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2019. gada 13. maijā          Krustpils novada pašvaldībai 
Reģ. Nr. D – 19/100                                Novērtējuma atskaite un tai pievienotie dokumenti paredzēti 

tikai atskaitē uzrādītajam mērķim un nododami tikai ar to  

   saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām. 
 

SLĒDZIENS 
 

par nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā 
tirgus vērtību 

 
Cienītās dāmas, godātie kungi! 
 Saskaņā ar vērtēšanas uzdevumu, sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Guntis Vjakse ir 
veicis nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā, 
turpmāk tekstā “OBJEKTS”, novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību atbilstoši situācijai īpašuma 
vērtēšanas datumā. 
 Atskaitē ar jēdzienu OBJEKTS tiek saprasts Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Variešu 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000119722 - 3 nostiprināts Krustpils novada pašvaldībai, 
nodokļu maksātāja kods  90009118116, piederošs nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5694 900 
7154, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 60,1* m2 un kopīpašuma 601/11968 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kā arī inženierkomunikāciju un labiekārtojuma 
kopums, kas atrodas objektā un ir ar to nesaraujami saistīts. 

* Iepazīstoties ar dokumentiem, vērtētājs konstatēja, ka zemesgrāmatā un kadastrālās uzmērīšanas 

lietā ir noradītās atšķirīgās dzīvokļa platības. Par pamatu aprēķiniem vērtētājs izmanto zemesgrāmatā 

norādīto platību, t.i. 60,1 m2. 

 OBJEKTS ir novērtēts saskaņā ar Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013. 
OBJEKTA vērtēšanai izmantota tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja. 
Vērtēšanas mērķis: noteikt minētā OBJEKTA visticamāko tirgus vērtību, atsavināšanas 

vajadzībām. 
 

Pēc veiktā novērtējuma 2019. gada 13. maijā 
visiespējamākā OBJEKTA tirgus vērtība ir 

EUR 1 700  
(viens tūkstotis septiņi simti euro). 

 

Noteiktā vērtība ir piemērojama tikai gadījumā, ja tiek atsavinātas pilnas īpašumtiesības uz 
vērtējamo objektu, tā sastāvs un tehniskais stāvoklis atbilst vērtēšanas atskaitē konstatētajam. 
 Vērtēšanas atskaitē tiek uzskatīts, ka īpašniekam ir pilnas tiesības rīkoties ar OBJEKTU, tas ir brīvs 
no jebkāda veida apgrūtinājumiem vai apķīlājumiem, izņemot tos, par kuriem ir minēts šajā atskaitē, un 
to var realizēt atklātā un konkurējošā nekustamo īpašumu tirgū. Iegūtie rezultāti nav attiecināmi uz kādu 
citu datumu. 
 Vērtēšanas atskaite ir sagatavota, ņemot vērā atskaitē aprakstītos pieņēmumus un ierobežojošos 
faktorus, kā arī informāciju, ko satur iesniegtās dokumentu kopijas, kuras ir pievienotas atskaitei 
pielikumos un ir uzskatāmas par šīs atskaites neatņemamu sastāvdaļu. 

SIA „Dzieti” ir neatkarīga firma, un šajā atskaitē ir parādīts labākais viedoklis, kādu varēja 
pieņemt, ņemot vērā vērtētājam pieejamo informāciju. 

 
Ar cieņu, 
SIA “Dzieti” valdes priekšsēdētājs Juris Guntis Vjakse 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

SIA “Dzieti”, Raiņa iela 35A, Rēzekne, Latvija, reģ.nr. 424030010964, tālr./fakss: 646 25738, e-pasts: dzieti@apollo.lv 
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PIELIKUMI (kopijas) 
 
1. pielikums – izdruka no datorizētās zemesgrāmatu datu bāzes; 
2. pielikums – telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 
3. pielikums – kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai; 
4. pielikums – profesionālās kvalifikācijas sertifikāts; 
5. pielikums – komersanta reģistrācijas apliecība. 
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DARBA UZDEVUMS 
 

Noteikt nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils 
novadā visiespējamāko tirgus vērtību vērtēšanas datumā. 

Vērtības definīcija (Latvijas standarts „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013): 
Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no 

viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un 
labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu 
un bez piespiešanas. 

 
GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 

 
Adrese „Māja Nr.3”- 3, Varieši, Variešu pag., Krustpils nov. 
Kadastra numurs 5694 900 7154 

Īpašumtiesības, īpašumtiesību 
pamats 

Uz 2016.gada 15.marta dāvinājuma līguma pamata, īpašuma tiesības 
uz vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 
nodokļu maksātāja kods  90009118116. Pie dzīvokļa īpašuma pieder 
kopīpašuma 601/11968 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes. 

