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Rīgā, datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" 

Pēc Jūsu lūguma esam veikuši vērtējamā objekta - nosacīti apvienota īpašuma, kas sastāv no nekustamā īpašuma 
Ganību dambī, Rīgā, īpašuma kadastra Nr. 0100 014 2042, kas, savukārt, sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 0100 014 2042, platību 1844 m2, un uz zemes gabala esošajiem uzlabojumiem, tai skaitā būvēm ar 
kadastra apzīmējumiem 0100 014 2042 001, 0100 014 2042 00, 0100 014 0030 031, novērtēšanu. Mūsu darba 
uzdevums bija noteikt minētā vērtējamā objekta tirgus vērtību. Vērtējuma mērķis – vērtējamā objekta tirgus 
vērtības apzināšana.  

Vērtības aprēķins pamatojas uz mūsu rīcībā esošo informāciju par apskatāmo īpašumu un tā vērtību 
ietekmējošiem faktoriem tirgus situācijā līdz 2020. gada martam. 

Augstāk minētā vērtējamā objekta tirgus vērtība 2020. gada 27. martā varētu būt: 

EUR 65 000 (sešdesmit pieci tūkstoši eiro)  

Vērtība noteikta ņemot vērā tirgus datus un situāciju līdz 2020.gada martam. Situācijas analīze un ietekme, pēc 2020. gada 11. 
martā Pasaules Veselības organizācijas pasludinātās “globālās pandēmijas”, uz ekonomiku un nekustamo īpašumu tirgu nav 
prognozējama un netiek ievērtēta. Pašreizējā reakcija uz COVID-19 nozīmē, ka mēs saskaramies ar nepieredzētu kopumu 
apstākļiem, uz kuriem nevaram balstīt spriedumu. Mūsu vērtējumam būtu jāpiešķir mazāka noteiktība un lielāka piesardzības 
pakāpe nekā parasti. Ņemot vērā ka nezināma nākotnes ietekme, ko COVID-19 varētu atstāt uz nekustamā īpašuma tirgu, mēs 
iesakām īpašuma vērtējumu aktualizāciju ik pēc 6 mēnešiem. 

Mēs neuzņemamies atbildību par vērtējuma atskaitē neminētu apgrūtinājumu ietekmi uz objekta vērtības izmaiņām, kas 
varētu atklāties pēc objekta vērtēšanas datuma.  

Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, ja īpašas ieinteresētības rezultātā objekts tiek pārdots par cenu, kas ievērojami 
pārsniedz mūsu noteikto tirgus vērtību, ja interesi izrādījis tikai viens pircējs vai vairāki - ar to saistītas personas.  

Tirgus vērtība - 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 rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. (Latvijas Standarts LVS401-2013, p.2.1.11) 

Augstāk minētā vērtība ir precīzākais viedoklis, kādu mēs varējām pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā esošās informācijas. Mūsu 
viedokļa objektivitāti (neatkarību no vērtējuma apmaksas nosacījumiem, kā arī cita veida ieinteresētības) apliecina vērtējuma 
atskaitei pievienotais vērtētāju neatkarības apliecinājums.  

Novērtējuma atskaite un tai pievienotie dokumenti paredzēti tikai atskaitē uzrādītajam lietošanas mērķim un nododami tikai 
ar to saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām. 

Ja Jums ir kādi jautājumi, vai arī mēs varam sniegt Jums kādu tālāku palīdzību, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni 67 365 
999. 

 
Vilis  Žuromskis  ________________________  
valdes loceklis 
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 Informācija no LR Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla Kadastrs.lv; 

 Rīgas domes 20.12.2001. lēmuma Nr. 871, 1. pielikumu “Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācijas 
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Galvenā informācija par vērtējamo objektu 

Vērtējamā objekta 

adrese Ganību dambis, Rīga 

kadastra Nr. 0100 014 2042 

īpašnieks Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, 
nodokļu maksātāja kods 40003619950. 

sastāvs Vērtējamais objekts ir nosacīti apvienots īpašums, kas sastāv no: 

1. Zemes gabals 1844 m2 platībā, zemes vienības apzīmējums 
kadastrā 0100 014 2042. 

2. Uz zemes gabala esošās apbūves: 

 Šķūnis, būves kadastra apzīmējums 0100 014 0030 031, 
platība, 144.1 m2, īpašuma tiesības nav reģistrētas 
zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā kadastrs.lv 
Pasūtītājs sniedzis informāciju, ka šķūnis reģistrēts Rīgas 
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
satiksme”, nodokļu maksātāja kods 40003619950 
pamatlīdzekļu sarakstā ar Nr. BR10-0164-12. 

 Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 001. īpašuma 
tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD 
informācijas sistēmā kadastrs.lv.  Apskates laikā konstatēts 
ka tā ir nojume. nojumes konstrukcijas veidotas no 
sametinātām, nolietotām sliedēm, ieklāts jumta segums, kā 
arī zem nojumes laukums nobruģēts. Pasūtītājs sniedzis 
informāciju ka ēka būvēta saimnieciskā kārtā un tiek 
izmantota materiālu glabāšanai. 

 Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 002. īpašuma 
tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD 
informācijas sistēmā kadastrs.lv. Apskates laikā konstatēts 
ka tā ir koka konstrukciju pārvietojama sardzes ēka, kas 
novietota uz betona blokiem.  

3. zemes gabalu norobežojošā žoga (zemes gabala uzlabojuma) 

Vērtēšanas datums 2020. gada 27. marts 

Vērtējuma pasūtītājs Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”. 

Vērtēšanas uzdevums Noteikt tirgus vērtību. 

Vērtēšanas mērķis Tirgus vērtības apzināšana. 

Īpašumtiesības uz 
vērtējamo objektu 
apstiprinošie 

uz zemi Īpašuma tiesības uz zemes gabalu reģistrētas Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
1000 0009 1347. 
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dokumenti uz apbūvi Šķūnis, būves kadastra apzīmējums 0100 014 0030 031, platība, 
144.1 m2, īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD 
informācijas sistēmā kadastrs.lv Pasūtītājs sniedzis informāciju, ka 
šķūnis reģistrēts Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Rīgas satiksme”, nodokļu maksātāja kods 40003619950 
pamatlīdzekļu sarakstā ar Nr. BR10-0164-12. 

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 001. Īpašuma tiesības 
nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā 
kadastrs.lv.  Apskates laikā konstatēts ka tā ir nojume. nojumes 
konstrukcijas veidotas no sametinātām, nolietotām sliedēm, ieklāts 
jumta segums, kā arī zem nojumes laukums nobruģēts. Pasūtītājs 
sniedzis informāciju ka ēka būvēta saimnieciskā kārtā un tiek 
izmantota materiālu glabāšanai. 

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 002. Īpašuma tiesības 
nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā 
kadastrs.lv. Apskates laikā konstatēts ka tā ir koka konstrukciju 
pārvietojama sardzes ēka, kas novietota uz betona blokiem. 

