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2022.gada 3.janvārī 
SIA „Gulbenes nami” 

 
Par nekustamā īpašuma  
Gulbenes novadā, Gulbenes pilsētā, Lauku ielā 2 
novērtēšanu. 
 
Pēc Jūsu pieprasījuma esmu veikusi nekustamā īpašuma  - zemes un apbūves, Gulbenes novadā, 
Gulbenes pilsētā, Lauku ielā 2, ar kadastra Nr.5001 004 0213, tirgus vērtības aprēķinu pasūtītāja 
vajadzībām. Esmu apkopojusi izpētes un vērtēšanas analīzes datus uz novērtējuma datumu - 
2021.gada 22.decembri. 
Minētais objekts ir apskatīts dabā un izanalizēta pieejamā informācija saistībā ar vērtēšanu. 
Pamatojoties uz šo apskati un visu komentāru, pieņēmumu un limitējošo apstākļu analīzi 
attiecībā uz objektu, kas ir atrodama atskaites 18 lapaspusēs (neskaitot pielikumu) esmu 
nonākusi pie secinājuma, ka nekustamā īpašuma Gulbenes novadā, Gulbenes pilsētā, Lauku ielā 
2, ar kadastra Nr.5001 004 0213, kas reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000493811,  

tirgus vērtība uz vērtēšanas brīdi - 2021.gada 22.decembrī ir 

EUR 12 700 (DIVPADSMIT TŪKSTOŠI SEPTIŅI SIMTI EIRO). 
 

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no 

viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un 

labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar 

aprēķinu un bez piespiešanas. 

Novērtēšanas veikšanai un vērtējuma atskaites sastādīšanai par pamatu ir Latvijas Īpašuma 
vērtēšanas standarti LVS 401:2015. Aprēķini veikti, balstoties uz pasūtītāja iesniegto 
informāciju, savukārt, izdarītie pieņēmumi un ierobežojumi ir izklāstīti turpmākajā vērtējuma 
atskaites tekstā. 

Vērtētāja neuzņemas atbildību par iespējamām vērtības izmaiņām pēc vērtēšanas brīža, kas 
varētu iestāties nekustamā īpašuma nepietiekošas apsaimniekošanas, vai būtisku nekustamo 
īpašumu tirgus situācijas izmaiņu rezultātā. 
Vērtētāja ir izmantojusi klienta iesniegtās dokumentu kopijas un citu informāciju. Tie ir pieņemti par 
ticamiem un nav pārbaudīti attiecīgajās institūcijās. 

Vairums pieņēmumu, aprēķinu un secinājumu, kas lietoti novērtējuma atskaitē, attiecas tikai uz 
konkrēto atskaiti un nav lietojami atrauti no tās.  

Novērtējuma atskaiti nav atļauts kopēt un publicēt, kā arī tā nevar tikt izmantota citiem nolūkiem 
kā teikts novērtējuma uzdevumā, bez iepriekšējas vērtētāja un novērtējuma pasūtītāja piekrišanas 
katrā gadījumā atsevišķi. 

Pateicos par sadarbību! Ja arī turpmāk ar savām zināšanām un pieredzi varu būt Jums noderīga, 
lūdzu, zvaniet, tālrunis – 26387850. 

 
Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja 
Valgunda Razminoviča 
Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr. 138 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR NOVĒRTĒJAMO OBJEKTU UN VĒRTĒJUMU 

Novērtējamais objekts Zeme un šķūņa ēka. 

Adrese Gulbenes novads, Gulbene, Lauku iela 2.  
Vērtēšanas datums 2021.gada 22.decembris. 

Vērtēšanas uzdevums Noteikt novērtējamā objekta tirgus vērtību pēc stāvokļa 
apsekošanas datumā – 2021.gada 22.decembrī. 

Īpašumtiesības SIA „Gulbenes nami”, reģistrācijas Nr.54603000121 

Kadastra numurs 5001 004 0213. 

Zeme Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213, un kopējo 
platību 4066 m2. 

Apbūve Šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004, un kopējo 
platību 213,0 m2. 

Atrašanās vieta Novērtējamais objekts atrodas Gulbenes pilsētas DA daļā, kvartālā, 
ko veido Blaumaņa, Nākotnes, Litenes un Lauku ielas, Blaumaņa 
ielas (P35) tuvumā. 

Pašreizējais izmantošanas 
veids 

Šobrīd neizmantota šķūņa ēka ar zemi. 

Plānotā/atļautā izmantošana 
saskaņā ar attīstības plānu 

Savrupmāju apbūves teritorija. 

Labākais un efektīvākais 
izmantošanas veids 

Zeme savrupmāju vai noliktavu apbūvei. 

Būtiski neietekmējošie 
apgrūtinājumi 

VZD informatīvā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas teksta 
datiem reģistrētie apgrūtinājumi: 

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko 
sakaru tīklu gaisvadu līniju – 0,0348 ha, 

-  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – 
sarkanā līnija. 

Negatīvi ietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Nav zināmi. 

Aprēķinātā nekustamā 
īpašuma tirgus vērtība 

EUR 12 700 (DIVPADSMIT TŪKSTOŠI SEPTIŅI SIMTI 
EIRO). 

Īpašie pieņēmumi Nosakot novērtējamā objekta tirgus vērtību, pieņemts, ka tas nav 
ieķīlāts vai citādi apgrūtināts ar parādiem, nomniekiem vai citām 
saistībām, ja vien tas nav minēts novērtējuma atskaitē, un tas ir 
pārdodams brīvā nekustamā īpašuma tirgū. 

