nodot drēbes veļas mazgātavā un ķīmiskajā tīrītavā, veikt 
mobilo tālruņu remontu, izgatavot rezerves atslēgas un 
iegādāties sadzīvē nepieciešamas lietas. 

Pagājušā gada nogalē Rīgas pilsētas būvvalde atļāva sākt 
daudzfunkcionālā tirdzniecības centra "Akropole" būvniecību. 
Saistībā ar centra būvniecību gan joprojām tiek veiktas dažādas 
izmaiņas, lai vēl vairāk uzlabotu mazumtirdzniecības, 
būvniecības, satiksmes organizācijas un citus darbības 
standartus. Būvniecības darbus plānots sākt 2016. gada otrajā 
pusē. Sākotnēji kompleksa būvniecību bijušās Rīgas porcelāna 
rūpnīcas (iepriekš Kuzņecova porcelāna rūpnīcas) teritorijā 
Ķengaragā bija plānots sākt 2008. gada beigās, bet atklāšana 
bija ieplānota līdz 2010. gada beigām. Vēlāk ekonomiskās 
situācijas dēļ būvniecības termiņi tika mainīti. 

2016.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 svārstās kā vienmēr būtiski – no 15 līdz 50 eiro par 
kvadrātmetru, atkarībā no atrašanās vietas, cilvēku plūsmas, 
tūrisma objektu pievilcības, piemēram Peitavas ielā ir 15 eiro 
par kvadrātmetru, bet Kaļķu, Vaļņu ielās – ap 50 eiro. 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.  

Šajā gada periodā nomnieku interešu centrā ir Vecrīga un 
centrs, jo tuvojas vasaras sezonas tūristu un atvaļinājuma 
baudītāju pieplūdums.  

Tā kā cilvēku dzīves temps ķļūst arvien straujāks, Vecrīgā un 
pilsētas aktīvajā centrā strauji attīstītās mazumtirdzniecības niša 
– ātrās ēdināšanas un iepirkšanās veikali. 

Atvēršanai tuvojas pirmā ātrās ēdināšanas zīmola Pizza Hut 
ēstuve Vecrīgā, Audēju ielā 14, blakus KFC ēstuvei.  

Ātrās apkalpošanas sfērā startē arī uzņēmumi, kas iepriekš 
darbojušies citā sektorā – 2015. gada decembrī Vecrīgā sev 
iepriekš neraksturīgu tirdzniecības vietu atvēra lielveikalu ķēde 
Rimi, savukārt šā gada februārī vecpilsētā tika atvērts pirmais 
Statoil veikals, kurā netiek tirgota degviela. Abi komersanti 
plāno, ka jaunās koncepcijas veikalu skaits pieaugs jau šogad. 
Attīstība notiks pakāpeniski, vērtējot patērētāju atsaucību un 
tirgus tendences. 

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā 2016. gada 1. ceturksnis 
ir iesācies ar vidēji augstu aktivitāti. Ir parādījies telpu 
piedāvājums, kas saistīts ar uzņēmumu pāriešanu uz pašu 
telpām. Vislielākais pieprasījums pēc nomājamām telpām ir 
platībās no 500 līdz 1000 kvadrātmetriem. 

Palielinoties telpu piedāvājumam šajā segmentā, investoru 
interese par noliktavu celtniecību ir mazinājusies. Pārsvarā tiek 
attīstīti tie projekti, kuros  ir noslēgti līgumi ar nomniekiem un 
tiek būvēts pēc to vajadzībām. Viens no šādiem projektiem ir 
LNK grupas projekts Piedrujas ielā, kas sastāvēs no noliktavu, 
biroju un tirdzniecības platībām. 

2016. gada 1. ceturksnī komerczemju pieprasījums ir palicis 
nemainīgs – klienti meklē zemes no 2500 līdz 10‘000 
kvadrātmetru platībās mazumtirdzniecībai, neliela apjoma biroju 
un noliktavu būvēšanai pašu lietošanai, kā arī daudzdzīvokļu 
māju būvniecībai pievilcīgās vietās zemes līdz 20‘000 
kvadrātmetru platībās mazumtirdzniecībai un operacionālai 
darbībai (noliktavas, tehnikas novietnes, servisa zonas) Pierīgā; 
mazliet mazinājies ir to zemju pieprasījums, kas paredzētas lielu 
noliktavu celtniecībai. 

Noliktavu un industriālo platību jomā vidējās nomas maksas ir 
saglabājušās iepriekšējā līmenī. Maksa par neapsildītiem, 
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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. 