Fiziski saistīti īpašumi, kas neietilpst 
vērtējamā objekta sastāvā 

Nav. 

Apgrūtinājumi, 
kas attiecas uz 
vērtējamo 
objektu 

īres, nomas līgumi Nav. 

hipotēka Nav. 

citas lietu tiesības Zemesgrāmatā: uz zemes gabala atrodas pašvaldības ēkas daļa. 

Saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju un iesniegto Rīgas domes 
20.12.2001. lēmuma Nr. 871, 1. pielikumu “Rīgas pašvaldības 
bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Tramvaju un trolejbusu pārvalde” pamatkapitālā iekļauto 
nekustamo īpašumu saraksts”, uz zemes gabala esošais šķūnis (būves 
apzīmējums kadastrā 0100 014 0030 013, iekļauts pamatkapitālā ar 
inventāra numuru 10-0164-12 (26. kārtas numurs). 

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, 
nodokļu maksātāja kods 40003619950 ir Rīgas pašvaldības bezpeļņas 
organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tramvaju un 
trolejbusu pārvalde”  tiesību pārņēmējs.  

Attiecīgais zemesgrāmatas ieraksts būtu dzēšams. 

Kadastrā: Nav. 

citi Nav zināmi. 

Atļautā izmantošana Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-
2018. gadiem, zemes gabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo 
funkciju teritorijā. 

Saskaņā ar izstrādē esošo perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu 2019.-2030. gadiem, zemes gabals atrodas rūpnieciskās 
apbūves teritorijā. 

Esošais izmantošanas veids Noliktavu saimniecība. 

Labākais un efektīvākais izmantošanas 
veids 

Noliktavu saimniecība. 

Objekta apskates datums un datums, 
uz kuru noteikta vērtība 

2020. gada 27. marts 

Apskati veica/Atskaiti sagatavoja Jānis Gobiņš/Jānis Gobiņš 

Vēlamais aktualizācijas laiks 2021. gada septembris 
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Noteiktās vērtības 

 Vērtība, EUR 

Tirgus vērtība 65 000 

 

Īpašie pieņēmumi Vērtējamā objekta sastāvā ir zeme gabals ar kadastra apzīmējumu 
0100 014 2042, un uz tā esošā apbūve, zemes gabalu norobežojošā 
sēta. Vērtējamam objekta nodrošināta piekļuve pa satiksmes joslām 
(servitūta ceļu) no Dambja ielas puses. 

Pasūtītāja sniegtā informācija tiek uzskatīta par patiesu un faktiskai 
situācijai atbilstošu un tiek izmantota vērtējumā bez īpašas papildus 
pārbaudes. 

Vērtējamais objekts ir nosacīti apvienots īpašums, kas sastāv no:  

1. Zemes gabala 1844 m2 platībā, zemes vienības apzīmējums 
kadastrā 0100 014 2042 

2. Uz zemes gabala esošās apbūves: 

 Šķūnis, būves kadastra apzīmējums 0100 014 0030 031, 
platība, 144.1 m2, īpašuma tiesības nav reģistrētas 
zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā kadastrs.lv 
Pasūtītājs sniedzis informāciju, ka šķūnis reģistrēts Rīgas 
pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
satiksme”, nodokļu maksātāja kods 40003619950 
pamatlīdzekļu sarakstā ar Nr. BR10-0164-12. 

 Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 001. īpašuma 
tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD 
informācijas sistēmā kadastrs.lv.  Apskates laikā konstatēts 
ka tā ir nojume. nojumes konstrukcijas veidotas no 
sametinātām, nolietotām sliedēm, ieklāts jumta segums, kā 
arī zem nojumes laukums nobruģēts. Pasūtītājs sniedzis 
informāciju ka ēka būvēta saimnieciskā kārtā un tiek 
izmantota materiālu glabāšanai. 

 Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 002. īpašuma 
tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD 
informācijas sistēmā kadastrs.lv. Apskates laikā konstatēts 
ka tā ir koka konstrukciju pārvietojama sardzes ēka, kas 
novietota uz betona blokiem.  

3. zemes gabalu norobežojošā žoga (zemes gabala 
uzlabojuma) 

Papildus informācija Piekļuvei pie vērtējamā objekta nav reģistrēts servitūta ceļš, kas 
apgrūtinātu blakus zemes gabalu daļu/daļas. VZD informācijas 
sistēmā nav iezīmēti ceļa servitūti. 

Piekļuvei pie zemes gabala notiek pa ar cietu segumu klātu zemes 
gabalu, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 014 2103. 

Saskaņā ar VZD informācijas sistēmas kadastrs.lv datiem, šis zemes 
īpašums pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, nodokļu maksātāja kods 
90011524360, tam reģistrēti apgrūtinājumi – satiksmes joslas 0.0644 
ha un 0.0060 ha platībā. 

Tiek uzskatīts, ka ar satiksmes joslām tiek saprasts pie zemes gabala 
vedošais piebraucamais ceļš. 
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Vērtējamā objekta novietnes raksturojums 

Izvietojums reģionā, pilsētā Rīga, Sarkandaugavas apkaime. 

Apkārtējā apbūve Jaukta darījumu, ražošanas/ noliktavu apbūve, netālu 1. trolejbusu 
parks. 

Piebraukšana Pie zemes gabala iespējams piekļūt no Dambja ielas puses pa ar cieto 
segumu klātu piebraucamo ceļu, kas atrodas uz zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 0100 014 2103. 

Sabiedriskais transports Netālu sabiedriskā transporta – autobusu un trolejbusu pieturvietas. 

Zemes vienības raksturojums 

Kadastra apzīmējums:  0100 014 2042 

Platība: 1844 m2 

Atļautais izmantošanas veids: Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018. 
gadiem, zemes gabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju 
teritorijā. 

Saskaņā ar izstrādē esošo perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu 
2019.-2030. gadiem, zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. 

Vai pašreizējie zemes gabala uzlabojumi atbilst zonējuma nosacījumiem? Jā  Nē  

Izvietojums kvartālā: Fasādes   Stūra  Iekškvartāls X  

Labākais un efektīvākais zemes 
gabala izmantošanas veids:  

Pašrei-
zējais 

X 
Cits (norādīt, kāds) 

 
 

Inženierkomunikācijas  Citas (norādīt, kādas) 

Elektroapgāde 

Apskates laikā netika konstatēts. 

Gāze 

Ūdensapgāde 

Kanalizācija 

Vājstrāvas tīkli un telefons 

Zemes gabala raksturojums: 

Reljefs līdzens 

Forma Neregulāra. 

Izskats Ar žogu un vārtiem norobežots zemes gabals uz kura atrodas šķūnis, nojume, 
pārvietojama sarga ēka. 

Grunts apstākļi Nav zināmi. 

Apzaļumojums Nav. 

