
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskaite 
par nekustamā īpašuma-  

zemes un apbūves Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī 
novērtējumu 

 

 

 
Pasūtītājs: Krustpils novada pašvaldība 

 

Novērtēšanas datums: 2019. gada 26. septembris 



麗ti

-.

Krustpils n-ovada fa5valdiba i
2019.gada 26.septemb面
Rego Nr.K-19/50 ｀

観Z脇競鶴紡Zγ′鰍競Zf豚第%
sαお′]″′777ノがStr7/′ 771“ 77ブιιガグノSL77′″2ρ′rSO″ ar,

SLEDZIENS

par nekustamii ipaluma - zemes un apbEves, tirgus v€rtibu

Cienr=tds damas, godatie kungi! r .;- ^--^+:- a/:^r--,

Saska46 ar vertEsanuruzd.rro*u sertificets nekustam6lpaiuma lErtetajs 
Juris Guntis Vjakse ir

veicis nekustama rpasuma * zemes un apbuves Rrgas iela 1158, Jekabpilr (turpmak te[_sta

“OBJEKTS''),nOvё ttalllnu,Ilosakot伍 ′レ騨 sック′め″atbilstOgi si艤 巧al⊃aζШ盟 弩■ёζanas datuma.
～      ■     ,_ __ ■:^^^^  Tス 1__■ _11_ Al10本 +

Atskaite ar jedZienu``OBJEKTS''tiek saprasts ZemgalcS rttona tlesas,■
kabpils pilSaas

_ ● _  ,′     ・■      ■_ _^Y__^lJデ L^1 _ハ ズ
^1/1.■

zemesgmatts lloddllmtt Nr.100000104333 11ostiprim惚 Kmstpils■oVada pagvaldlbai,l10doЧu
_  _  ́ 、   ●      ・ ~ V ______1_^J^^“=^__=― ■■―・ くκnl nnlつ 父74 セ,qZICll■じ b遍井 CLL■■Ctuみo ■■vu叫 り

uは
・

‐い 工 工`● 工 Vマ V― ― ~~― ― ―     
・

          ‐

mよ壺呵akOdS 90009118H6,piederoSs nekustamaisっ ぶllmS ar kadastra nllmllru 5601 001 2874,kas

sastav■o:

一 zellles vienttas ottdaStra apzlmttums 5601 001 2874),136m2platカ ユ;

― bives(kadaStra ap― ljums 5601 001 2874 001).

OBJEKTS h llovёttCts SaまItt ar LatvJas StandartuっJIぶ llllnu vertё こ額ば'LVS 401:2013.

oBЖ TAve■ёSanai izlllllantOtas′ irys βα:磁i4′

“

ο滅7′7γ
“
〃 ″2 jθ″′′勧″

“
′Jθり銀 .

V引にもanas mⅢ S nOteikt壼短 伍 OBEKTA vistic劉嗣ko tirgus vOn~bu,atsavttanas

vaJ額レ島m.

PCc vciktanovttallma 2019.gada 26.scptellibJ

visiespeJ額ゴ意五OBEKTA tirgus糖 正あa ir

EUR 2300

(d市i tikStOgi tls simti euro).

Augsttk m童麗ゼi Vёttta ir labtts viedoldis,mu vtta ple■ emt,vadoties llo musu rlCiba

csogtt info....れ彗as lln laika ierobeれ umiem.

vettζanas ttskaite tt sagttavot"mOt V計 ユatsktt aprtts■ os pie■ёmtmus lln ierobe乏●o6os

faktorlls,M an~info■ 1■1¨彗u,kO Satw iesnieざ 蕊 dOkumentu kopttaS,kuras ir pie宙 enotas atskaitei

piclikumos lln tt nkatユ mas par SIs atskaites neattemallnll s器 憾vd4u.

⊃ぶぷ.vai_螂暉Inllmll m叩馳露鶴 悧‰霧蠍T麗ぶ嶽翻
lln nav lictoJallll atrauti no優濾konteksta.

