
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Atskaite 
par nekustamā īpašuma-  

zemes un apbūves „Avenītes”, Vīpes pagastā, 
Krustpils novadā 

novērtējumu 
 

 
Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība 

 
Novērtēšanas datums: 2020. gada 21. jūlijs 
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2020. gada 21. jūlijā               Krustpils novada pašvaldībai 
Reģ. Nr. K – 20/58         

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 – zemes un apbūves, tirgus vērtību 
 

Cienītās dāmas, godātie kungi! 
Saskaņā ar vērtēšanas uzdevumu sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Guntis Vjakse ir 

veicis nekustamā īpašuma – zemes un apbūves „Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā (turpmāk 
tekstā “OBJEKTS”), novērtējumu, nosakot tā tirgus vērtību atbilstoši situācijai īpašumā vērtēšanas 
datumā. 

Atskaitē ar jēdzienu “OBJEKTS” tiek saprasts Zemgales rajona tiesas, Jēkabpils pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000601921 nostiprināts Krustpils novada pašvaldībai, nodokļu 
maksātāja kods 90009118116, piederošs nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5696 004 0475, kas 
sastāv no: 

 zemes vienības (kadastra apzīmējums 5696 004 0475), 1400 m2 platībā; 
 būves (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001). 

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

vajadzībām. 
 

Pēc veiktā novērtējuma 2020. gada 21. jūlijā 
visiespējamākā OBJEKTA tirgus vērtība ir 

EUR 1 600  
(viens tūkstotis seši simti euro). 

 

Augstāk minētā vērtība ir labākais viedoklis, kādu varēja pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā 
esošās informācijas un laika ierobežojumiem. 

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. 

Vērtēšanas atskaite nav paredzēta nodošanai personām, kas nav saistītas ar novērtējamo 
īpašumu. Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto atskaiti 
un nav lietojami atrauti no tās konteksta. 

Vērtējums nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu vajadzībām bez rakstiskas 
vērtētāju atļaujas. 

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 GuntisVjakse 
 
 

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 – zemesgrāmatu apliecība; 
2.pielikums – zemes robežu plāns; 
3.pielikums – situācijas plāns; 
4.pielikums – apgrūtinājumu plāns; 
5.pielikums – ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; 
6.pielikums – informatīvā izdruka no VZD Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem; 
7.pielikums – kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai; 
8.pielikums – profesionālās kvalifikācijas sertifikāts; 
9.pielikums – komersanta reģistrācijas apliecība. 
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GALVENĀ INFORMĀCIJA 

 
VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA IZVIETOJUMS 

 

  
Avots: https://www.kadastrs.lv/ 

 

Vērtējamā OBJEKTA sastāvs 
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 5696 004 0475) un nedzīvojamā 
ēka (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001). 

Adrese „Avenītes”, Vīpes pag., Krustpils nov. 
Vērtējuma pasūtītājs Krustpils novada pašvaldība. 

Vērtējuma mērķis 
Vērtējamā OBJEKTA tirgus vērtības noteikšana atsavināšanas 
vajadzībām. 

Zemesgrāmatu nodalījums Vīpes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000601921 
Īpašuma kadastra numurs 5696 004 0475 
Kadastrālā vērtība 1073 EUR 

Īpašumtiesības, īpašumtiesību 
pamats 

Uz 2020. gada 5. jūnija Krustpils novada pašvaldības uzziņas Nr.2.1-
8.3/20/714, 2020. gada 25. jūnija Krustpils novada pašvaldības izziņas 
Nr. Nr.2.1-8.3/20/267  pamata īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils 
novada pašvaldībai, reģistrācijas kods 90009112679. 

Apgrūtinājumi 

Zemesgrāmatā reģistrētie apgrūtinājumi - nav. 
 
Zemes robežu plānā reģistrētie apgrūtinājumi: 
1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
teritorija ap kultūras pieminekli laukos - 0,14 ha; 
2) sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu - 0,14 ha; 
3) ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 
pašvaldību autoceļiem lauku apvidos - 0,06 ha. 
 
Apgrūtinājumi negatīvi ietekmē OBJEKTA izmantošanās iespējas. 

Nomas līgumi Nav informācijas. 
Pašreizējā izmantošana Ēka - mājsaimniecību palīgtelpas, zeme - funkcionāli saistītā teritorija. 

Labākais izmantošanas veids 
Nedzīvojamai ēkai - nedzīvojamās telpas, zemei - funkcionāli 
nepieciešamā teritorija. 

OBJEKTA apsekotājs Juris Guntis Vjakse 
OBJEKTA apsekošanas 
datums 

2020. gada 21. jūlijs 

OBJEKTA atskaites 
formēšanas/ vērtēšanas datums 

2020. gada 21. jūlijs 
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     Avots: https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums 

 

 
     Avots: https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums 
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VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 
 

  
Avots: https://balticmaps.eu/# 

 

  
Avots: https://balticmaps.eu/# 
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VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA FOTOATTĒLI 
 
 

  
1., 2. attēls. Būve (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001) 

  
3., 4. attēls. Būve (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001) 

  
5., 6. attēls. Būves (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001) iekšskats 
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7. attēls. No apbūves brīvā zemes vienības daļa 8. attēls. No apbūves brīvā zemes vienības daļa 

 

VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
 

Domājamās daļas 1 

Zemes vienības raksturojums 

Zemes vienības kadastra apzīmējums 5696 004 0475.  
Zemes vienības platība 1400 m2.  
Zemes vienības reljefs - līdzens, konfigurācija - taisnstūra formas 
četrstūris. 
Zemes vienības lietošanas veids: 100 % - zemes zem ēkām. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 
Apbūve aizņem ~ 12% zemes vienības platības. 
Satiksme, piebraukšana - piebraukšana pie OBJEKTA pa grantēto ceļu. 
Piebraukšanas iespējas vērtējamās, kā labās.  