Nožogojums: Sēta, vārti. 

Apkārtnes uzlabojumi 

Piebraucamie ceļi/ielas Zemes gabals atrodas iekškvartālā. Pasūtītājs nodrošināja piekļuvi pie 
vērtējamā zemes gabala šķērsojot blakus esošo zemes gabala pa ar cieto 
segumu klātu piebraucamo ceļu no Dambja ielas puses. 

Ietves Gar Dambja ielu izbūvētas ietves. 

Ielu apgaismojums Dambja iela apgaismota. 

Apstādījumi Nav. 

Notekūdeņu kanalizācija Nav. 

Papildus piezīmes par zemes vienības novietni:  

Zemes gabals atrodas iekškvartālā, piekļuve pie tā pa ar cieto segumu klātu ceļu, kas atrodas uz blakus zemes 
gabala. 
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Uz zemes esošās apbūves identifikācija 

Celtņu/būvju 
nosaukums 

Kad. 
apzīmējums 

Stāvu 
skaits 

Telpu platība 

P
at

va
ļīg

as
 

b
ū

vn
ie

cī
b

as
 

p
az

īm
e

s 
 

Piezīmes 

K
ad

. u
zm

ē
r.

 
lie

tā
 

P
ro

je
kt

ā 

K
ad

at
st

rs
.l

v 

Vērtējamā apbūve, uzlabojumi, kas ietilpst vērtējamā objekta sastāvā 

Šķūnis  
0100 014 
0003 031 

1   144.1 -  

Ēka  
0100 014 
2042 001 

1 - - - -  

Ēka  
0100 014 
2042 002 

1 - - - -  

Žogs ap zemes gabalu 

Celtnes/būves, kas apgrūtina objektu (neietilpst vērtējamā īpašuma sastāvā) 

Nav 
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Vērtējumā izmantotā dokumentācija 

 Informācija par vērtējamo nekustamo īpašumu no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.  

 Informācija no LR Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla Kadastrs.lv. 

 Rīgas domes 20.12.2001. lēmuma Nr. 871, 1. pielikumu “Rīgas pašvaldības bezpeļņas 
organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tramvaju un trolejbusu pārvalde” 
pamatkapitālā iekļauto nekustamo īpašumu saraksts”. 

Īpašas piezīmes par īpašumtiesībām 

Mūsu rīcībā nav informācijas par īpašuma tiesības aprobežojošiem faktoriem.  

Vērtība aprēķināta pie nosacījuma, ka īpašniekam ir pilnas tiesības rīkoties ar vērtējamo īpašumu, 
un tas nav aprobežots ar noslēgtiem nomas līgumiem vai ķīlas tiesībām.  

Apbūves raksturojums 

Šķūnis , ēkas apzīmējums kadastrā 0100 014 0003 031 

Funkcionālais pielietojums: neapkurināmas noliktavas telpas 

Tehniskais stāvoklis: apmierinošs 

Labiekārtojums: apskates laikā netika konstatēti labiekārtojuma elementi. 

Ēkas parametri: 

Kadastra apzīmējums 0100 014 0003 031 

Apbūves laukums, m2 152.5 

Tilpums, m3 583.0 

Kopējā ēkas telpu platība, m2 144.1 

Plānojums  Saskaņā ar VZD informācijas sistēmā norādīto ēkai ir 
divas telpas 101.2 un 42.9 m2 platībā. Ēkai ir slīps jumts, 
ēkas lielākais telpu augstums vienā malā ir 4.75 metri, 
zemākais augstums ir 2.95 metri. 

Konstruktīvais risinājums: 

Apskates laikā konstatēts ka šķūņa konstrukcijas veidotas no sametinātām, nolietotām sliedēm, sienas un vārti 
apšūti ar dēļiem, ieklāts jumta segums, kā arī šķūņa grīdas klātas ar cieto segumu. 

 

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 001. 

 Īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā kadastrs.lv.  

Apskates laikā konstatēts ka tā ir nojume. nojumes konstrukcijas veidotas no sametinātām, nolietotām 
sliedēm, ieklāts jumta segums, kā arī zem nojumes laukums nobruģēts.  

Pasūtītājs sniedzis informāciju ka ēka būvēta saimnieciskā kārtā un tiek izmantota materiālu glabāšanai. 

 

Ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042 002. 

Īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā kā arī VZD informācijas sistēmā kadastrs.lv.  

Apskates laikā konstatēts ka tā ir koka konstrukciju pārvietojama sardzes ēka, kas novietota uz betona 
blokiem. 
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Novietnes shēma 

 
avots www.geolatvija.lv 

 
avots www.geolatvija.lv 
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avots www.geolatvija.lv 

 
avots www.kadastrs.lv 
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avots Rīgas pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadiem, zemes gabals atrodas jauktas apbūves ar 

dzīvojamo funkciju teritorijā. 

 
avots: izstrādē esošais, perspektīvais Rīgas pilsētas teritorijas plānojums2019.-2030. gadiem, zemes gabals 

atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
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Foto fiksācija 

  

Zemes gabals, sēta   

 

  

Šķūnis, būves kadastra apzīmējums 0100 014 0003 031 

 

  

Ēka, būves kadastra apzīmējums 0100 014 2042 
002 (sarga māja) 

Ēka, būves kadastra apzīmējums 0100 014 2042 
001  (nojume) 
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Galvenie ierobežojumi un pieņēmumi 

 Pašreizējā reakcija uz COVID-19 nozīmē, ka mēs saskaramies ar nepieredzētu kopumu apstākļiem, uz 
kuriem nevaram balstīt spriedumu. Mūsu vērtējumam būtu jāpiešķir mazāka noteiktība un lielāka 
piesardzības pakāpe nekā parasti. Ņemot vērā ka nezināma nākotnes ietekme, ko COVID-19 varētu atstāt 
uz nekustamā īpašuma tirgu, mēs iesakām īpašuma vērtējumu aktualizāciju ik pēc 6 mēnešiem. 

 Mēs neuzņemamies atbildību vai rūpības pienākumu jebkuram citam mērķim vai pret jebkuru citu 
personu, kurai šis dokuments tiek uzrādīts vai kuras rīcībā tas var nonākt, izņemot gadījumus, kuros 
saņemta mūsu iepriekšēja atļauja. 

 Pēc savas būtības īpašumu vērtēšanas darbs nav uzskatāms par precīzu zinātni, un izdarītie secinājumi 
daudzos gadījumos neizbēgami būs subjektīvi un atkarīgi no personiska sprieduma, pamatojoties uz 
vērtēšanas brīdī izdarītajiem galvenajiem pieņēmumiem. Lai gan mūsu secinājumi būs, mūsuprāt, loģiski 
un pamatoti, citas personas varētu censties pierādīt atšķirīgu vērtību.  