V証苺llms ned」ヒt tttt izmantots citt Jlllrldisku lln izisku personu vaJ額 セもan bez rastiskas

ve■ctttu ttauJas.

SIA``Dzicti''ir neatkttga f― a9Lln SaJユ at鍋樋 ir prttilts labttais

p10■Cmt,■emot vtta vξ競菊 m pleqalnO info...1詭 増u・

回 u Vtta

Ar clc■ u,

SIA(`Dzicti''valdcs prickぶ sedetttsi

SIA,,Dzieti'',Rail,l iela 35A,R020knO,Latv靖 2,

ヅ
蒲
縁

紛
ぷ
も

J.G. V.jakse

ねkss:64625738,c_pasts:dzicti@apollo.lv



-3- 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES UN APBŪVES RĪGAS IELĀ 115B, JĒKABPILĪ NOVĒRTĒJUMS, 26.09.2019. 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS ................................................ 6 

VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA FOTOATTĒLI ..................................................................................... 7 

VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA RAKSTUROJUMS ............................................................................. 8 

VĒRTĪBAS DEFINĪCIJA .............................................................................................................. 9 

LABĀKAIS IZMANTOŠANAS VEIDS ....................................................................................... 9 

TIRGUS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS .................................................................................. 9 

OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI .................................................... 10 

VĒRTĒJUMĀ IZDARĪTIE PIEŅĒMUMI UN ATRUNAS ........................................................ 10 

VĒRTĒŠANAS METODIKA ...................................................................................................... 10 

VĒRTĒŠANAS PIEEJAS IZVĒLE ............................................................................................. 12 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS ............................................................................. 12 

OBJEKTA novērtējums ar tirgus (salīdzināmo) darījumu pieeju ................................................. 12 

OBJEKTA novērtējums ar ienākumu pieeju ................................................................................ 15 

Aprēķinu rezultātu salīdzināšana un līdzsvarošana ...................................................................... 18 

SECINĀJUMI ............................................................................................................................... 19 

ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS ............................................................................................. 19 

PIEŅĒMUMI UN IEROBEŽOJOŠIE FAKTORI ........................................................................ 20 

 
 
 
PIELIKUMI (kopijas): 
 
1.pielikums – nodalījuma noraksts; 
2.pielikums – zemes robežu plāns; 
3.pielikums – būves tehniskās inventarizācijas lieta; 
4.pielikums – informatīvā izdruka no VZD Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem; 
5.pielikums – kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai; 
6.pielikums – profesionālās kvalifikācijas sertifikāts; 
7.pielikums – komersanta reģistrācijas apliecība. 
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GALVENĀ INFORMĀCIJA 

 
VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA IZVIETOJUMS CIEMATĀ 

 

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

 

Vērtējamā OBJEKTA sastāvs 
Zemes vienība (kadastra apzīmējums 5601 001 2874) un nedzīvojamā 
ēka (kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001). 

Adrese Rīgas iela 115B, Jēkabpils 
Vērtējuma pasūtītājs Krustpils novada pašvaldība. 

Vērtējuma mērķis 
Vērtējamā OBJEKTA tirgus vērtības noteikšana atsavināšanas 
vajadzībām. 

Zemesgrāmatu nodalījums Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000104333 
Īpašuma kadastra numurs 5601 001 2874 
Kadastrālā vērtība 921 EUR 

Īpašumtiesības, īpašumtiesību 
pamats 

Uz 2008. gada 19. jūnija Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 4. 
panta; 2009. gada 30. decembra nodošanas - pieņemšanas akta pamata 
īpašuma tiesības nostiprinātas Krustpils novada pašvaldībai, 
reģistrācijas kods 90009112679. 

Apgrūtinājumi Nav. 
Nomas līgumi Nav informācijas. 
Pašreizējā izmantošana Ēka - garāža, noliktavu telpas, zeme - funkcionāli saistītā teritorija. 