Zonējums 
Atbilstoši Vīpes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma kartei zemes 
vienība atrodas Lauksaimniecības teritorijā. 

Apbūves raksturojums 
Šķūnis (kadastra apzīmējums 5696 004 0475 001): pamati – betons; ārsienas – ķieģeļu mūris, pārsegumi 
– koka; jumta nesošā konstrukcija – kokas, jumta segums – azbestcementa loksnes. 
Ēkas kadastrālā vērtība- 992 EUR. 
Lietošanas veids - citas, iepriekš neklasificētās, ēkas, kods 1274. 
Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads – 2019. gads. 
Ēkas celtniecības uzsākšanas gads – precīzās informācijas nav, pagājušā gadsimta astoņdesmitie gadi. 
Stāvu skaits ēkai – 1. Telpu augstums - 2,8. 2,9., 7,41 m. 
Ēkas kopējā platība 136,7 m2. 
Ēkas fiziskais stāvoklis kopumā vērtējams kā daļēji apmierinošs, fiziskais nolietojums saskaņā ar ēkas 
kadastrālās uzmērīšanas lietu (kadastrālās uzmērīšanas datums 15.06.2020.) - 26%. 
Iekšējās apdares ēkā praktiski nav: grīda – betons/ dēļi, sienas- apmetums/ bez apdares, griesti – koka dēļi, 
logi – koka rāmji ar vienkāršo stiklojumu. 
Inženierkomunikācijas/ labiekārtojums: elektroapgāde (220 V). 

Apkārtne 
Vērtējamais OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Vīpes pagastā, sādžā 
Landzāni. Tuvākā apkārtnē ciemata apbūve - vienģimeņu dzīvojamās 
mājas ar palīgēkām. Tālākā apkārtnē LIZ laukumi, meža nogabali. 

Satiksme, piebraukšana 
Tuvākā apkārtnē ielu ceļi ir grantēti. Sabiedriskā transporta (autobusu) 
tuvākās pieturvietas atrodas ~ 3 km attālumā. 

Piezīmes - 
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VĒRTĪBAS DEFINĪCIJA 
 

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

viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdēvēju un 
labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu 
un bez piespiešanas. (LVS 401:2013 p.3.12.1.) 

 
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 labākā vērtējamā nekustamā īpašuma izmantošana ir: 

 nedzīvojamai ēkai - nedzīvojamās telpas (kūts, šķūnis), 
 zemei - funkcionāli nepieciešamā teritorija. 

 
TIRGUS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 
Situācijas raksturojums līdz 2020. gada 12. martam (ārkārtas stāvokļa izsludināšanās 

Latvijas Republikā) 

Nekustamā īpašuma tirgus aktivitāte Latgales reģionā pēdējo gadu laikā ir saglabājusies 
vidēji aktīva, bez būtiskām izmaiņām. Izveidojušās noteiktas tirgus segmentu cenu robežas, 
gandrīz izzuduši spekulatīvi darījumi. Tirgus attīstību bremzējošie faktori nav mainījušies, tie 
joprojām ir valsts ekonomikas zemie attīstības tempi, aktuālās sociālās problēmas - nelabvēlīgā 
demogrāfiskā situācija, zemā darba samaksa, kvalificēta darbaspēka trūkums. Vietējie uzņēmēji, 
kā arī novadu un pagastu pārvaldes savu attīstību veicina piesaistot ES fondu līdzekļus, taču 
nozīmīgai uzņēmējdarbības izaugsmei ar to bieži ir par maz. Nerezidentu ietekme uz nekustamo 
īpašumu tirgu ir būtiska atsevišķos segmentos un reģionos. 

Nedzīvojamo (darbnīcu/ noliktavu, mājsaimniecību palīgēku) ēku tirgus novada lauku 
ciemos ir vidēji/ vāji aktīvs, ko nosaka situācija NĪ tirgū un reģiona ekonomikā kopumā. Šobrīd 
darījumi ar līdzīgām nedzīvojamām ēkām Krustpils novada ciematos un blakus esošo novadu 
ciemu NĪ tirgū notiek maz/ reti, galvenokārt, tā iemesla dēļ, ka labu ēku telpu nomas maksa ir 
stabila un īpašnieki tās nepārdod, savukārt, par vidējā/ apmierinošā stāvoklī esošām ēku telpām 
intereses nav no potenciālo pircēju puses. Galvenie faktori, kas ietekmē nedzīvojamo ēku telpu 
cenu ir atrašanās vieta, tehniskais stāvoklis, plānojuma atbilstība attiecīgajam komercdarbības 
veidam, platība, inženierkomunikāciju pieejamība. 