 Vērtējuma atskaite ir sagatavota, pamatojoties uz informāciju, ko mums iesniedza pasūtītājs un tā 
konsultanti, kā arī uz informāciju, ko mēs ieguvām pašu spēkiem. Ja mums iesniegtā informācija izrādītos 
nepilnīga vai neprecīza, tas varētu būtiski ietekmēt mūsu atzinumus šajā atskaitē, kas tādā veidā varētu 
zaudēt spēku.  

 Vērtējums ir izmantojams tikai pilnā apjomā.  

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

 Vērtējuma saturs un rezultāti ir derīgi tikai uzrādītajam vērtēšanas mērķim. 

 Vērtējumu nedrīkst publicēt, ne arī lietot kādam citam nolūkam, kas nav uzrādīts, iepriekš nesaņemot 
vērtētāja rakstisku atļauju. 

 Vērtējuma saturs ir konfidenciāls, izņemot gadījumus, ja to nepieciešams iesniegt attiecīgās organizācijās 
sertifikāta vai licences iegūšanai, kā arī kvalitātes pārbaudei strīdus jautājumu gadījumos. 

 Vērtējamais īpašums tiek uzskatīts kā brīvs no jebkurām prasībām vai hipotekāriem parādiem, ja pretējais 
nav speciāli atzīmēts novērtējumā. 

 Vērtētāji ir pieņēmuši, ka, bez novērtējumā apskatītajiem, nav citu rakstisku vienošanos vai nomas 
līgumu, kas varētu ietekmēt vērtību.  

 Šis novērtējums neuzliek par pienākumu saistībā ar šo īpašumu sniegt liecības tiesā, izņemot gadījumus, 
kad ir noslēgta iepriekšēja vienošanās. 

 Īpašuma tehniskais stāvoklis tika noteikts, veicot tā apskati dabā, kā arī izmantojot objekta 
apsaimniekotāju skaidrojumu un piegādāto informāciju. Nekādu citu pazemes vai ēku tehniskā stāvokļa 
inženiertehnisku pārbaudi neesam veikuši. 

 Salīdzināmie dati, kas ir saistīti ar šo vērtējumu, tiek uzskatīti par nākušiem no drošiem avotiem. 
Novērtētāji ir pārbaudījuši datus pēc savām vislabākajām iespējām. 

 Mēs neuzņemamies atbildību par ekonomiskiem un fiziskiem faktoriem, kas var izmainīties pēc 
novērtēšanas datuma un kas var ietekmēt īpašuma vērtību. 

 Ienākumu un izdevumu plānošana balstās uz pašreizējo tirgus situāciju. Nav garantijas un nekādu 
apgalvojumu, ka šie paredzējumi piepildīsies.  

 Tā kā ģeoloģisko apstākļu izpēte netika iekļauta vērtēšanas uzdevumā, kā arī netika iesniegta nekāda 
informācija, kas liecinātu par īpašām gruntīm, īpašuma tirgus vērtība ir noteikta, pieņemot, ka nepastāv 
nekādas objekta vērtību ietekmējošas grunts īpatnības. 

 Ir pieņemts, ka vērtējamais īpašums atbilst visām vides aizsardzības prasībām, un nav paredzama ar vides 
aizsardzību saistītu prasību ietekme uz īpašuma vērtību. 
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Vērtības aprēķins 

Tirgus vērtības definīcija 

Tirgus vērtība - 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 rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. (Latvijas Standarts LVS401-

2013, p.2.1.11) 

Labākā un efektīvākā izmantošana 

Īpašuma tirgus vērtība atspoguļos tā labāko un efektīvāko izmantošanu. Labākā un efektīvākā izmantošana ir 
aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek gūts 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. To nosaka izmantošanas veids, kuru tirgus dalībnieks 
iecerējis, nosakot cenu, kuru tas būtu ar mieru maksāt par īpašumu(Latvijas Standarts LVS401;2013, p.3.12.4)  

Vērtējamais objekts tiek izmantots lai uzglabātu kokmateriālus, beramos materiālus, tai skaitā smilti. 
Vērtējamais objekts pilda noliktavas funkciju. Saskaņā ar plānoto pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabala 
izmantošana saistāma ar rūpnieciskas apbūves veikšanu, tai skaitā arī izmantošanu noliktavu vajadzībām. 
Vērtētājs secina, ka, lai realizētu plānoto izmantošanas veidu nav nepieciešami papildus ieguldījumi lietošanas 
veida maiņa. Tādēļ tiek secināts, ka vērtējamā objekta labākais un efektīvākais izmantošanas veids ir 
patreizējais – segto un atklāto noliktavu saimniecība. 

Tirgus situācijas raksturojums 

Pēdējo nedēļu laikā 2020.gada martā, kad pasaulē ir pasludināta “globālā pandēmija”, ir iestājies 
samērā liels saspringums, par iespējamo ekonomikas lejupslīdi, kas var būtiski ietekmēt nekustamo 
īpašumu tirgu. Pašlaik, šajā strauji mainīgā situācijā, nav prognozējams vai izmaiņas būs īstermiņā 
vai ilgtermiņā un, ka pastāv tirgus risks (nākotnes nezināmie), un līdzšinējais līdzsvars varētu 
mainīties. 

Nekustamā īpašuma tirgus, tai skaitā zemes tirgus Rīgā un Pierīgā ir attīstīts. Darījumi ar 
nekustamiem īpašumiem notiek regulāri. Analizējot situāciju laika periodā no 2016. gada sākuma 
līdz 2020. gada martam, secināms, ka vērtējamam objektam līdzīgu nekustamo īpašumu tirgus 
segments šajā laika periodā ir samazinājis savu aktivitāti Rīgā, savukārt aktivizējies Pierīgā. 
Nekustamā īpašuma tirgu Latvijā, tai skaitā Rīgas pilsētā ietekmējuši Latvijas ekonomikā notiekošie 
procesi, kā darbaspēka pieejamības samazināšanās, darbaspēka izmaksu palielināšanās (tieša 
ietekme uz būvniecības izmaksām, tās palielinot), cīņa pret naudas atmazgāšanu un tās ietekmē 
notikusī nerezidentu finanšu līdzekļu aizplūšana no Latvijas komercbankām, kā arī arvien striktākās 
komercbanku prasības finansējot investīcijas nekustamajā īpašumā.  