Apgrūtinājumi Nav informācijas. 
Vērtējuma pasūtītājs Krustpils novada pašvaldība. 

Vērtējuma mērķis 
Vērtējamā OBJEKTA tirgus vērtības noteikšana atsavināšanas 
vajadzībām. 

Objekta apsekošanas datums 2019. gada 02. maijs 
Objekta apsekotājs Juris Guntis Vjakse. 
Informācija par vērtējamo OBJEKTU: 
Istabu skaits 1 
Kadastrālā vērtība EUR 1508. 
Sērija Trīsstāvu dzelzsbetona bloku māja. 
Ēkas būvniecības gads 1978. 
Ēkas konstrukcijas materiāls 
(ķieģelis, betons, koks, jaukts) 

Pamati - dzelzsbetons; ārsienas – dzelzsbetons; pārsegumi – 
dzelzsbetons. 

Jumta konstrukcijas un 
pārseguma materiāls 

Divslīpņu jumts, azbestcementa lokšņu segums. 

Dzīvokļa atrašanās stāvs 2. 
Stāvu skaits ēkai 3 
Dzīvokļa dzīvojamā platība 31,2 m2. 

Dzīvokļa kopējā platība 

60,1 m2. 
* Iepazīstoties ar dokumentiem, vērtētājs konstatēja, ka zemesgrāmatā 

un kadastrālās uzmērīšanas lietā ir noradītās atšķirīgās dzīvokļa 

platības. Par pamatu aprēķiniem vērtētājs izmanto zemesgrāmatā 

norādīto platību, t.i. 60,1 m2. 

Dzīvokļa iekštelpu plānojums Dzīvokļa plānojums atbilst telpu grupas plānam. 

Dzīvokļa vispārējais stāvoklis 

Dzīvokļa iekšējās apdares stāvoklis kopumā vērtējams, kā 
apmierinošs. Dzīvojamās mājas fiziskais nolietojums atbilstoši telpu 
grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai (izpildes datums 24/10/2002.) 
40%.  

Iekšējās apdares apraksts 
Nr. pēc 
plāna 

eksplik. 
Telpa Grīda Sienas (apdare) Griesti Logi Durvis 

1 istaba krāsots prespapīrs tapetes krāsojums PVC koka 

2 istaba krāsots prespapīrs tapetes krāsojums PVC koka 

3 koridors krāsots prespapīrs tapetes krāsojums nav koka 
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4 skapis  krāsots prespapīrs
krāsots 

apmetums 
krāsojums nav koka 

5 virtuve linolejs krāsojums krāsojums PVC koka 

6 pieliekamais krāsots prespapīrs krāsojums krāsojums nav koka 
7 vannas istaba flīzes krāsojums krāsojums nav koka 
8 tualete flīzes krāsojums krāsojums nav koka 
9 skapis krāsots prespapīrs krāsojums krāsojums nav koka 

10 skapis krāsots prespapīrs krāsojums krāsojums nav koka 
11 koridors krāsots prespapīrs tapetes krāsojums nav koka 
Ārējās durvis (skaits, materiāls, 
slēdzenes) 

Vienas - koka. 

Komunikācijas 

Elektroapgāde (220 V). 
Ūdens apgāde - vietējā centralizētā (pieslēgums apdzīvotās vietas 
tīkliem). 
Kanalizācija - vietējā centralizētā (pieslēgums apdzīvotās vietas 
tīkliem). 
Apkure – centrālā. 

Elektrosistēmas (jaunas, vidējas, 
vecas) 

Dzīvokļa iekšējās elektrosistēmas nav mainītas - apmierinošā stāvoklī. 

Ūdens sistēmas (jaunas, 
restaurētas, vecas) 

Dzīvokļa iekšējās ūdens sistēmas nav mainītas - apmierinošā stāvoklī. 

Ugunsdrošība Atbilst ugunsdrošības noteikumiem. 
Apsardze Nav. 

Pašreizējā izmantošana 
Īres līgums vērtētājam nav iesniegts. Tiek pieņemts, ka dzīvoklis ir 
izīrēts. 

Labākais izmantošanas veids Dzīvoklis vienai ģimenei. 

Apkārtne/ satiksme 

Dzīvoklis atrodas Krustpils novada Variešu pagastā, apdzīvotā vietā 
Varieši. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai ~ 9 km. Apkārtnē – līdzīgu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, LIZ laukumi, meža nogabali, 
tuvumā atrodas dzelzceļa līnija. Autotransporta novietošana iespējama 
mājas pagalmā.  