Labākais izmantošanas veids 
Nedzīvojamai ēkai - izmantot par garāžu/ darbnīcu/ noliktavu telpām, 
veicot nepieciešamos remontdarbus ēkas fiziskā stāvokļa uzlabošanai, 
zemei - funkcionāli nepieciešamā teritorija. 

OBJEKTA apsekotājs Juris Guntis Vjakse 
OBJEKTA apsekošanas 
datums 

2019. gada 26. septembris 

OBJEKTA atskaites 
formēšanas/ vērtēšanas datums 

2019. gada 26. septembris 



-5- 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES UN APBŪVES RĪGAS IELĀ 115B, JĒKABPILĪ NOVĒRTĒJUMS, 26.09.2019. 

  
     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 5601 001 2874 001) 

  
3., 4. attēls. Būve (kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001) 

  
5., 6. attēls. Būves (kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001) iekšskats 
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7. attēls. No apbūves brīvā zemes vienības daļa, 
piebraucamais ceļš 

 

 

VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
 

Domājamās daļas 1 

Zemes vienības raksturojums 

Zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 2874.  
Zemes vienības platība 136 m2.  
Zemes vienības reljefs - līdzens, konfigurācija - taisnstūra veida 
daudzstūris. 
Zemes vienības lietošanas veids: 100 % - zemes zem ēkām. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – Transporta līdzekļu garāžu apbūve, 
kods 1104. 
Apbūve aizņem ~ 52% zemes vienības platības. 
Satiksme, piebraukšana - piebraukšana pie OBJEKTA pa bruģēto ceļu 
nobraucot no Rīgas ielas. Piebraukšanas iespējas vērtējamās, kā 
apmierinošās.  

Zonējums 
Atbilstoši Jēkabpils pilsētas teritorijas plānotās (atļautās) kartei 
(izmantošanās grozījumu teritorijā) zemes vienības Jauktās apbūves 
teritorijās. 

Apbūves raksturojums 
Garāža (kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001): pamati – dzelzsbetons/ betonsbetons; ārsienas – baļķi/ 
ķieģeļu mūris, pārsegumi – koka; jumta nesošā konstrukcija – kokas, jumta segums – azbestcementa 
loksnes. 
Ēkas kadastrālā vērtība- 611 EUR. 
Lietošanas veids - Garāžu ēkas, kods 1242. 
Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1960. gads. 
Stāvu skaits ēkai – 1u. Telpu augstums - 2,4 m. 
Ēkas kopējā platība 57,3 m2. 
Ēkas fiziskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs, fiziskais nolietojums saskaņā ar būves 
tehniskās inventarizācijas lietu (izpildes datums 11/03/2002.) - 70%. 
Ēkā ir garāžu vārti. 
Iekšējās apdares ēkā praktiski nav: grīda – betons, sienas- apmetums, griesti – apmetums, logi – koka 
rāmji ar vienkāršo stiklojumu. 
Inženierkomunikācijas/ labiekārtojums: elektroapgāde (220 V). 

Apkārtne 
Vērtējamais OBJEKTS atrodas Jēkabpils pilsētā, Krustpils mikrorajonā. 
Tuvākā apkārtnē jauktā tipa apbūve- valsts un pašvaldību iestādes, 
komerciālās apbūve, dzīvojamais fonds. 

Satiksme, piebraukšana 
Tuvākā apkārtnē ielu ceļi ir asfaltēti. Kar objektu kursē gan novada, gan 
starpnovadu sabiedriskais transports. Pilsētas autoosta atrodas ~ 1,5 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 - izmantot par garāžu/ darbnīcu/ noliktavu telpām, veicot 
nepieciešamos remontdarbus ēkas fiziskā stāvokļa uzlabošanai, 

− zemei - funkcionāli nepieciešamā teritorija. 
 