Apzinot līdzīgu īpašumu piedāvājuma cenas tuvāko novadu centros, vērtētājs secina, ka tās 
svārstās robežās no 5 līdz 30 EUR/m2. Raksturīgākais nomas maksu diapazons darbnīcu/ 
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noliktavu telpām ir 0,15 līdz 1,0 EUR/m2. Potenciālo nomnieku izvēli ietekmē objektu 
izvietojums, piekļūšanas iespējas, telpu fiziskais stāvoklis, palīgtelpu īpatsvars, komunālo 
maksājumu līmenis, potenciālās izmantošanas iespējas u.c. faktori. 

Sakarā ar „Covid-19” valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, no tā izsludināšanas brīža līdz 
īpašuma vērtēšanas dienai pagājis pārāk maz laikā, lai ticami spriestu par izmaiņām nekustamo 
īpašumu tirgū.  Ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti sakarā ar „Covid-19” uzliesmojumu, ir 
sagaidāma iedzīvotāju pirktspējās mazināšanās, līdz ar to iespējams arī cenu samazinājums NĪ 
tirgū. 

Ņemot vērā OBJEKTA atrašanās vietu, fizisko stāvokli un izmantošanas veidu, pēc 
vērtētāja uzskatiem, tā realizācijas iespējas nekustamo īpašumu tirgū vērtējamas kā vājas. 

 
OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

 
 vērtējamais OBJEKTS atrodas Krustpils novadā, Vīpes pagastā, lauku apvidū; 
 zeme un apbūve ir nedalāms īpašums; 
 labas piekļūšanas iespējas pie objekta; 
 ēkas fiziskais stāvoklis vērtējams, ka daļēji apmierinošs; 
 ēkai ir elektroenerģijas pieslēgums 
 apgrūtinājumi. 

 
VĒRTĒJUMĀ IZDARĪTIE PIEŅĒMUMI UN ATRUNAS 

 
Vērtējuma aprēķini tiek veikti pieņemot sekojošas atrunas: 

 īpašums nav ieguldīts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā; 
 nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar nomas un patapinājuma līgumiem; 
 ar 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 
 

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

Vērtēšanas pieejas izvēle: saskaņā ar Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana”, pastāv trīs 
vispārpieņemtas īpašuma vērtēšanas 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. 

 
VĒRTĒŠANAS PIEEJAS IZVĒLE 

 
Augstāk minētā informācija, vērtēšanas uzdevums, kā arī OBJEKTA sastāvs un 

izmantošanas iespējas liek izdarīt secinājumu, ka OBJEKTA vērtēšanai konkrētajā gadījumā 
izmantojamas tirgus (salīdzināmo darījumu) un ienākumu (diskontētās naudas plūsmas) 
pieejas. Iepriekšminētajās vērtēšanas pieejās iegūtais rezultāts tiek līdzsvarots atbilstoši pieejas 
nozīmīgumam un ticamībai vērtējamajā objektā. 

Izmaksu pieeja netiek pielietota, jo tā ir piemērotāka jaunu vai nesen uzceltu ēku vērtēšanā, 
kurām ir neliels nolietojums un aprēķini tiek pakļauti mazākām korekcijām. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

OBJEKTA novērtējums ar tirgus (salīdzināmo) darījumu pieeju 
 

Novērtējamā objekta tirgus vērtība ar tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeju tiek noteikta 
analizējot apbūves ģeogrāfisko novietojumu, fizisko stāvokli, nodrošinājumu ar komunikācijām, 
pašreizējo izmantošanas veidu, kā arī pārdošanas laiku un nosacījumus. Ievērojot visu minēto, kā 
arī novērtējot remontiem, pārbūvei un modernizācijai ieguldīto/ nepieciešamo ieguldīto līdzekļu 
apjomu novērtējamā un salīdzināmajos objektos, eksperts izsecina visticamāko nedzīvojamo 
telpu cenu. 

Tā kā darījumi ar līdzīgiem objektiem pagastā notiek samērā reti, salīdzināšana tiek veikta 
analizējot atsevišķus jau notikušus darījumus nekustamā īpašuma tirgū, pēc izmantošanas veida 
līdzīgu ēku piedāvājuma cenas, ievērtējot tirgus attīstības tendences un indeksus. 

Par salīdzināšanas pamatrādītāju ir pieņemta nedzīvojamo telpu kopējās platības 1 m2 
pārdošanas cena, kas tiek koriģēta, salīdzinot piedāvātos/ pārdotos īpašumus ar vērtējamo. 
Salīdzināmie kritēriji ir ņemti pēc profesionālo vērtētāju prakses metodiskajiem ieteikumiem, 
ņemot vērā būtiskākās atšķirības starp vērtējamo un salīdzināmajiem objektiem. 

Vērtētāja rīcībā ir informācija par līdzīga rakstura īpašumu piedāvājumiem/ pārdevumiem:  
 

Objekts Nr.1 

 
Avots: https://www.kadastrs.lv 

2019. gada janvārī ir pārdots īpašums Liepu ielā 3, Līgo, Līgo 
pagastā, Gulbenes novadā, kas sastāv no zemes vienības 670 m2 
platībā, palīgēkas un nedzīvojamās ēkas 95,9 m2 platībā. Ēkas 
ekspluatācijas uzsākšanas gads 1978. Ēkas fiziskais stāvoklis - 
apmierinošs. Ēkas konstrukcijas materiāls: pamati - dzelzsbetons; 
ārsienas - ķieģeļu mūris; pārsegumi - dzelzsbetons, jumta segums - 
ruberoīda lietais segums. Pieejama elektroapgāde. Pārdošanas cena- 
1500 EUR. 