Piezīmes - 

 
LABĀKAIS IZMANTOŠANAS VEIDS 

 
Labākā un efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek iegūts 

maksimālais labums, un kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. Labākā un 
efektīvākā izmantošana var sakrist ar aktīva pašreizējo izmantošanas veidu, vai arī var būt kāds cits 
alternatīvs izmantošanas veids. (LVS 401:2013 p.3.12.4.) 

Labākās un efektīvākās izmantošanas noteikšana ietver šādus apsvērumus: 
a) lai noteiktu, vai kāda izmantošana ir reāli iespējama, vērā ir ņemami tikai tie apsvērumi, 

ko par saprātīgiem uzskata tirgus dalībnieki; 
b) lai atspoguļotu prasību, ka izmantošanai ir jābūt tiesiskai, ir jāņem vērā visi esošie 

īpašuma lietošanas juridiskie ierobežojumi, piemēram, zonējums; 
c) prasība, ka izmantošanai ir jābūt finansiāli iespējamai paredz izvērtēt, vai pastāv kāda 

alternatīva, fiziski iespējama un juridiski pieļaujama izmantošana, kas, ņemot vērā ar 
īpašuma izmantošanas veida maiņu saistītās izmaksas, tipiskam tirgus dalībniekam 
nodrošinātu tādu ienesīguma līmeni, kas būtu augstāks un pārsniegtu īpašuma ienesīgumu 
pie esošās izmantošanas. (LVS 401:2013 p.3.12.6.) 

Analizējot nekustamo īpašumu tirgus situāciju, atrašanās vietu un īpašuma raksturu, vērtētājs 
secina, ka labākais vērtējamā nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir dzīvoklis vienai ģimenei. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ANALĪZE 
 

Vērtēšanas atskaites sagatavošanas brīdī Krustpils un Jēkabpils novados vērojama mērena NĪ 
tirgus aktivitāte, kas izskaidrojama ar ekonomisko stāvokli reģionā, iedzīvotāju maksātspējas 
līmeni un bankas kreditēšanas politikas izmaiņām. Kopumā pieprasījums pēc dzīvokļiem 
pašvaldībās (lauku apvidū) ir zems, kas, galvenokārt, ir saistīts ar darba vietu trūkumu reģionos, 
kas savukārt veicina iedzīvotāju zemo pirktspēju un migrāciju uz novadu centriem, kur darba 
iespējas ir lielākas. Pieprasījumu pēc dzīvokļiem nosaka to izvietojums ciematā, tuvums līdz 
novadu/pagastu centriem, inženierkomunikāciju pieejamība un piebraucamo ceļu esamība labā 
tehniskā stāvoklī. 

Krustpils novadā vērtēšanas brīdī pastāv pazemināts pieprasījums pēc dažāda tipa 
dzīvojamajām platībām. Dzīvokļu piedāvājums pārsniedz vai līdzsvarots ar pieprasījumu. 
Pieprasītāki ir divistabu un trīsistabu dzīvokļi (ja nav centralizētās apkures komunālo maksājumu 
līmenis būtiski neatšķiras), galvenokārt, zemo komunālo maksājumu dēļ. Būtiska nozīme tiek 
pievērsta komunālo maksājumu līmenim, dzīvojamās mājas fiziskajam stāvoklim un 
ģeogrāfiskajam izvietojumam. NĪ piedāvātie, labā stāvoklī esoši dzīvokļu īpašumi tirgū eksponējas 
vidēji no 6-18 mēnešiem. Tam par pamatu ir pircēju ierobežotās iespējas piesaistīt finansējumu (tai 
skaitā saņemt hipotekāros kredītus). Pieprasījums pēc dzīvokļu īpašumiem Kūku pagastā ir 
aukstāks nekā tālāk izvietotos novada pagastos. 

Pēdējo divu gadu laikā Variešu pagastā ir reģistrēti 7 pirkšanas/pārdošanas darījumi ar 
dzīvokļu īpašumiem. Līdzīgu īpašumu cenas Krustpils novada apdzīvotās vietās svārstās no 25-60 
EUR/ m2 robežās. 

Ņemot vērā OBJEKTA ģeogrāfisko izvietojumu un fizisko stāvokli, pēc vērtētāja 
uzskatiem, tā realizācijas iespējas vērtējamas kā vidējās. 

 
OBJEKTA VĒRTĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

 
• ģeogrāfiskais izvietojums – Variešu pagastā, Variešos; 
• inženierkomunikāciju nodrošinājums atbilst mūsdienu prasībām nosacīti; 
• dzīvoklis atrodas trīsstāvu dzelzsbetona bloku daudzdzīvokļu mājas 2. stāvā; 
• dzīvokļa iekšējās apdares stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs; 
• tiek pieņemts, ka dzīvoklis ir izīrēts; 
• blakus dzīvojamajai mājai iespējams novietot autotransportu. 