TIRGUS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

Pēdējā gada laikā aktivitātes pieaugums vērojams tikai atsevišķos tirgus segmentos, kur 
attiecīgi nedaudz pieaugušas nekustamo īpašumu cenas. Tirgu var nosacīti sadalīt divās grupās. 
Viena grupa- labprātīgs pārdevējs un pircējs vienojas par darījuma nosacījumiem. Otra grupa- 
piespiedu pārdošanas darījumi, kad nenokārtoto kredītsaistību dēļ nekustamie īpašumi tiek 
realizēti ar izsoļu palīdzību. Darījumu cenas starp šīm grupām pārsvarā ievērojami atšķiras. 
Galvenā tendence nekustamā īpašuma tirgū ir pieprasījuma palielināšanās pēc labas kvalitātes 
īpašumiem. 

Nekustamā īpašuma tirgus aktivitāte Latvijas reģionos pēdējā gada laikā ir saglabājusies 
iepriekšējā līmenī, 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- demogrāfiskā 
situācija, zemā darba samaksa, bezdarbs. 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 reģionos nav būtiska. 

Garāžas iegādi īpašumā vai nomā nosaka automašīnu īpašnieku uzskati, vajadzības, kā arī 
maksātspēja. Galvenie faktori, kas ietekmē garāžu cenu ir novietojums pilsētā/ ciemā, 
daudzdzīvokļu māju masīva tuvums, garāžas izmēri (vai atbilst mūsdienu automašīnu modeļu 
gabarītiem), vai pieejama elektroapgāde. 
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Garāžu tirgus ir aktīvāks novadu centros. Vērtēšanas brīdī piedāvājumā piedāvājuma cena 
Jēkabpilī ir no 500 EUR līdz 1500 EUR par vienu tipveida garāžu (garāžu masīvos). 

Apzinot garāžu telpu nomas maksas tuvāko novadu centros, vērtētājs secina, ka tās svārstās 
robežās no ir 0,50 līdz 1,00 EUR/m2, jeb 15 līdz 35 EUR par garāžu mēnesī. Potenciālo 
nomnieku izvēli ietekmē objektu izvietojums (attālums līdz dzīvojamiem namiem), potenciālās 
izmantošanas iespējas (vieglo automobiļu vai lielāku gabarītu transporta līdzekļu novietošanai) 
u.c. faktori. Ņemot vērā OBJEKTA atrašanās vietu un izmantošanas veidu, pēc vērtētāja 
uzskatiem, tā realizācijas iespējas nekustamo īpašumu tirgū vērtējamas kā vidējas. 

 
OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

 
Pozitīvie tirgus vērtību ietekmējošie faktori: 

• vērtējamais OBJEKTS atrodas Jēkabpils pilsētas Krustpils mikrorajonā; 
• ēkas nodrošinājums ar inženierkomunikācijām ir pietiekams; 
• OBJEKTA sastāvā ietilpst funkcionāli nepieciešamā zeme. 

Negatīvie tirgus vērtību ietekmējošie faktori: 
• var veidoties sarežģītības ar piekļūšanu OBJEKTAM, jo tām nav tiešas pieejamības pie 

ielas/ nepieciešams šķērsot privātīpašumā esošo zemi; 
• garāžas ēkas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr vēlams veikt ieguldījumus 

tehniskā stāvokļa uzlabošanai. 
 

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. 
 

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, 
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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. 
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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. 

 
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 martā ir pārdots īpašums Zemgales ielā 20 - 19, 
Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un 
garāžas ēkas 27,60 m2 platībā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas 
gads 1975. Ēkas fiziskais stāvoklis - apmierinošs. Ēkas 
konstrukcijas materiāls: pamati - dzelzsbetons; ārsienas - ķieģeļu 
mūris; pārsegumi - koka sijas, jumta segums - azbestcementa 
loksnes. Pieejama elektroapgāde. Pārdošanas cena- 1000 EUR. 