Objekts Nr.2 

 
Avots: https://www.kadastrs.lv 

2018. gada septembrī ir pārdots īpašums Skolas ielā 12, Silenē, 
Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, kas sastāv no zemes 
vienības 574 m2 platībā un nedzīvojamās ēkas 121 m2 platībā. Ēkas 
ekspluatācijas uzsākšanas gads 1913. Ēkas fiziskais stāvoklis - 
daļēji apmierinošs/ slikts. Ēkas konstrukcijas materiāls: pamati - 
dzelzsbetons; ārsienas - baļķi/ ķieģeļu mūris; pārsegumi - koka sijas, 
jumta segums - azbestcementa loksnes. Pieejama elektroapgāde. 
Pārdošanas cena- 1700 EUR. 

Objekts Nr.3 

 
Avots: https://www.kadastrs.lv 

2018. gada decembrī ir pārdots īpašums Zvirgzdenes pagastā, Ciblas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 8900 m2 platībā un 
nedzīvojamās ēkas 377,5 m2 platībā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas 
gads 1865. Ēkas fiziskais stāvoklis - daļēji apmierinošs. Ēkas 
konstrukcijas materiāls: pamati - dzelzsbetons; ārsienas - ķieģeļu 
mūris; pārsegumi - koka sijas, jumta segums - azbestcementa 
loksnes. Pieejama elektroapgāde. Pārdošanas cena- 5000 EUR. 

 
Lai maksimāli tuvinātu salīdzināmo objektu līdzību ar vērtējamo, vērtējumā tiek izdarītas 

korekcijas salīdzināmo objektu parametros, kuru kopsavilkums atspoguļojas tabulā (skat. 1 
tabulu). Analizējot līdzīgu īpašumu pārdevumu 1 m2 cenas un veicot atbilstošās korekcijas, var 
secināt, ka nedzīvojamo telpu 1 m2 tirgus vērtība ir 12,21 EUR. Vērtēšanas secība dota tabulas 
veidā (1. tabula). 

Salīdzināšana tiek veikta par pamatu aprēķiniem ņemot ēkas kopējo platību, funkcionāli 
saistīto zemi ievērtējot ēkas 1 m2 cenā. 
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OBJEKTA „Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā  
tirgus vērtības noteikšana ar tirgus (salīdzināmo) darījumu pieeju: 

136,7 m2 x 12,21 EUR/m2 = 1 669,11 EUR, ~ 1 700 EUR, kur 
 

136,7 m2 – ēkas kopējā platība, 
12,21 EUR/m2 – noteiktā telpu 1 m2 vērtība. 

 

1.tabula

"Avenītes", Vīpes 
pag., Krustpils nov., 

īpašums Liepu iela 3, 
Līgo, Līgo pag., 
Gulbenes nov.

īpašums Skolas iela 12, 
Silene, Skrudalienas 
pag., Daugavpils nov.

īpašums Zvirgzdenes 
pag., Ciblas nov.

2020-07 2019-01 2018-09 2018-12

standarta standarta standarta

viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks
nedzīvojamā ēka + 

zeme
nedzīvojamā ēka ar palīgēku 

+ zeme
nedzīvojamā ēka + zeme nedzīvojamā ēka + zeme

1400 670 574 8900

1500 1700 5000
136.7 95.9 121.0 377.5

15.64 14.05 13.25

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.00 1.00 1.00

15.64 14.05 13.25

nav nav nav nav

nav nav nav nav

nav nav nav nav

220 V 220 V 220 V 220 V

0 0 0

0 0 0

2 2 -15

0 0 0

Korekcija uz telpu platības ietkmi uz cenu -5 -2 7

0 0 -10

-5 0 0

-20 0 10

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-2 -2 -2

-30 -2 -10

0.70 0.98 0.90

12.21 10.95 13.77 11.92

1669.11

1700

Īpašuma sastāvs

Zemes gabals, m
2

Līdzīgu nekustamo īpašumu salīdzināšana 

balstoties uz 1 m2 cenu ietekmējošiem faktoriem

Rādītāji      

Vērtējamais objekts Salīdzināmie īpašumi

Pamatkorekcijas koeficients

Pamatkorekcijās koriģētā 1m
2
 pārdošanas cena

Darījuma datums

Pārdošanas nosacījumi (standarta/uz nomaksu) 

Īpašuma pārdošanas cena

Kopējā telpu platība, m
2

Īpašuma 1m
2 

pārdošanas cena

Pamatkorekcijas

Juridiskais statuss

Korekcija uz pārdošanas laiku

Korekcija uz pārdevuma nosacījumiem

Korekcija uz juridisko statusu

Kopējā pamatkorekcija

Korekcija uz zemes gabalu īpašuma sastāvā
Korekcija uz gājēju/ transporta plūsmas intensitāti

Labiekārtojums
* ūdensapgāde 

* apkure (pilsētas/ vietējā centralizētā/ krāsns)

* kanalizācija

* elektroapgāde 

Korekcijas 

Korekcija uz atrašanās vietu reģonā/ pagast
Korekcija uz ekonomisko aktivitāti reģonā/ pagastā

Korekcija uz telpu plānojumu atbilstoši lietošanas veidam

Korekcija uz ēkas fizisko stāvokli
Korekcija uz labiekārtojuma līmeni
Korekcija uz piebraukšanas iespējām