izvērtējot informāciju par Rīgā un Pierīgā veiktajiem un plānotajiem investīciju projektiem 
ražošanas/noliktavu kompleksos secināms, ka Rīgas pilsētā aktivitāte ir būtiski samazinājusies (tādēļ 
salīdzināmo darījumu pieejā tiek izmantoti dati par darījumiem ar vērtējamam objektam līdzīgiem 
īpašumiem), savukārt Pierīgā aktivitāte ir palielinājusies. Zemes iegāde un nozīmīga 
noliktavu/ražošanas kompleksu attīstība notiek Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Mārupes novados. 
Noliktavu/ražošanas kompleksu būvniecībai paredzētu  Zemes gabalu cenu līmenis Stopiņu/Salaspils 
novados vidēji svārstās no 3 līdz 15 eiro/m2, augstāks cenu līmenis ir zemes gabaliem Stopiņu 
novadā, Pie Rīgas robežas, IKEA lielveikala apkārtnē. Cenu līmenī no 3-7 eiro/m2 tirgū tiek eksponēti 
zemes gabali Stopiņu/Salaspils novados starp Kaudzīšu ielu un Granīta ielu. Liela nozīme ir bijusi 
Getliņu ielas rekonstrukcijai un noasfaltēšanai. Stopiņu novadā starp Maskavas ielu un Dzelzceļa 
līniju iegādāti aptuveni 10 hektāri zemes (cenas 10-14 eiro/m2), tie tikuši apvienoti un uz tiem tiek 
būvēts noliktavu/loģistikas komplekss. Publiski pieejamā informācija par investīcijām norāda uz 
vairāku desmitu miljonu eiro ieguldījumiem. analizējot zemes gabalu noliktavu kompleksu 
būvniecībai Ķekavas/Mārupes novados secināms, ka cenu līmenis ir augstāks, no 5 līdz 20 eiro par 
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m2. Darījumi notikuši ar 2-3 hektāru lieliem zemes gabaliem. darījumu cenas reti kad pārsniegušas 
500 000 eiro. 

Vērtējamam objektam līdzīgu zemes gabalu vai nekustamo īpašumu tirgus cenu vidējais līmenis 
svārstās no 20 līdz 50 eiro/m2. Darījumu cenas no 50 000 eiro līdz 400 000 eiro. Analizējot darījumus 
ar nekustamiem īpašumiem, secināms, ka Rīgā un arī vērtējamā objekta apkārtnē notikuši vairāki 
darījumi ar nekustamiem īpašumiem, kuru sastāvā ir arī rekonstruējama apbūve. 

Izvēlētās vērtēšanas pieejas 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs galvenās vērtēšanas pieejas. 

 Izmaksu pieeja; 

 Ienākumu pieeja; 

 Tirgus pieeja. 

Novērtējot šo objektu, pielietota tirgus datu salīdzināšanas pieeja. 

Izmaksu pieeja netiek pielietota, zemes gabala uzlabojumi ir būvēti salīdzinoši sen,  būves ar lielu 
nolietojumu, maz ticama līdzīgas apbūves būvēšana un līdzīga zemes gabala patreizējā ekonomiskā 
situācijā. 

ienākumu pieeja netiek izmantota, jo vērtējamā objekta noma ir maz ticama. 

Aprēķinos izmantotie īpašie pieņēmumi 

 Vērtējamā objekta sastāvā ir zeme gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042, un uz tā 
esošā apbūve, zemes gabalu norobežojošā sēta. Vērtējamam objekta nodrošināta piekļuve pa 
satiksmes joslām (servitūta ceļu) no Dambja ielas puses. 

Vērtību ietekmējošie faktori 

Pozitīvie uz zemes gabala esošā apbūve un nožogojums ir  vērtību pozitīvi ietekmējošs faktors 

Negatīvie Zemes gabals atrodas iekškvartālā, piekļuve pa satiksme joslu (servitūta ceļu). 

 

Ņemot vērā to, ka vērtējamais objekts ir zemes gabals uz kura konstatēti uzlabojumi, tai skaitā 
apbūve, kas saskaņā ar pasūtītāja skaidrojumu izbūvēti saimnieciskā kārtā un tiek izmantota 
noliktavas funkcijai, atrodas pasūtītāja (zemes īpašnieka) grāmatvedības uzskaitē, bet nav reģistrēta 
zemesgrāmatā, par salīdzināmo platību tiek pieņemta zemes platība un uz tā esošie uzlabojumi, tai 
skaitā saimnieciskā kārtā celtās būves un žogs ap zemes gabalu tiek uzskatīti par zemes gabala 
uzlabojumiem. 
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Vērtības aprēķins  

Vērtība tiek aprēķināta ar tirgus pieeju 

Salīdzināšanai tika izvēlēti sekojoši īpašumi: 

   

Nr.1: Zemes gabals Rīgā, Dambja ielā 4, īpašuma kadastra Nr. 0100 014 0030, zemes platība 2 700 
m2, tai skaitā ar ielu sarkanām līnijām apgrūtinātā platība 56 m2. Zemes gabals neapbūvēts. 
saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas jauktas 
apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, saskaņā ar perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Zemes gabals robežojas ar 
ielu. Darījums 05.2019. 

   

Nr.2: Zemes gabals Rīgā, Dambja ielā 6, īpašuma kadastra Nr. 0100 014 2089, zemes platība 3038 
m2, tai skaitā ar ielu sarkanām līnijām apgrūtinātā platība 72 m2. Zemes gabals neapbūvēts. 
saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas jauktas 
apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, saskaņā ar perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas 
plānojumu zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Zemes gabals robežojas ar 
ielu. Darījums 08.2019. 

 
  

Nr.3: Zemes gabals Rīgā, Uriekstes ielā 14, īpašuma kadastra Nr. 0100 013 2013, darījums ar  zemes 
gabala daļu - 11080 m2. Darījums noticis ar zemes gabala domājamo daļu, noslēdzot zemes 
gabala daļu atsevišķas lietošanas kārtības līgumu ar mērķi sadalīt zemes gabalu divās 
atsevišķās daļās, kas abas robežosies ar ielu. Visam zemes gabalam reģistrēti apgrūtinājumi: 
ielu sarkanā līnija – 0.0330 ha, applūstoša teritorija (10% applūduma varbūtība) – 0.1535 ha; 
0.0163 ha; 1.5459 ha, kā arī dabiskas ūdensteces aizsargjosla pilsētās un ciemots 1.7921 ha 
un citi apgrūtinājumi. Zemes gabals neapbūvēts. Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā 
un daļēji dabas uz apstādījumu teritorijā. Saskaņā ar perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas 
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plānojumu zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Zemes gabals robežojas ar 
ielu. Darījums 05.2019. 

 
 

 

Nr.4: Zemes gabals Rīgā, Ganību dambī 21D, īpašuma kadastra Nr. 0100 014 0012, darījums ar  
zemes gabala un īpašuma sastāvā, sliktā tehniskā stāvoklī esošu, rekonstruējamu vai 
nojaucamu administratīvo ēku (trīs stāvu mūra ēka ar kopējo platību 757.3 m2). īpašuma 
sastāvā reģistrētas vēl četras ēkas, tās darījuma brīdī bija nojauktas. Zemes gabals robežojas 
ar Ganību dambi. Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals 
atrodas ražošanas un komercdarbības teritorijā. Saskaņā ar perspektīvo Rīgas pilsētas 
teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Zemes gabals 
robežojas ar ielu. Darījums 03.2019. 