 
VĒRTĒJUMĀ IZDARĪTIE PIEŅĒMUMI UN ATRUNAS 

 
• nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar īres/ nomas, patapinājuma līgumiem un īpašumā 

deklarētām personām; 
• nekustamais īpašums nav ieguldīts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā; 
• ar šo nekustamo īpašumu nav izdarīts galvojums; 
• tajā nav veikti neatdalāmie ieguldījumi, uz kuriem varētu pretendēt trešās personas; 
• nekustamais īpašums nav ieķīlāts vai apgrūtināts ar jebkādiem citiem apgrūtinājumiem, 

izņemot vērtējumā uzrādītos; 
• vērtējamais īpašums var tikt pārdots un nepastāv nekādi apgrūtinājumi īpašumtiesību 

maiņai. 
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VĒRTĒŠANAS METODIKA UN VĒRTĒŠANAS PIEEJAS IZVĒLE 
 

Iepriekšējās šīs atskaites sadaļās ir aplūkota informācija (fiziskie, ekonomiskie un 
socioloģiskie faktori), uz kuru balstoties tiek izvēlēta vērtēšanas pieeja.  

Saskaņā ar Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana”, pastāv trīs galvenās īpašumu vērtēšanā 
izmantotās pieejas. Tās ir Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja (1), Ienākumu pieeja (2) un 
Izmaksu (3) pieeja. 

(1) Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja 
Ar tirgus pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir vērtējamā aktīva un līdzīgu vai 

identisku aktīvu, par kuru cenām ir pieejama informācija salīdzinājums. 
(2) Ienākumu pieeja  

Ar ienākumu pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir nākotnes naudas plūsmu 
pārvēršana vienā lielumā – kapitāla pašreizējā vērtībā. 

Ienākumu pieejas ietvaros ietilpst šādas metodes: 
a) ienākumu tiešā kapitalizācija, ar kuru tipiskiem viena perioda ienākumiem tiek piemērota 

visus riskus aptveroša vai kopējā kapitalizācijas likme, 
b) diskontētās naudas plūsmas metode, ar kuru vairāku nākamo periodu naudas plūsmas ar 

atbilstošu diskonta likmi tiek kapitalizētas to pašreizējā vērtībā, 
c) dažādi opciju cenu veidošanas modeļi. 
(3) Izmaksu pieeja  
Ar izmaksu pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kas balstās uz ekonomikas principu, ka 

pircējs par aktīvu nemaksās vairāk par paredzamajām identiskas lietderības aktīva iegādes, vai 
izveides izmaksas. 

Augstāk minētā informācija, vērtēšanas uzdevums, kā arī OBJEKTA ģeogrāfiskais 
izvietojums un izmantošanas iespējas liek izdarīt secinājumu, ka OBJEKTA vērtēšanai 
izmantojama tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja.  

Ienākumu pieeja netiek pielietota, jo iespējamie ieņēmumi no OBJEKTA iznomāšanas ir 
zemi un nedod objektīvu priekšstatu par situāciju nekustamā īpašuma tirgū.  

Izmaksu pieeja netiek piemērota, jo atsevišķas ēkas daļas (daudzdzīvokļu mājas) 
aizvietošanas izmaksu noteikšana nav objektīva un tā ir piemērotāka jaunu vai nesen celtu īpašumu 
vērtēšanai, kuriem ir mazs fiziskais un funkcionālais nolietojums, līdz ar to aprēķini tiek pakļauti 
mazākām korekcijām. 
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NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 
 

  
  
 
 

Avots: http://www.balticmaps.eu/ 
 

  
Avots: http://www.balticmaps.eu/ 
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NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA VIZUĀLAIS MATERIĀLS 
 

  
1.attēls. Daudzdzīvokļu māja 2.attēls. Ieejas durvis kāpņu telpā 

  
3.attēls. Dzīvokļa iekšskats 4.attēls. Dzīvokļa iekšskats 

 
5.attēls. Dzīvokļa iekšskats 6.attēls. Dzīvokļa iekšskats 
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7.attēls. Dzīvokļa iekšskats 8.attēls. Dzīvokļa iekšskats 

 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 
OBJEKTA NOVĒRTĒJUMS AR TIRGUS (SALĪDZINĀMO DARĪJUMU) PIEEJU 

 
Izmantojot tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju, tiek analizēti darījumi ar vērtējamajam 

OBJEKTAM konkurētspējīgu nekustamo īpašumu. Tiek apskatīts salīdzināmo īpašumu 
ģeogrāfiskais novietojums (dzīvokļa novietojums ēkā), ēkas un dzīvokļa tehniskais stāvoklis, 
pašreizējais izmantošanas veids, veiktie/ nepieciešamie ieguldījumi, kā arī pārdošanas laiks un 
nosacījumi. Ievērojot visu minēto, kā arī novērtējot remontiem, pārbūvei un modernizācijai 
ieguldīto/ nepieciešamo līdzekļu apjomu, eksperts izsecina visticamāko dzīvojamo telpu cenu. 