Noteiktā tirgus vērtība, EUR

Korekcija uz palīgēkām

Korekcija uz autostāvvietas iespējām
Korekcija uz apkārtējo infrastruktūru

Kopējā korekcija

Korekcijas koeficients

Koriģētā 1 m
2
 pārdošana cena, EUR

Tirgus vērtība noapaļojot, EUR

Korekcija uz apgrūtinājumiem
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OBJEKTA novērtējums ar ienākumu pieeju 
 

Ienākumu pieeja balstās uz pieņēmumu, ka konkrētais nekustamais īpašums atrodas 
līdzvērtīgas konkurences apstākļos ar citiem finansiālo ieguldījumu veidiem un ienākumi 
veidojas no nomas maksām nedzīvojamo telpu iznomāšanas gadījumā. Tātad, īpašuma vērtības 
aprēķinu pamatā ir vērtējamā objekta ienākumu analīze, nākotnē gūstamo peļņu no īpašuma 
iznomāšanas izsakot šodienas vērtībā, pie nosacījuma, ka īpašums tiek iznomāts par vērtēšanas 
brīdī visiespējamākajām nomas maksām. 

Ienākumu pieejas pamatā ir divas metodes: tiešā kapitalizācija un naudas plūsmas 
diskontēšana. Tiešo kapitalizāciju lieto, ja vērtējamajam īpašumam ir stabili ienākumi ilgākā 
laika posmā. Naudas plūsmas diskontēšana tiek lietota gadījumos, kad prognozētā naudas plūsma 
ir mainīga laikā (lai īpašumu izmantotu nepieciešami kapitālieguldījumi vai arī nākotnē 
paredzamas sagaidāmo ienākumu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums)). 

Vērtētājs par adekvātāko vērtējamā OBJEKTA tirgus vērtības noteikšanas paņēmienu 
konkrētajā gadījumā ir izvēlējies diskontētās naudas plūsmas metodi. 

Ienākumu pieejas aprēķinu gaita tiek veikta šādā secībā: 
 vispirms tiek noteikta iespējamā nomas maksa par vērtējamām telpām, pamatojoties 

uz kuru tiek aprēķināts bruto ienākums; 
 nākošais solis ir tīrā ienākuma aprēķināšana, ko veic no bruto ienākuma atskaitot 

visus paredzamos izdevumus objekta uzturēšanai un apsaimniekošanai; 
 vajadzības gadījumā tiek noteikti nepieciešamie kapitālieguldījumi; 
 tālākā vērtēšanas gaitā tīro ienākumu veidotā nākotnes naudas plūsma jāpārvērš tās 

vērtībā uz novērtēšanas dienu, izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi vai ienākumu tiešo 
kapitalizāciju. 

Vērtētājs savā darbā balstījās uz šādiem pieņēmumiem: 
 ienākumi veidojas no nomas maksām nedzīvojamās ēkas iznomāšanas gadījumā; 
 funkcionāli nepieciešamā teritorija (zemes vienība) ietilpst OBJEKTA sastāvā, kalpo 

kā saistītā infrastruktūra un atsevišķi iznomāta netiek; 
 nosakot aprēķinos lietotās nomas maksas, tika ņemts vērā esošais telpu piedāvājums 

līdzīgiem objektiem reģionā; 
 nedzīvojamā ēka labākajā veidā ir iznomājama vienam nomniekam; 
 izdevumu daļā ietilpst nekustamā īpašuma nodoklis (1,5% gadā no OBJEKTA 

kadastrālās vērtības), apdrošināšana (atbilstoši vidējām tirgū pastāvošām likmēm), uz īpašnieku 
attiecināmie OBJEKTA apsaimniekošanas izdevumi (pieņemti 5% gadā no plānotajiem 
ieņēmumiem), uzkrājumi remontiem (pieņemti 5% gadā no plānotajiem ieņēmumiem), naudas 
plūsmas administrēšanas izmaksas (juridiskie un grāmatvedības ārpakalpojumi, ~ 5 Eur/ mēnesī). 

Iepazīstoties un izanalizējot nomas telpu tirgu līdzīgos objektos, vērtētājs secina, ka nomas 
maksas līdzīga rakstura un fiziskā stāvokļa ēkās svārstās robežās no 0,15 līdz 1,0 EUR/m2. Telpu 
nomas maksu ietekmē to atrašanās vieta, fiziskais stāvoklis, tehniskais risinājums un 
izmantošanas iespējas. 

Ievērtējot telpu izmantošanas iespējas un to konkurētspēju brīvā nomas telpu tirgū, 
vērtētājs pieņem visticamākās nomas maksas, kādas iespējams piemērot vērtējamā OBJEKTA 
telpām pēc to remonta. Potenciālo nomas gada efektīvo ieņēmumu aprēķins, ievērtējot nomas 
risku, dots 2. tabulā. 
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2. tabula 
Efektīvo ieņēmumu aprēķins 

 

Šķūnis 136.7 0.40 656.16 0.80 524.9
525.0

Telpu noslodze 
(nomas risks), 

%

Bruto 
ieņēmumi 
gadā, EUR

Efektīvie 
ieņēmumi gadā 

(EGI), EUR

Iznomātā 

platība, m2Iznomājamās ēkas
Nomas maksa, 

EUR/m2 (bez 
21% PVN)

Kopā (noapaļojot), EUR  
 
Telpu nomas maksu ietekmē to ģeogrāfiskais izvietojums, fiziskais stāvoklis, komunikāciju 

pieejamība un izmantošanas iespējas. 
 