   

Nr.5: Zemes gabals Rīgā, Lizuma ielā 5H, īpašuma kadastra Nr. 0100 091  2226, darījums ar  zemes 
gabala un īpašuma sastāvā, sliktā tehniskā stāvoklī esošu, rekonstruējamu administratīvo ēku 
(divu stāvu mūra ēka ar kopējo platību 315.6 m2). Īpašuma sastāvā reģistrētas vēl viena ēka, 
tās darījuma brīdī bija nojaukta. Zemes gabals robežojas ar ielu. Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas 
pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals atrodas jauktas apbūves ar ražošanas un 
komercdarbības teritorijā. Saskaņā ar perspektīvo Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu zemes 
gabals atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Zemes gabals robežojas ar ielu. Darījums 
11.2019. 

  



EIROEKSPERTS 

Nekustamā īpašuma Ganību dambis, Rīga, īpašuma kadastra Nr.  0100 014 2042, novērtējums lpp.17 

Aprēķina gaita attēlota tabulā. 

  Vērtējamais 
objekts 

Salīdzināmie īpašumi 

  Obj. Nr.1 Obj. Nr.2 Obj. Nr.3 Obj. Nr.4 Obj. Nr.5 

Salīdzināmā īpašuma adrese 
Rīga, Ganību 
dambis, 0100 

014 2042 

Rīga, Dambja iela 
4 

Rīga, Dambja 
iela 6 

Rīga, Uriekstes 
14 

Rīga, Ganību 
dambis 21d 

Rīga, Lizuma 5h 

Pārdošanas cena EUR   129 200  144 500  332 400  400 000  70 000  

Zemesgabala kopējā platība, m2 1 844 2 700 3 038 11 080 14 031 2 955 

Sarkano līniju/ceļa servitūta platība, m2   56.0 72 200.0 188.0 0.0 

Sarkano līniju/ceļu servitūtu īpatsvars, %   2.1% 2.4% 1.8% 0.0 0.0 

Zemesgabala platības cena EUR/m2   47.9 47.6 30.0 28.5 23.7 

                        

Zemesgabala lietošanas mērķis 

Jaukta apbūve 
ar dzīvojamo 

funkciju 

Jauktas  apbūves 
teritorija ar 
dzīvojamo 

funkciju 

Jauktas  
apbūves 

teritorija ar 
dzīvojamo 

funkciju 

Jauktas  
apbūves 

teritorija ar 
dzīvojamo 

funkciju 

Ražošanas un 
komercdarbības 

apbūves 
teritorija 

Jaukta apbūve 
ar ražosānas un 
komercdarbības 

funkciju 

                        

Darījumu datums   05.2019. 08.2019. 05.2019. 03.2019. 11.2019. 

Korekcijas koeficienti:             

   darījuma laiks, apstākļi   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   atrašanās vieta   -  0.00 -  0.00 -5% -1.50 -5% -1.43 25% 5.92 

   novietojums kvartālā   -8% -3.83 -8% -3.81 -8% -2.40 -8% -2.28 -8% -1.90 

   apkārtējā infrastruktūra   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -1% -0.29 -  0.00 

   zemesgabala platība   3% 1.44 4% 1.90 20% 6.00 20% 5.70 -3% -0.71 

   zemesgabala konfigurācija   -5% -2.39 -5% -2.38 -5% -1.50 -5% -1.43 -  0.00 

   zemesgabala reljefs   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   zemesgabala izmantošanas iespējas   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   piekļūšanas iespējas   -5% -2.39 -5% -2.38 -5% -1.50 -  0.00 -  0.00 

   inženierkomunikāciju nodrošinājums   -3% -1.44 -3% -1.43 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   teritorijas labiekārtojums   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   blakus esošā apbūve   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

   zemes gabala uzlabojumi   
5% 2.39 5% 2.38 5% 1.50 -10% -2.85 

-
10% 

-2.37 

   zemes gabala apgrūtinājumi   1% 0.48 1% 0.48 10% 3.00 -  0.00 -  0.00 

   citi īpaši apstākļi   -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 -  0.00 

Pārrēķina koeficients   
-

12% 
-5.74 -11% -5.23 12% 3.60 -9% -2.57 4% 0.95 

Reducētā vērtība EUR/m2   42.11  42.33  33.60  25.94  24.64  

Salīdzināmo īpašumu svara koeficients   0.25  0.25  0.20  0.15  0.15  

Vērtējamā īpašuma 1 m2 aprēķinātā vērtība, EUR 35.42  
          Aprēķinātā vērtība, EUR 65 309  
          Aprēķinātā vērtība, noapaļojot,  EUR 65 000  
          Ar tirgus pieeju aprēķinātā vērtējamā objekta tirgus vērtība ir 65 000 eiro.  



EIROEKSPERTS 

Nekustamā īpašuma Ganību dambis, Rīga, īpašuma kadastra Nr.  0100 014 2042, novērtējums lpp.18 

Slēdziens 

Analīzes rezultātā esam secinājuši, ka vērtējamā objekta- nosacīti apvienota īpašuma, kas sastāv 
no nekustamā īpašuma Ganību dambī, Rīgā, īpašuma kadastra Nr. 0100 014 2042, kas, savukārt, 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042, platību 1844 m2, un uz zemes 
gabala esošajiem uzlabojumiem, tai skaitā būvēm ar kadastra apzīmējumiem 0100 014 2042 001, 
0100 014 2042 00, 0100 014 0030 031, tirgus vērtība 2020. gada 27. martā varētu būt:  

EUR 65 000  (sešdesmit pieci tūkstoši eiro).  

 

 

Es apliecinu, ka pamatojoties uz manu vislabāko pārliecību un zināšanām: 

· saņemto informāciju esmu atspoguļojis patiesi un pareizi; 
· analīzes un secinājumi ir limitēti tikai ar atskaites  pieņēmumiem un ierobežojošiem apstākļiem; 
· man nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par šo īpašumu, kas ir novērtējamais īpašums šajā 

atskaitē, un man nav īpašas personīgas intereses  vai aizspriedumi attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir 
iesaistītas; 

· mana darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteikta slēdziena paziņošanas, vai arī slēdziena virzīšanas 
tā, lai tā nāktu par labu klientam, nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta; 

 

Vērtība noteikta ņemot vērā tirgus datus un situāciju līdz 2020.gada martam. Situācijas analīze un ietekme, 
pēc 2020. gada 11. martā Pasaules Veselības organizācijas pasludinātās “globālās pandēmijas”, uz ekonomiku 
un nekustamo īpašumu tirgu nav prognozējama un netiek ievērtēta. Pašreizējā reakcija uz COVID-19 nozīmē, 
ka mēs saskaramies ar nepieredzētu kopumu apstākļiem, uz kuriem nevaram balstīt spriedumu. Mūsu 
vērtējumam būtu jāpiešķir mazāka noteiktība un lielāka piesardzības pakāpe nekā parasti. Ņemot vērā ka 
nezināma nākotnes ietekme, ko COVID-19 varētu atstāt uz nekustamā īpašuma tirgu, mēs iesakām īpašuma 
vērtējumu aktualizāciju ik pēc 6 mēnešiem. 