Objekts Nr.2 

 
Avots: https://www.kadastrs.lv 

2019. gada februārī ir pārdots īpašums Augusta ielā 21 - 46, 
Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un 
garāžas ēkas 18,30 m2 platībā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas 
gads 1977. Ēkas fiziskais stāvoklis - apmierinošs. Ēkas 
konstrukcijas materiāls: pamati - dzelzsbetons; ārsienas - ķieģeļu 
mūris; pārsegumi - koka sijas, jumta segums - azbestcementa 
loksnes. Pieejama elektroapgāde. Pārdošanas cena- 900 EUR. 
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Objekts Nr.3 

 
Avots: https://www.kadastrs.lv 

2019. gada maijā ir pārdots īpašums Zemgales ielā 20 - 20, 
Jēkabpilī, kas sastāv no zemes gabala domājamām daļām un 
garāžas ēkas 17,70 m2 platībā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas 
gads 1975. Ēkas fiziskais stāvoklis - apmierinošs. Ēkas 
konstrukcijas materiāls: pamati - dzelzsbetons; ārsienas - ķieģeļu 
mūris; pārsegumi - koka sijas, jumta segums - azbestcementa 
loksnes. Pieejama elektroapgāde. Pārdošanas cena- 600 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 39,73 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. 

 
OBJEKTA Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī  

tirgus vērtības noteikšana ar tirgus (salīdzināmo) darījumu pieeju: 
57,3 m2 x 39,73 EUR/m2 = 2276,53 EUR, ~ 2300 EUR, kur 

 

57,3 m2 – ēkas kopējā platība, 
39,73 EUR/m2 – noteiktā telpu 1 m2 vērtība. 
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1.tabula

Rīgas iela 115B, 
Jēkabpils 

Zemgales iela 20 - 
19, Jēkabpils

Augusta iela 21 - 46, 
Jēkabpils

Zemgales iela 20 - 
20, Jēkabpils

2019-09 2019-03 2019-02 2019-05

standarta standarta standarta
viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks viens īpašnieks

garāža + zeme garāža + zemes d/d garāža + zemes d/d garāža + zemes d/d

136 m
2 d/d d/d d/d

1000 900 600

57.3 27.6 18.3 17.7

36.23 49.18 33.90

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.00 1.00 1.00

36.23 49.18 33.90

nav nav nav nav

nav nav nav nav

nav nav nav nav

220 V 220 V 220 V 220 V

5 5 5

0 0 0

5 5 5

3 3 3

Korekcija uz telpu platību 3 3 3

0 0 0

-7 -7 -7

0 0 0

-10 -10 -10

0 0 0

3 0 0

2 -1 -1

1.02 0.99 0.99

39.73 36.96 48.69 33.56

2276.53

2300

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 pilsētā

Korekcija uz ekonomisko aktivitāti ciematā/pilsētā

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 autostāvvietas iespējām

Korekcija uz apkārtējo infrastruktūru

Kopējā korekcija

Korekcijas koeficients

Koriģētā 1 m
2
 pārdošana cena, EUR

Tirgus vērtība noapaļojot, EUR  
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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; 
� nonākot brīvā nekustamā īpašuma tirgū, vērtējamā ēka varēs eksponēties kā garāžu/ 

darbnīcu/ noliktavu telpas; 
� 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 0,5 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 

 

Garāža 57,3 0,70 481,32 0,70 336,9
337,0

Iznomājamās ēkas
Nomas maksa, 

EUR/m2 (bez 
21% PVN)

Kopā (noapaļojot), EUR

Telpu noslodze 
(nomas risks), 

%

Bruto 
ieņēmumi 
gadā, EUR

Efektīvie 
ieņēmumi gadā 

(EGI), EUR

Iznomātā 

platība, m2

 
 
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 
195 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)

13,82

Apdrošināšana 28,7
OBJEKTA uzturēšanas izdevumi (pieņemti 5% apmērā 
no plānotājiem ieņēmumiem)

16,9

Uzkrājumi remontiem (pieņemti 5% gadā no
plānotajiem ieņēmumiem)

16,9

Naudas plūsmas administrēšanas izmaksas (juridiskie
un grāmatvedības ārpakalpojumi)

120,0

Kopā, noapaļojot, EUR: 196  
 

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 337 340,4 343,8 347,2 350,7
Izdevumi, EUR 196 198,1 200,1 202,1 204,1
Tīrie ieņēmumi, EUR 141 142,2 143,7 145,1 146,6  