Minētā nomas maksa pieņemta pie nosacījuma, ka visus komunālos maksājumus un 

iznomāto telpu uzturēšanu kārtībā veiks nomnieki. Balstoties uz pieredzi par izdevumiem, kādi ir 
nepieciešami šāda tipa īpašuma pārvaldei, vērtētājs aprēķina, ka iznomātāja izdevumi (Uiz) būs 
197 EUR/gadā (skat. 3. tabulu). 

3. tabula 
Iznomātāja izdevumu analīze 

 
Izdevumu posteņi Izdevumi (EUR)

Nekustamā īpašuma nodoklis zemei un apbūvei (1,5% 
no kadastrālās vērtības)

16.10

Apdrošināšana 68.4
OBJEKTA uzturēšanas izdevumi (pieņemti 5% apmērā 
no plānotājiem ieņēmumiem)

26.3

Uzkrājumi remontiem (pieņemti 5% gadā no
plānotajiem ieņēmumiem)

26.3

Naudas plūsmas administrēšanas izmaksas (juridiskie
un grāmatvedības ārpakalpojumi)

60.0

Kopā, noapaļojot, EUR: 197  
 

Vērtējuma aprēķini pamatojas uz brīvā tirgū esošām nomas maksām, uzskatot, ka šāda tipa 
objektiem nomas maksas vērtēšanas brīdī ir sasniegušas savu zemāko līmeni un nākamos gados 
prognozēts nomas maksu pieaugums (skat. 4. tabulu). Ņemot vērā valsts ekonomikas attīstības 
tendences un prognozes, kā arī situāciju NĪ nomas tirgū, nomas maksu pieaugums tiek 
prognozēts 1,0% gadā. Proporcionāli ieņēmumu pieaugumam palielināsies arī iznomātāja 
izdevumi. 

4. tabula 
Plānotais nomas ieņēmumu pieaugums 

 
Gadi 1 2 3 4 5
Nomas maksu pieaugums 1% 1% 1% 1% 1%
Efektīvie ieņēmumi gadā, EUR 525 530.3 535.6 540.9 546.3
Izdevumi, EUR 197 198.9 200.9 202.9 204.9
Tīrie ieņēmumi, EUR 328 331.3 334.6 338.0 341.4  

 
Veicot tirgus situācijas apzināšanu un salīdzināšanai derīgo darījumu atlasi, vērtētājs 

aprēķināja kapitalizācijas likmi (skat. 5. tabulu). 
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5. tabula 
Kapitalizācijas likmes aprēķins 

 

īpašums Liepu iela 3, 
Līgo, Līgo pag., Gulbenes 

nov.

īpašums Skolas iela 12, 
Silene, Skrudalienas 
pag., Daugavpils nov.

īpašums Zvirgzdenes 
pag., Ciblas nov.

Noteiktā koriģētā tirgus vērtība, EUR 1050 1666 4500

Tīrie ieņēmumi, EUR 245 333 1211

Aprēķinātā kapitalizācijas likme 23.3 20.0 26.9

Vidējā svertā kapitalizācijas likme 23.4

Salīdzināmie īpašumi

 
 

Reversijas vērtība un kapitalizācijas likme. Reversija tiek aprēķināta kā ieņēmumi no 
OBJEKTA pārdošanas 5.aprēķina gada beigās, pie nostabilizējušās ienākumu plūsmas, 
kapitalizējot pēdējā aprēķina gada ienākumus ar vērtētāja noteikto kapitalizācijas likmi, kas 
atbilstu šādu īpašumu pircēju gaidītajam atdeves līmenim. Kapitalizācijas likme 5.aprēķina gada 
beigās iegūta no tīro nomas maksu līmeņa attiecības pret darījumu cenām līdzīga tipa īpašumiem. 
Diskonta likme noteikta izvērtējot pašu kapitāla peļņas likmi un aizņemtā kapitāla cenu 
(procentu likmi). 

Vadoties no šiem datiem tiek sastādīta diskontētā naudas plūsma un veikts OBJEKTA 
pašreizējās (tirgus) vērtības aprēķins (skat. 6. tabulu). 

 

6. tabula 
OBJEKTA novērtējums ar naudas plūsmas diskontēšanu 

 
Izdevumi/ ieņēmumi 1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 5.gads

Tīrais ieņēmums, EUR 328 331.3 334.6 338.0 341.4
Remontdarbu izdevumi, EUR
Pēdējā perioda neto ienākums, EUR 341.4
Kapitalizācijas likme, % 23.4
Reversija 1458
Diskonta likme 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9
Diskonta koeficients 0.8137 0.6621 0.5387 0.4383 0.3566 0.3566
Pašreizējā vērtība, EUR 266.9 219.4 180.3 148.2 121.8 520.1

1 457
1 500

OBJEKTA tirgus vērtība, EUR
Noapaļojot, EUR  

 
OBJEKTA „Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils novadā  

ar ienākumu pieeju noteiktā vērtība ir 1 500 EUR. 
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Aprēķinu rezultātu salīdzināšana un līdzsvarošana 
 

Optimālāko nekustamā īpašuma tirgus vērtību iespējams noteikt, pielietojot vairākas 
vērtēšanas pieejas vienlaicīgi, kuras, nosakot galīgo OBJEKTA vērtību, tiek līdzsvarotas 
atbilstoši pieejas nozīmīgumam un ticamībai apskatāmajā īpašumā. Noteikto vērtību indikatoru 
salīdzinājuma mērķis ir noteikt atsevišķo pielietoto pieeju stiprās un vājās puses un, tādējādi, 
izsecināt galīgo OBJEKTA vērtību. 