 

Jānis Gobiņš  __________________________  
Sertifikāts Nr.107 
nekustamā  īpašuma vērtēšanā, 
Latvijas vērtētāju asociācijas biedrs 

 

  



EIROEKSPERTS 

Nekustamā īpašuma Ganību dambis, Rīga, īpašuma kadastra Nr.  0100 014 2042, novērtējums lpp.19 

Vērtēšanas metodikas teorētiskais pamatojums 

Zemes vērtības aprēķins 

Parasti zemes gabalu tirgus vērtība tiek noteikta ar tirgus  pieeju. 

Zemes gabalu salīdzināšanas gaitā parasti tiek izvērtēti sekojoši salīdzināmo objektu vērtību 
ietekmējoši faktori: 

 Darījuma noslēgšanas laiks. 
Faktors atspoguļo cenu dinamiku laika periodā pēc salīdzināmā darījuma slēgšanas brīža. 

 Atrašanās vieta. 
Korekcija atkarībā no īpašuma novietojuma, izvērtējot apkārtnes apbūves kvalitāti, atrašanos 
attiecībā pret galvenajām pilsētas automaģistrālēm, izvietojuma kvartālā, u.c. 

 Inženierkomunikāciju nodrošinājums. 
Korekcija atkarībā no nodrošinājuma ar inženierkomunikācijām. 

 Zemesgabala platība. 
Izvēlēto salīdzināmo objektu viena kvadrātmetra cena tiek koriģēta, ievērojot zemesgabala 
platību. Ievērojami palielinoties zemes platībai, krītas platības vienības cena. 

 Zemes gabala forma. 
Korekcija, ievērojot zemesgabala konfigurāciju, kas nodrošina objekta efektīgu 
apsaimniekošanu. 

 Zemes gabala apgrūtinājumi. 
Korekcija, ievērojot zemesgabala apgrūtinājumus, kas samazina objekta pievilcību pircēju acīs 
un sašaurina potenciālo pircēju loku. 

Objekta vērtības aprēķins ar tirgus pieeju 

Ar šo pieeju tiek aprēķināta vērtība, kas raksturo vērtējamo īpašumu salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem 
īpašumiem, par kuriem ir zināma to tirgus vērtība (ir pieejama ticama, vislabāk dokumentāli 
apstiprināta informācija par darījumiem ar šiem īpašumiem).  

Pārdotie īpašumi tiek salīdzināti, balstoties uz darījumu cenu ietekmējošo faktoru analīzi. 

Koriģējošo koeficientu nosaka, salīdzinot faktorus, kas ietekmē vērtējamā īpašuma vienības cenu. 
Parasti par vienību tiek uzskatīta platības vienība – zemes vai apbūves 1 m2, tomēr var būt arī citi. 

Koeficients raksturo konkrētā faktora atšķirību salīdzināmajam un vērtējamajam objektam. Tas ir 
lielāks par 0 (jeb pozitīvs), ja, pēc vērtētāju slēdziena, vērtējamā objekta īpašības konkrētajā jomā ir 
labākas kā salīdzināmajam objektam, negatīvs pretējā gadījumā un 0, ja šīs īpašības praktiski 
neatšķiras.  

Vērtēšanas praksē nosacīti tiek noteiktas deviņas vērtību ietekmējošo faktoru grupas: 

 Īpašumtiesību salīdzinājums. 

 Finansējuma nosacījumi. 

 Darījuma nosacījumi. 

 Tirgus dinamika (pēc darījuma pagājušais laiks). 

 Atrašanās vieta. 

 Tehniskais stāvoklis. 

 Ekonomiskās īpašības. 

 Izmantošanas iespējas. 

 Citi apstākļi. 

Katrā konkrētā gadījumā atkarībā no izvēlētajiem salīdzināmajiem īpašumiem tiek formulēti 
konkrēti īpašumu atšķirības raksturojoši korekcijas koeficienti. 
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Nodalījuma noraksts
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000091347
Kadastra numurs: 01000142042
Ganību dambis, Rīga

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

gabali

Domājamā daļa Platība, lielums

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0100 014 2042.
         Žurn. Nr. 300000410755, lēmums 10.02.2003., tiesnese Gita Grišāne

4110 m²

2.1. Zemes kopplatība pēc atdalīšanas.
         Žurn. Nr. 300002159202, lēmums 01.08.2007., tiesnese Ieva Zabarovska

1844 m²

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

dzēsumi

Domājamā daļa Platība,
lielums

1.1.  Atdalīts  zemes gabals  Ganību dambis,  Rīga,  kadastra
apzīmējums:  0100  014  2103.  Pievienots  nekustamam
īpašumam Dambja iela, Rīga (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
100000383502).
         Žurn. Nr. 300002159202, lēmums 01.08.2007., tiesnese Ieva Zabarovska

2266 m²

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa Summa

1.1. Īpašnieks: Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu
maksātāja kods 90000038741. 1

1.2. Īpašuma tiesība nostiprināta uz zemi.
1.3. Pamats: 2002. gada 11. decembra uzziņa par
nekustamu īpašumu Nr.1-27/RD-02-7599.
         Žurn.  Nr.  300000410755,  lēmums 10.02.2003.,  tiesnese Gita
Grišāne

2.1.  Persona:  Rīgas  pilsētas  pašvaldība,  nodokļu
maksātāja  kods  90000038741.  Īpašuma  tiesība
izbeigusies.

0

2.2.  Īpašnieks:  Rīgas  pašvaldības  sabiedrība  ar
ierobežotu atbildību "RĪGAS SATIKSME",  nodokļu
maksātāja kods 40003619950.

1

2.3. Īpašuma tiesība nostiprināta uz zemi.
2.4.  Pamats:  2008.gada  10.  jūnija  Rīgas  domes
lēmums Nr.3842.
         Žurn.  Nr.  300002528383,  lēmums 10.09.2008.,  tiesnese Gita
Grišāne

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

Platība,
lielums

1.1. Uz zemes atrodas pašvaldības ēkas daļa.
         Žurn. Nr. 300000410755, lēmums 10.02.2003., tiesnese Gita Grišāne

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: Artūrs Žuromskis. Pieprasījums izdarīts 31.03.2020. 10:03:10.

Maksa par informāciju fiksēta Jūsu rēķinā.