 
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 

 

Zemgales iela 20 - 19, 
Jēkabpils

Augusta iela 21 - 46, 
Jēkabpils

Zemgales iela 20 - 20, 
Jēkabpils

Noteiktā koriģētā tirgus vērtība, EUR 1020 891 594

Tīrie ieņēmumi, EUR 83 40 31

Aprēķinātā kapitalizācijas likme 8,2 4,5 5,2

Vidējā svertā kapitalizācijas likme 6,0

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 141 142,2 143,7 145,1 146,6
Remontdarbu izdevumi, EUR
Pēdējā perioda neto ienākums, EUR 146,6
Kapitalizācijas likme, % 6,0
Reversija 2453
Diskonta likme 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Diskonta koeficients 0,9348 0,8739 0,8169 0,7637 0,7139 0,7139
Pašreizējā vērtība, EUR 131,7 124,3 117,4 110,8 104,6 1751,4

2 340
2 300

OBJEKTA tirgus vērtība, EUR
Noapaļojot, EUR  

 
OBJEKTA Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī  

ar ienākumu pieeju noteiktā vērtība ir 2300 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 2300 0,5 1650 
Ienākumu pieeja 2300 0,5 1650 
Noteiktā līdzsvarotā vērtība, EUR  2300 

 

Vērtējamā OBJEKTA - zemes vienības un apbūves Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī 
visiespējamākā tirgus vērtība ir 

EUR 2300 
(divi tūkstoši trīs simti euro). 
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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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PIELIKUMI 



Zemgales rajona tiesa  
Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000104333  
Kadastra numurs: 56010012874  
Nosaukums:  
Adrese/atrašanās vieta: Rīgas iela 115B, Jēkabpils  

Ieraksta 
Nr.  

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

Domājamā 
daļa  

Platība, lielums 

1.1.  
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5601 
001 2874.   

136 m²  

1.2.  
Uz zemes gabala atrodas: 1 būve - garāža 
(kadastra apzīmējums 5601 001 2874 001).    

 
Žurn. Nr. 300000509250, lēmums 02.07.2003., tiesnese Līga Ieleja  

  
Ieraksta 
Nr.  

I daļas 2.iedaļa  
Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu 
pārgrozījumi un dzēsumi  

Domājamā 
daļa  

Platība, lielums 

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

II daļas 1.iedaļa  
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību 
pamats  

Domājamā 
daļa  

Summa  

1.1.  
Īpašnieks: Jēkabpils rajona pašvaldība, 
nodokļu maksātāja kods 90000023905.  

1  
 

1.2.  

Pamats: 2002. gada 11. marta Jēkabpils rajona 
padomes uzziņa Nr.2-14-147 par zemes 
gabalu Rīgas ielā 115b, Jēkabpilī. 2003. gada 
9. maija Būvniecības legalizācijas komisijas 
akts Nr.008/2003.  

  

 
Žurn. Nr. 300000509250, lēmums 02.07.2003., tiesnese Līga Ieleja  

  
2.1.  

Īpašnieks: Krustpils novada pašvaldība, 
nodokļu maksātāja kods 90009118116.  

1  
 

2.2.  
Iepriekšējais īpašnieks: Jēkabpils rajona 
pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 
90000023905. Īpašuma tiesība izbeigusies.  

0  
 

2.3.  

Pamats: 2008.gada 19.jūnija Rajonu 
pašvaldību reorganizācijas likuma 4.pants; 
2009.gada 30.decembra nodošanas- 
pieņemšanas akts.  