Pamatojoties uz nekustamo īpašumu tirgus stāvokli Krustpils novadā, OBJEKTA tirgus 
vērtības noteikšanā tiek izmantota salīdzināšana ar pārdotiem nekustamajiem īpašumiem. 

Par salīdzināšanas pamatrādītāju ir pieņemta dzīvokļa telpu kopējās platības 1 m2 pārdošanas 
cena, kas tiek koriģēta, salīdzinot pārdoto īpašumu ar vērtējamo, balstoties uz pārdošanas cenu 
ietekmējošiem faktoriem. Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses 
metodiskajiem ieteikumiem, ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp salīdzināmo un vērtējamo 
objektiem. Korekcijas ir uzrādītas procentos, kur “+” zīme norāda, ka vērtējamais objekts ir 
salīdzinoši labāks, bet “-” zīme, ka sliktāks par salīdzināmo. Cenas un vērtības ir uzrādītas euro. 
Vērtēšanas secība dota tabulas veidā (skat. 2. tabulu). 

Analizējot līdzīgu nekustamo īpašumu kopējās platības 1 m2 cenas, vērtētājs secina, ka 
vērtējamajam objektam atbilstošāki ir zemāk minētie dzīvokļu īpašumi Krustpils novadā (skat. 
1.tabulu). 

 
1.tabula 

Salīdzināmie objekti 
 

 

Objekts Nr.1 
īpašums Māja Nr. 2, 

Varieši, Variešu 
pag., Krustpils nov. 

Dzīvoklis atrodas Māja Nr. 2, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā, trīsstāvu 
dzelzsbetona paneļu ēkas 1.stāvā. Pie dzīvokļa īpašuma pieder domājamās daļas no 
dzīvojamās mājas un zemes. Kopējā platībā 60,6 m2, divistabu plānojums. Ir balkons. 
Iekšējās apdares fiziskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs/ daļēji apmierinošs. 
Dzīvoklis nodrošināts ar elektroapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, apkure - krāsns. 
Tuvāko apkārti, pārsvara veido daudzdzīvokļu māju apbūve. Autotransporta 
novietošana iespējama mājas pagalmā. Sociālā infrastruktūra attīstīta vāji. Attālums 
līdz Jēkabpils pilsētai ~13 km Pārdošanas datums: 2018. gada jūnijs, cena: 2000 EUR. 

Objekts Nr.2 Dzīvoklis atrodas Māja Nr. 2, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā, trīsstāvu 
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īpašums Māja Nr. 2, 
Varieši, Variešu 

pag., Krustpils nov. 

dzelzsbetona paneļu ēkas 2.stāvā. Pie dzīvokļa īpašuma pieder domājamās daļas no 
dzīvojamās mājas un zemes. Kopējā platībā 59,9 m2, divistabu plānojums. Ir balkons. 
Iekšējās apdares fiziskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs/ daļēji apmierinošs. 
Dzīvoklis nodrošināts ar elektroapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, apkure - krāsns. 
Tuvāko apkārti, pārsvara veido daudzdzīvokļu māju apbūve. Autotransporta 
novietošana iespējama mājas pagalmā. Sociālā infrastruktūra attīstīta vāji. Attālums 
līdz Jēkabpils pilsētai ~13 km Pārdošanas datums: 2018. gada augusts, cena: 1500 
EUR. 

Objekts Nr.3 
īpašums Zaļā iela 5, 

Zasa, Zasas pag., 
Jēkabpils nov. 

Dzīvoklis atrodas Zaļā ielā 5, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, divstāvu 
dzelzsbetona paneļu/ ķieģeļu mūra ēkas 1.stāvā. Pie dzīvokļa īpašuma pieder 
domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Kopējā platībā 52,3 m2, divistabu 
plānojums. Ir balkons. Iekšējās apdares fiziskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs/ 
daļēji apmierinošs. Dzīvoklis nodrošināts ar elektroapgādi, ūdensapgādi un 
kanalizāciju, apkure - krāsns. Tuvāko apkārti, pārsvara veido daudzdzīvokļu māju 
apbūve. Autotransporta novietošana iespējama mājas pagalmā. Sociālā infrastruktūra 
attīstīta vāji. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai ~35 km Pārdošanas datums: 2018. gada 
jūnijs, cena: 1500 EUR. 

Objekts Nr.4 
īpašums Liepu iela 

9, Atašiene, 
Atašienes pag., 
Krustpils nov. 