1. Vērtētāja apsvērumi par Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieejas ticamību un nozīmīgumu 
apskatāmajā īpašumā:  
 salīdzināmo darījumu pieeja ir dominējošā, iespējamā pircēja lēmuma pieņemšanas 

motivēšanā. 
2.Vērtētāja apsvērumi par Ienākumu pieejas ticamību un nozīmīgumu apskatāmajā 

īpašumā: 
 ar ienākumu pieeju noteiktā vērtība balstās uz īpašuma spēju radīt peļņu. Līdz ar to noteiktā 

vērtība balstās uz reāliem šodienas rādītājiem un ticamām nākotnes prognozēm un 
pieņēmumiem; 

 ir vērojama vidēja aktivitāte neapdzīvojamo telpu nomas tirgū. 
Ņemot vērā visu minēto, vērtētājs uzskata, ka novērtējuma mērķis un novērtējamā īpašuma 

tips ļauj pielietot vērtēšanas pieejas ar sekojošiem svara koeficientiem: 
 tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja – 0,50; 
 ienākumu pieeja – 0,50. 
Aprēķinu līdzsvaroto vērtību datus apkopojot tabulā. 

7. tabula 
OBJEKTA līdzsvarotās tirgus vērtības aprēķins 

 

Pieeja 
Noteiktā 

vērtība (EUR) 
Svara 

koeficients 
Līdzsvarotā 

vērtība (EUR) 
Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja 1 700 0,5 850 
Ienākumu pieeja 1 500 0,5 750 
Noteiktā līdzsvarotā vērtība, EUR  1 600 

 

Vērtējamā OBJEKTA - zemes vienības un apbūves „Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils 
novadā visiespējamākā tirgus vērtība ir 

EUR 1 600 
(viens tūkstotis seši simti euro). 
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SECINĀJUMI 
 

 Veicot nekustamā īpašuma – zemes un apbūves „Avenītes”, Vīpes pagastā, Krustpils 
novadā novērtējumu 2020. gada 21. jūlijā, ir noteikts, ka 

 
visiespējamākā OBJEKTA tirgus vērtība ir 

EUR 1 600  
(viens tūkstotis seši 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) 
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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 novērtēšanas 
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 novērtējamo 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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Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs Nosaukums Kadastrālā vērtība (EUR) Zemesgrāmatas nodalījuma numurs Administratīvā teritorija

56960040475 Avenītes 1073 100000601921 Vīpes pagasts, Krustpils novads

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā (EUR): 1073

Kopplatība: 0.1400

Platības mērvienība: ha

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR): 81 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2020; izmantošanai no 2021.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 3213 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no 2022.gada)

Prognozētais īpašuma novērtējums (EUR): 81 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2020; izmantošanai no 2021.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR): 3213 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no 2022.gada)

Īpašuma sastāvs

Zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai daļai (EUR) Adrese

56960040475 1/1 81 "Avenītes", Vīpes pag., Krustpils
nov., LV-5238

Kadastrālā vērtība (EUR): 81

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2020

Nekustamā īpašuma objekta platība: 0.1400

Nekustamā īpašuma objekta platības mērvienība: ha

Statuss: nekustamais īpašums

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: -

Starpgabals: Nav

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR): 81 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 01.06.2020; izmantošanai no 2021.gada)

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 308 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no 2022.gada)

Būves, kas atrodas uz zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai daļai (EUR) Adrese Nosaukums

56960040475001 1/1 992 "Avenītes", Vīpes pag.,
Krustpils nov., LV-5238 Šķūnis

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem

Platība: 0.1400

Platības mērvienība: ha

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība: 0.0000

    t.sk. Aramzemes platība: 0.0000

    t.sk. Augļu dārzu platība: 0.0000

    t.sk. Pļavu platība: 0.0000

    t.sk. Ganību platība: 0.0000

    no tām meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0.0000

Mežu platība: 0.0000

    t.sk. Jaunaudzes platība: 0.0000

Krūmāju platība: 0.0000

Purvu platība: 0.0000

Ūdens objektu zeme: 0.0000

    t.sk. Zeme zem ūdeņiem: 0.0000

    t.sk. Zeme zem zivju dīķiem: 0.0000

Zemes zem ēkām platība: 0.1400

Zemes zem ceļiem platība: 0.0000

Pārējās zemes platība: 0.0000

Lietošanas mērķi

Mērķis Kods Platība Platības mērvienība

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0101 0.1400 ha

Apgrūtinājumi

Nr. Noteikšanas
datums Tips Apraksts Platība Mērv.