  

 
Žurn. Nr. 300002977054, lēmums 10.01.2011., tiesnese Līga Ieleja  

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 2.iedaļa  
Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku 
iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu 
pārgrozījumi un dzēsumi  

  

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

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

 
Platība, lielums 

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

III daļas 2.iedaļa  
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo  

Platība, lielums 



ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi  

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 1., 2. iedaļa  
Ķīlas tiesības un tās pamats   

Summa  

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 3.iedaļa  
Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu 
dzēsumi  

 
Summa  

 
Nav ierakstu 

  
Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 4., 5. iedaļa  
Ķīlas tiesību dzēsumi   

Summa  

 
Nav ierakstu 

  
 























Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

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

56010012874 Rīgas iela 115B 921 100000104333 Jēkabpils

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā (EUR): 921

Kopplatība: 0.0136

Platības mērvienība: ha

Īpašuma sastāvs

Zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

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

56010012874 1/1 310 Rīgas iela 115B, Jēkabpils,
LV-5202

Kadastrālā vērtība (EUR): 310

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2019

Nekustamā īpašuma objekta platība: 0.0136

Nekustamā īpašuma objekta platības mērvienība: ha

Statuss: nekustamais īpašums

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: -

Starpgabals: Nav

Būves, kas atrodas uz zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

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

56010012874001 1/1 611 Rīgas iela 115B,
Jēkabpils, LV-5202 Garāža

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem

Platība: 0.0136

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: 0.0136

Zemes zem ceļiem platība: 0.0000

Pārējās zemes platība: 0.0000

Lietošanas mērķi

Mērķis Kods Platība Platības mērvienība

Transporta līdzekļu garāžu apbūve 1104 0.0136 ha

Reģistrētās atzīmes:

Mērniecība

Mērniecības metode Mērnieks Uzmērīšanas datums

instrumentālā uzmērīšana, iesaistoties valsts ģeodēziskajā tīklā Imants Meldrājs 10.01.2002

Būves

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

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

56010012874001 1/1 611 Rīgas iela 115B,
Jēkabpils, LV-5202 Garāža

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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Kadastrālā vērtība (EUR): 611

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2019

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 57.30

Galvenais lietošanas veids: 1242 - Garāžu ēkas

Būves tips: 12420101 - Smagās tehnikas garāžas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1960

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 14.11.2001

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 57.3

Lietderīgā platība (kv.m.): 57.3

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.): 57.3

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 57.3

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 (%): 70

Nolietojuma aprēķina datums: -

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums Adrese

56010012874001001 -

Kadastrālā vērtība (EUR): 611

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2019

Nosaukums: Garāža

Lietošanas veids: 1242 - Garāžas telpu grupa

Stāvs (piesaistes): 1

Telpu skaits: 2

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 14.11.2001

Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 57.3

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.): 57.3

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 57.3

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0

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 Garāža Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.4 - - 55.00 -

2 Palīgtelpa Nedzīvojamā
iekštelpa 1 2.4 - - 2.30 -

Būves apjoma rādītāji

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

Būvtilpums - 183.00 kub.m. - -

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Apbūves laukums - 70.50 apbūves laukuma kv.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas uzsākšanas
gads

Ekspluatācijā pieņemšanas
gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati Dzelzsbetons - 1960 - 70

Ārsienas un
karkasi Kokmateriāli - 1960 - 70

Pārsegumi Kokmateriāli - 1960 - 70

Jumts (segums) Metāli - 1960 - 60

Reģistrētie labiekārtojumi

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

Apkure

Elektroapgāde

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 56010012874 Rīgas iela 150A, Jēkabpils,
LV-5202

Zemesgrāmata

Nosaukums Lēmuma datums Lēmuma pamatojums

Jēkabpils pilsētas zemesgrāmata 10.01.2011 -

Jēkabpils pilsētas zemesgrāmata 02.07.2003 -

Dokumenti

Dokumenta veids Izdošanas datums Izdošanas nr. Izdevējiestāde

Cita veida dokuments 03.07.2003 - Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļa

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā 09.05.2003 008/2003 Jēkabpils rajona padome

Uzziņa valsts un pašvaldības īpašuma reģistrēšanai 11.03.2002 2-14-147 Jēkabpils rajona padome

Zemes robežu plāns mērogā 1:500 05.12.2001 31-1 VZD Vidusdaugavas reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvalde

Lēmums par zemes lietošanas tiesībām 05.12.2001 31-1 Jēkabpils pilsētas zemes komisija

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