Dzīvoklis atrodas Liepu ielā 9, Atašienē, Atašienes pagastā, Krustpils novadā, 
trīsstāvu dzelzsbetona paneļu/ ķieģeļu mūra ēkas 2.stāvā. Pie dzīvokļa īpašuma pieder 
domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemes. Kopējā platībā 60,6 m2, divistabu 
plānojums. Ir balkons. Iekšējās apdares fiziskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs/ 
daļēji apmierinošs. Dzīvoklis nodrošināts ar elektroapgādi, ūdensapgādi un 
kanalizāciju, apkure - krāsns. Tuvāko apkārti, pārsvara veido daudzdzīvokļu māju 
apbūve. Autotransporta novietošana iespējama mājas pagalmā. Sociālā infrastruktūra 
attīstīta vāji. Attālums līdz Jēkabpils pilsētai ~35 km Pārdošanas datums: 2017. gada 
oktobris, cena: 2000 EUR. 

 
Analizējot līdzīgu īpašumu kopējās platības 1 m2 cenas un ņemot vērā novērtējamā objekta 

fizisko stāvokli, dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā kopējās 
platības 1 m2 vērtība ir EUR 27,53 (skat. 2.tabulu). 

 
Dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā tirgus vērtības noteikšana: 

60,1 m2 x 27,53 EUR/m2 = 1654,55 EUR, ~ 1 700 EUR, kur 
 

60,1 m2 – dzīvokļa kopējā platība, 
27,53 EUR/m2 – noteiktā 1 m2 vērtība. 

 
Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, Krustpils novadā 

ar tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju noteiktā visiespējamākā tirgus vērtība ir 
EUR 1 700  

(viens tūkstotis septiņi simti euro). 
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1.tabula

Vērtējamais
 objekts

"Māja Nr. 3" - 3, 
Variešos, Variešu pag., 

Krustpils nov.

īpašums Māja Nr. 2, 
Varieši, Variešu pag., 

Krustpils nov.

īpašums Māja Nr. 2, 
Varieši, Variešu pag., 

Krustpils nov.

īpašums Zaļā iela 5, 
Zasa, Zasas pag., 

Jēkabpils nov.

īpašums Liepu iela 9, 
Atašiene, Atašienes pag., 

Krustpils nov.

Darījuma datums 2019-05 2018-06 2018-08 2018-06 2017-10
Pārdevuma nosacījumi (standarta/uz nomaksu) standarta standarta standarta standarta
Īpašuma juridiskais statuss viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks
Zemes īpašumtiesības d/d d/d d/d d/d d/d
Īpašuma pārdošanas cena 2000 1500 1500 2000
Kopējā telpu platība, m2 60,10 60,60 59,90 52,30 60,60
Īpašuma 1m2 pārdošanas cena 33,00 25,04 28,68 33,00
Pamatkorekcijas
Korekcija uz pārdošanas laiku 0 0 0 0
Korekcija uz pārdevuma nosacījumiem 0 0 0 0
Korekcija uz objekta juridisko statusu 0 0 0 0
Kopējā pamatkorekcija 0 0 0 0
Pamatkorekcijas koeficients 1,00 1,00 1,00 1,00

33,00 25,04 28,68 33,00

Dzīvojamās mājas sērija
Trīsstāvu dzelzsbetona 

bloku māja 
Lauku variants Lauku variants Lauku variants Lauku variants

Dzīvokļa atrašanās stāvs/ stāvu skaits mājai 2./3 1./3 2./3 1./2 2./3
Istabu skaits 2 2 2 2 2
Labiekārtojums
* ūdensapgāde (pieslēgums ciemata tīkliem) Ir Ir Ir Ir Ir
* kanalizācija (pieslēgums ciemata tīkliem) Ir Ir Ir Ir Ir
* apkure Ir Ir Ir Ir Ir
* elektroapgāde Ir Ir Ir Ir Ir
* autotransporta novietošanas iespēja pie mājas Ir Ir Ir Ir Ir
* gāzes apgāde (centralizētā gāzes apgādes sistēma) Nav Nav Nav Nav Nav
Korekcijas 
Korekcija uz mājas atrašanās vietu pilsētā/ novadā 0 0 0 0
Korekcijas uz zemes vienības d.d. īpašuma sastāvā 0 0 0 0
Korekcija uz mājas sēriju 0 0 0 0
Korekcija uz mājas kapitalitāti 0 0 0 0
Korekcija uz mājas apkārtni 0 0 0 0
Korekcija uz objekta novietni mājā 3 0 3 0
Korekcija uz objekta labiekārtotības līmeni 0 0 0 0