1 08.07.2019 7314020101 vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras
pieminekli laukos 0.1400 ha

2 08.07.2019 7316080100 sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 0.1400 ha

3 08.07.2019 7312030303 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos 0.0600 ha
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Reģistrētās atzīmes:

Mērniecība

Mērniecības metode Mērnieks Uzmērīšanas datums

uzmērīts LKS-92TM Ainārs Eglītis 26.06.2019

Būves

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa īpašumos
nesadalītajai domājamajai daļai (EUR) Adrese Nosaukums

56960040475001 1/1 992 "Avenītes", Vīpes pag.,
Krustpils nov., LV-5238 Šķūnis

Kadastrālā vērtība (EUR): 992

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 15.06.2020

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR): -

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 2905 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no 2022.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 136.7

Galvenais lietošanas veids: 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Būves tips: 12740201 - Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2019

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 15.06.2020

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 136.7

Lietderīgā platība (kv.m.): 136.7

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvojamā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 136.7

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 136.7

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits: 1

Virszemes stāvu skaits: 1

Pazemes stāvu skaits: 0

Nolietojums (%): 26

Nolietojuma aprēķina datums: 15.06.2020

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums Adrese

56960040475001001 -

Kadastrālā vērtība (EUR): 992

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 15.06.2020

Prognozētā kadastrālā vērtība (EUR): -

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 2905 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 17.06.2020; izmantošanai no 2022.gada)

Nosaukums: Šķūnis

Lietošanas veids: 1274 - Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

Stāvs (piesaistes): 1

Telpu skaits: 6

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 15.06.2020

Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 136.7

Dzīvojamo telpu platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 136.7

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 136.7

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0
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Telpas

Telpas
numurs telpu
grupā

Nosaukums Telpas veids Stāvs Augstums
(m)

Mazākais
augstums (m)

Lielākais
augstums (m)

Platība
(kv.m.)

Ekspluatācijā
pieņemšanas
gads(-i)

1 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.8 2.8 2.8 24.6 -

2 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 6.13 4.84 7.41 25.6 -

3 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.9 2.9 2.9 23.5 -

4 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.9 2.9 2.9 20.3 -

5 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.8 2.8 2.8 18.4 -

6 Iekštelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.8 2.8 2.8 24.3 -

Datums: 15.06.2020

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids Apjoms (ja tāds ir) Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)

Vēdināšana. Dabiskā Apvidū ir konstatēts

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja veids Apjoma rādītāja nosaukums Apjoms un mērvienība Tipa/elementa kods Tipa/elementa nosaukums

Būvtilpums - 576.0 kub.m. - -

Augstums - 5.0 m - -

Apbūves laukums - 162.9 apbūves laukuma kv.m. - -

Dokumenti

Dokumenta veids Izdošanas datums Izdošanas nr. Izdevējiestāde

Akts par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu 15.06.2020 9-01/928471-1/1 VZD LRN

Izziņa par kadastra objekta piederību 12.06.2020 2.1-8/20/231 Krustpils novada pašvaldība

Lēmums par adreses noteikšanu vai maiņu 14.05.2020 10_1 Krustpils novada pašvaldība

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas veids Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati Monolītais betons Monolītais betons (lentveida) 2019 - 31

Ārsienas un karkasi Monolītais betons,
Māla ķieģeļi

Monolītais betons, Ķieģeļu mūris
(1 ķieģeļa biezumā) 2019 - 31

Pārsegumi Koka sijas, Koka dēļi Dēļu klājs virs koka siju
pārseguma 2019 - 16

Jumts (nesošā
konstrukcija) Koka spāres Koka konstrukcijas 2019 - 31

Jumts (segums) Azbestcementa
loksnes Azbestcementa loksnes 2019 - 16

Datums: 15.06.2020

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids Apjoms (ja tāds ir) Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)

Vēdināšana. Dabiskā Apvidū ir konstatēts

Īpašnieki

Personas kods / reģ.
nr.

Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

Īpašuma kad. nr. / būves kad.
apz. Adrese

90009118116 Krustpils novada pašvaldība 1/1 pašvaldība 56960040475 Rīgas iela 150A, Jēkabpils,
LV-5202

Zemesgrāmata

Nosaukums Lēmuma datums Lēmuma pamatojums

Vīpes pagasta zemesgrāmata 02.07.2020 -

Dokumenti

Dokumenta veids Izdošanas datums Izdošanas nr. Izdevējiestāde

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju 12.06.2020 2.1-8/20/662 Krsutpils novada pašvaldība

Izziņa par kadastra objekta piederību 12.06.2020 2.1-8/20/231 Krustpils novada pašvaldība

Lēmums par adreses noteikšanu vai maiņu 14.05.2020 10_1 Krustpils novada pašvaldība

Apgrūtinājumu plāns 08.07.2019 - Eglītis Ainārs

Zemes robežu plāns 08.07.2019 - Eglītis Ainārs

Situācijas plāns 08.07.2019 - Eglītis Ainārs

Robežas noteikšanas akts 26.06.2019 - Eglītis Ainārs

Robežas apsekošanas akts 26.06.2019 - Eglītis Ainārs

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju 02.05.2019 - Krustpils novada pašvaldība

Lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu 31.01.2019 2_27 Krustpils novada pašvaldība

Lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu 20.10.2014 22/2.4-10 Krustpils novada pašvaldība
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Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Lēmums par iepriekšējo lēmumu izmaiņu 23.07.2014 9/43 Krustpils novada pašvaldība

Lēmums par zemes robežu un platību precizēšanu 18.06.2014 8/18 Krustpils novada pašvaldība

Pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai 18.06.2014 8/19 Krustpils novada pašvaldība

Pašvaldības lēmums par zemes piekritību pašvaldībai 26.09.2008 10/1 Vīpes pagasta padome

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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