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
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Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs Nosaukums Kadastrālā vērtība (EUR) Zemesgrāmatas nodalījuma numurs Administratīvā teritorija
01000142042 - 41988 100000091347 Rīga

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā (EUR): 41988
Kopplatība: 0.1844
Platības mērvienība: ha

Īpašuma sastāvs

Zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos nesadalītās
domājamās daļas

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

01000142042 1/1 41988 -

Kadastrālā vērtība (EUR): 41988
Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2020
Nekustamā īpašuma objekta platība: 0.1844
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

01000140030031 1/1 4009
Ganību
dambis
32, Rīga,
LV-1005

Šķūnis

Kadastrālā vērtība (EUR): 4009
Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2020
Nekustamā īpašuma objekta platība
(kv.m.): 144.1

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

Būves tips: 12740203 - Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas
palīgēkas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1995
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -
Kadastrālās uzmērīšanas datums: 30.03.2017

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 144.1
Lietderīgā platība (kv.m.): 144.1
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.): 144.1
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 144.1
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 0
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 0
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Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits: 1
Virszemes stāvu skaits: 1
Pazemes stāvu skaits: 0
Nolietojums (%): 25
Nolietojuma aprēķina datums: 02.04.2017

Telpu grupas

Kadastra apzīmējums Adrese
01000140030031001 -

Kadastrālā vērtība (EUR): 4009
Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2020
Nosaukums: Šķūnis
Lietošanas veids: 1274 - Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
Stāvs (piesaistes): 1
Telpu skaits: 2
Kadastrālās uzmērīšanas datums: 30.03.2017
Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 144.1
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.): 144.1
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 144.1
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 Šķūnis Nedzīvojamā
iekštelpa 1 3.35 2.95 3.75 101.2 -

2 Šķūnis Nedzīvojamā
iekštelpa 1 4.25 3.75 4.75 42.9 -

Datums: 30.03.2017

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

Apbūves laukums - 152.5 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būvtilpums - 583.0 kub.m. - -

Dokumenti

Dokumenta veids Izdošanas datums Izdošanas nr. Izdevējiestāde
Cita veida dokuments 30.03.2017 9-01/607686-1 VZD RRN Rīgas birojs
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01000142042001 1/1 - - Ēka

Kadastrālā vērtība (EUR): -
Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: -
Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): -
Galvenais lietošanas veids: 0 - Nav noteikts
Būves tips: -
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: -
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -
Pirmsreģistrēta būve
Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

01000142042002 1/1 - - Ēka

Kadastrālā vērtība (EUR): -
Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: -
Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): -
Galvenais lietošanas veids: 0 - Nav noteikts
Būves tips: -
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: -
Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -
Pirmsreģistrēta būve
Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

Cita veida dokuments 30.03.2017 6076868-1/1 Rīgas satiksme RP SIA

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas veids Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas
gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati Monolītais
dzelzsbetons Dzelzsbetons (stabveida) 1995 - 7

Ārsienas un
karkasi

Metāla karkasa
konstrukcijas, Koka
dēļi

Koka dēļu iesegums,
Tērauda karkasa
konstrukcija

1995 - 39

Jumts (nesošā
konstrukcija) Metāla sijas Metāla konstrukcijas 1995 - 39

Jumts
(segums)

Sintētisko materiālu
loksnes

Sintētisko materiālu
loksnes 2017 - 0

Datums: 30.03.2017

Reģistrētie labiekārtojumi

Labiekārtojuma veids Apjoms (ja tāds ir) Labiekārtojuma noteikšanas veids (ja tāds ir)
Vēdināšana. Dabiskā  Apvidū ir konstatēts

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): -
Lietderīgā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu platība (kv.m.): -
Dzīvojamā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): -
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): -

Īpašnieki

Īpašumtiesības nav reģistrētas
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Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): -
Lietderīgā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu platība (kv.m.): -
Dzīvojamā platība (kv.m.): -
Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): -
Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): -
Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): -
Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): -

Īpašnieki

Īpašumtiesības nav reģistrētas

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem

Platība: 0.1844
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: 0.1844
Zemes zem ceļiem platība: 0.0000
Pārējās zemes platība: 0.0000

Lietošanas mērķi

Mērķis Kods Platība Platības mērvienība
Noliktavu apbūve 1002 0.1844 ha

Reģistrētās atzīmes:

Mērniecība

Mērniecības metode Mērnieks Uzmērīšanas datums
instrumentālā uzmērīšana, iesaistoties valsts ģeodēziskajā tīklā Arnis Pūriņš 21.08.2006

Īpašnieki

Personas kods
/ reģ. nr. Vārds, uzvārds / Nosaukums Domājamās

daļas
Personas
statuss

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

40003619950 Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Rīgas satiksme" 1/1 juridiska

persona 01000142042 Kleistu iela 28,
Rīga, LV-1067

Zemesgrāmata

Nosaukums Lēmuma datums Lēmuma pamatojums
Rīgas pilsētas zemesgrāmata 10.09.2008 -
Rīgas pilsētas zemesgrāmata 01.08.2007 -
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Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Rīgas pilsētas zemesgrāmata 10.02.2003 -

Dokumenti

Dokumenta veids Izdošanas
datums

Izdošanas
nr. Izdevējiestāde

Akts par zemes lietošanas veida un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
izmaiņām zemes vienībā 05.04.2017 11-17-

R/919 VZD Rīgas reģionālā nodaļa

Iesniegums par kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju 12.01.2017 - Rīgas satiksme RP SIA

Cita veida dokuments 13.02.2007
PIP-07-
471-dv/08-
07

Rīgas domes Pašvaldības
ieņēmumu pārvalde

Uzziņa valsts un pašvaldības īpašuma reģistrēšanai 18.01.2007 1-27/RD-
07-161-nd Rīgas Dome

Zemes robežu plāns mērogā 1:500 31.08.2006 - SIA "ĢEO & DĒZIJA"

Pašvaldības vai valsts iestādes izziņa 29.06.2006 1-10/DI-
06-1694-nd

Rīgas Dome Īpašuma
departaments

Projekta dokumentācija 25.05.2006 -
Rīgas pilsētas Būvvaldes
Ziemeļu rajona galvenais
arhitekts B.Livkišs

Cita veida dokuments 13.12.2002 2821 Rīgas Domes Finansu
departaments

Uzziņa valsts un pašvaldības īpašuma reģistrēšanai 11.12.2002 1-27/RD-
02-7599 Rīgas Dome

Zemes robežu plāns mērogā 1:1000 07.06.2002 - SIA " ĢEO & DĒZIJA "

Personas iesniegums 15.05.2002 2-4/2370
Rīgas Domes Īpašuma
departamenta Īpašuma
pārvalde

Instrukcija par kārtību kādā Tieslietu ministrija-valsts vienotās datorizētās
zemesgrāmatas turētājs paziņo informāciju Valsts zemes dienestam un
pašvaldībām

12.04.2001 1-2/1 Latvijas Republikas Tieslietu
ministrija

Zemes komisijas izziņa 11.06.1996 1511;1512 Rīgas pilsētas zemes komisija

Arhīva izziņa par stāvokli uz 20.07.1940. 26.01.1996 5-JP-
63773/3 Latvijas Valsts vēstures arhīvs
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