Korekcija uz objekta platības ietekme uz 1 m2 cenu 0 0 0 0

Korekcija uz objekta plānojumu 0 0 0 0
Korekcija uz objekta nolietojumu 0 0 0 0
Korekcija uz balkona/lodžijas esamību 0 0 0 0
Korekcija uz iekšējiem remontiem, fiz. stāvokli -7 0 -3 -7
Korekcija par noslēgtu īres līgumu -5 -5 -5 -5

0 0 0 0
Kopējā korekcija -9 -5 -5 -12
Korekcijas koeficients 0,91 0,95 0,95 0,88

Koriģētā 1 m2 pārdošana cena, EUR 27,53 30,03 23,79 27,25 29,04

Noteiktā tirgus vērtība, EUR 1654,55

Tirgus vērtība noapaļojot, EUR 1700

Rādītāji

Pamatkorekcijās koriģētā 1m2 pārdošanas cena

Līdzīgu nekustamo īpašumu salīdzināšana,
balstoties uz pārdošanas cenu ietekmējošiem faktoriem

Salīdzināmie īpašumi

Citas korekcijas 
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SECINĀJUMI 
 

Veicot nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Māja Nr.3”- 3, Variešos, Variešu pagastā, 
Krustpils novadā novērtējumu 2019. gada 13. maijā ir noteikts, ka 

 
visiespējamākā OBJEKTA tirgus vērtība ir 

EUR 1 700  
(viens tūkstotis septiņi simti euro). 

 
 
 

ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS 
 
 

Ar šo, apliecinu, ka pamatojoties uz manu pārliecību un zināšanām: 
 

� faktu konstatācija, ko satur šī atskaite, ir patiesa un pareiza; 
� atskaites analīzes, viedokļi un secinājumi ir ierobežoti tikai ar atskaitē minētiem 

pieņēmumiem un limitējošiem apstākļiem. Tās ir manas personīgās, objektīvās, 
profesionālās domas, viedokļi un secinājumi; 

� man nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par šo īpašumu, un man nav īpašas 
personīgas intereses vai aizspriedumu attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir iesaistītas; 

� mana darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteiktas vērtības paziņošanas, vai arī 
vērtības virzīšanās tā, lai tā nāktu par labu klientam, vērtības noteikšanas lieluma, 
nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta, vai arī kāda cita sekojoša notikuma; 

� manas domas, viedokļi un secinājumi tika veikti, un šī atskaite tika sagatavota saskaņā ar 
Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas Padomes apstiprinātajiem „Īpašumu vērtētāju 
profesionālās prakses standartiem”; 

� esmu veicis īpašuma, par kuru tiek veidota atskaite, personīgu apskati. 
 
 
 

Nekustamā īpašuma vērtētājs  Juris Guntis Vjakse 
(Profesionālās kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr. 83) 
 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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PIEŅĒMUMI UN IEROBEŽOJOŠIE FAKTORI 
 

 Šajā atskaitē atspoguļotās analīzes, viedokļi un secinājumi balstās uz sekojošiem 
pieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem: 

 
1. Vērtētājs pieņem, ka īpašuma likumīgo piederību apliecinošie dokumenti ir pareizi. 
2. Novērtētais īpašums tiek uzskatīts par brīvu no aizņēmumiem, apķīlājumiem, finansiālām 

saistībām un apgrūtinājumiem, ja tas nav speciāli atzīmēts novērtējumā. 
3. Vērtības aprēķins pamatojas uz vērtētāja rīcībā esošās informācijas analīzi, kas ietver 

informāciju par apskatāmo īpašumu un tā vērtību ietekmējošiem faktoriem vērtēšanas dienā. 
Vērtētājs ir izmantojis pasūtītāja sniegto informāciju. Visa saņemtā informācija tiek pieņemta 
par ticamu un nav pārbaudīta attiecīgajās institūcijās.  

4. Aprēķini pamatojas uz ekonomiskajiem apstākļiem, kuri eksistēja novērtēšanas datumā un 
neiekļauj to pēkšņas izmaiņas ietekmi uz vērtību. 

5. Novērtējumu nav atļauts kopēt un publicēt, tas nav paredzēts nodošanai personām, kas nav 
saistītas ar novērtējamo īpašumu, kā arī tas nevar tikt lietots citiem nolūkiem kā novērtējuma 
uzdevumā teikts, bez iepriekšējas vērtētāja un īpašnieka rakstveida piekrišanas katrā gadījumā 
atsevišķi. 

6. Vērtētājam nav pienākums liecināt tiesas procesā vai būt par liecinieku izmeklēšanas gaitā, kas 
varētu tikt ierosināta saistībā ar vērtējamo objektu, ja vien šāda nepieciešamība ar viņu netiek 
iepriekš īpaši saskaņota. 

7. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto atskaiti un 
nav lietojami atrauti no tās konteksta. 

8. Notikumi vai darījumi, kas notikuši pēc novērtēšanas datuma, vai par kuriem informācija 
saņemta pēc atskaites nodošanas, nav ietverti vērtējumā un vērtētājs par tiem nenes atbildību. 

9. Vērtētājs atsevišķi nav ieinteresēts palielināt vai samazināt novērtējamā īpašuma vērtību. 
10. Vērtētājs ir neatkarīgs eksperts un šajā atskaitē ir parādīts labākais viedoklis, ko varēja pieņemt, 

ņemot vērā vērtētājam pieejamo informāciju. 
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PIELIKUMI 
 



Nodalījuma noraksts
Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa
Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000119722 - 3
Kadastra numurs: 56949007154
"Māja Nr. 3" - 3, Varieši, Variešu pag., Krustpils nov.
         Nodalījuma aktualizēts (10.06.2016., 400001291941) saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 126.³ pantu

I daļas 1.iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes

gabali

Domājamā daļa Platība, lielums

1.1.  Dzīvoklis  Nr.  3.  Kopīpašuma  domājamā  daļa  no
daudzdzīvokļu mājas un zemes.
         Žurn. Nr. 300001513549, lēmums 26.06.2006., tiesnese Līga Ieleja
Aktualizēts
Saistīts ar ierakstiem: I daļas 1.iedaļa 1.1, 1.2, 1.3 (400001291941)

601/11968
60.1 m²

1.1. Dzīvoklis Nr. 3. 60.1 m²
1.2.  Kopīpašuma  domājamā  daļa  no  būves  (kadastra
apzīmējums 56940080210001). 601/11968

1.3.  Kopīpašuma  domājamā  daļa  no  zemes  (kadastra
apzīmējums 56940080210).
         Precizēts 10.06.2016., Žurn. Nr. 400001291941, tiesnese Aija Bisāne

601/11968

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa Summa

1.1.  Īpašnieks:  KAIVA GRIBUSTE, personas kods
250144-11160. 1

1.2.  Pamats:  2002.  gada  25.  novembra  Variešu
pagasta  dzīvojamo  māju  privatizācijas  komisijas
izziņa;  1993.  gada  26.  augusta  vienošanās,
iereģistrēta  ar  Nr.2334;  2006.  gada  20.  aprīļa
vienošanās  par  zemes  nodošanu  īpašumā  bez
atlīdzības.
         Žurn.  Nr.  300001513549,  lēmums 26.06.2006.,  tiesnese Līga
Ieleja

2.1.  Persona:  KAIVA  GRIBUSTE,  personas  kods
250144-11160. Īpašuma tiesība izbeigusies. 0

2.2.  Īpašnieks:  Krustpils  novada  pašvaldība,
reģistrācijas kods 90009118116. 1

2.3. Pamats: 2016.gada 15.marta dāvinājuma līgums.
         Žurn.  Nr.  300004120426,  lēmums 08.06.2016.,  tiesnese Aija
Bisāne

III daļas 1.iedaļa
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu

Platība,
lielums

1.1. Atzīme: kopējās lietošanas inženiertehniskās komunikācijas. Pamats: 2006.
gada 20. aprīļa vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
         Žurn. Nr. 300001513549, lēmums 26.06.2006., tiesnese Līga Ieleja

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu

pārvaldības sistēmā OZOLS http://ozols.daba.gov.lv

Informācijas prasītājs: Ilze Stupāne (e-lug). Pieprasījums izdarīts 11.04.2019. 13:13:30.

Piezīme. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

Lapa 1 no 1

http://ozols.daba.gov.lv
















+*+

geV"?ni;,r;,
$l>JF AsocrAcrrA

$v* Kon/lpnTnruer$ uenAUpaTBAs stnoJs

Kompetences, s ertifi'kats

nekustamd, rpaSum a v*rtEban6

Nr, /6
lzsn iegts

J|f"{ ofia.eti,
firma

Begistrdcljas Nr 424O,eO /Qq6ry

DarbTba sertificOta no

pgg S. -ss 44! P&,_ 4 n 6,yt
daturns

Sertifikdts izsniegts

.Po rB. -qarh, .94. o&t*itv
datums

Sertifikdts derlgs lldz

2 O2.9.. qoo*r.. Z 4. oAto ltr*tz,

L IVA Kompetences uzraudzlbas biroja

vadltdja

V Zuromskis

L VA va OeS p'ekSSeOetaJS

Sertijikais izsn egts saskar.'6 ar LIVA 0706.2O18 Noteikun'ern
'Par kornersantu oarbibas uzraudzlbari un konircles kartlbu ioasurnu vert05an5"

datums





 