Zemesgrāmatā un VZD informatīvā izdrukā no Kadastra 
informācijas sistēmas teksta datiem reģistrētās ēkas – noliktava ar 
kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 002 un palīgēka ar kadastra 
apzīmējumu 5001 004 0064 003 dabā neeksistē – ir demontētas. 
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NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

Nekustamā īpašuma novietojuma shēma. 

   

 

Izkopējums no attīstības plāna plānotā/atļautā izmantošana 

   

 

            

Informācijas avots: https://www.gulbene.lv/lv/doks/snot/139-tp/5469-gulbenes-novada-teritorijas-
planojums-teritorijas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi-un-grafiska-dala 
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NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA FOTOATTĒLI 

  
Skats uz šķūni no Lauku ielas  

  
Skats uz īpašumu gar Lauku ielu  

  
Skats uz zemes R daļu Skats uz zemes ZA daļu, šķūni 

  
Skats uz zemes DA daļu, šķūni Skats uz šķūni 
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Skats uz šķūņa telpu  

  
Skats uz noliktavas `002 fragmentu, elektrības pieslēgumu 

  
Skats uz zemi 
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 VISPĀRĒJIE DATI 

Novērtējamais objekts 

Nekustamais īpašums – zeme un šķūņa ēka. 

Novērtējamā objekta adrese, Zemesgrāmatas folijas Nr. un kadastra Nr. 

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads. Īpašuma tiesības reģistrētas Gulbenes pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000493811, kadastra Nr. 5001 004 0213.  

Īpašnieks 

SIA „Gulbenes nami”, reģ.Nr.54603000120.  

Vērtējuma uzdevums 

Noteikt novērtējamā objekta tirgus vērtību pēc stāvokļa apsekošanas datumā – 2021.gada 
22.decembrī. 

NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

Novērtējamais objekts atrodas Gulbenes pilsētas DA daļā, kvartālā, ko veido Blaumaņa, 
Nākotnes, Litenes un Lauku ielas, Blaumaņa ielas (P35) tuvumā. Līdz Gulbenes pilsētas centram 
ir aptuveni 1,7 km. 
Apkārtnē izvietojas dažas individuālās dzīvojamās mājas, sabiedriskas nozīmes ēkas, ražošanas 
teritorija. Sabiedriskā transporta kustību uz pilsētas centru un citiem rajoniem nodrošina 
autobusu maršruti. Tuvākā maršruta autobusa pieturvieta atrodas uz Blaumaņa ielas.  

OBJEKTA RAKSTUROJUMS  

Zemes vienības apraksts. 

Novērējamais objekts atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 un 
kopējo platību 4066 m2. Tas ir samērā regulāras, izstieptas formas zemesgabals.  

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem, saskaņā ar LR VZD Kadastra 
informācijas sistēmas teksta datiem: 
      - zeme zem ēkām – 3747 m2, 
      - ūdens objektu zeme – 319 m2. 
Reljefs ir līdzens. Zemes vienības A daļu aizņem apbūve, centrālajā daļā ir samērā sliktas 
kvalitātes asfaltēts laukums, bet pārējā daļā ir dabīgs zālājs, grantēts laukums. Zemes gabals Z 
daļā un R daļā no blakus esošiem īpašumiem ir atdalīts ar metāla un betona stabos stiprinātu 
metāla sieta žogu. 
Piebraukšana novērtējamam objektam no Lauku ielas, nav izbūvēts piebraucamais ceļš. 
Autotransporta plūsma un gājēju kustība gar īpašumu ir neliela.  Kopumā piebraukšana zemes 
gabalam ar personīgo autotransportu ir apmierinoša. 
Inženierkomunikācijas: elektrības pievads (pieslēguma vieta). 

Apbūves apraksts 

Šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004. 
Ēka celta 1986.gadā. 
Fiziskais nolietojums: VZD Kadastra dati – 40%, faktiskais – 60%. 
Stāvu skaits – 1. 
Apbūves laukums – 225,1 m2. 
Kopējā platība – 213,0 m2. 
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Būvtilpums – 855 m3. 
Ārsienas –  dzelzsbertona konstrukcija. 
Jumts – dzelzsbertona konstrukcija, asbestcementa loksnes. 
Ārējā apdare – asbestcementa lokšņu apšuvums. 
Pamati – dzelzbetona. 
Vārti – koka. 
Iekšējā apdare: grīdas –   betons; 

    sienas –  bez apdares; 
  griesti –  bez apdares.  

Inženierkomunikācijas – nav. 
Ēkā ir viena telpa.  
Ēkas pamatkonstrukcijas vizuāli ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, vēlama ēkas atjaunošana. 
  

Apgrūtinājumi, servitūta tiesības u.tml. 

VZD informatīvā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem reģistrētie 
apgrūtinājumi: 

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju – 
0,0348 ha, 

-  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija. 
Apgrūtinājumi novērtējamā objekta vērtību būtiski neietekmē. 

Citi apgrūtinājumi vērtētājai nav zināmi. 

Citas vērtību ietekmējošas īpašības 

      (+) īpašumā plašs gruntsgabals; 
      (-) nav izbūvēts iebraucamais ceļš; 
      (-) īpašums pilsētas nomalē; 
      (-) apbūvei ir vēlama atjaunošana. 
 

VĒRTĒŠANAS METODIKA UN DEFINĪCIJAS 

Tirgus vērtības definīcija 

Tirgus vērtība ir aprēķināta summa, par kādu vērtēšanas datumā īpašumam būtu jāpāriet no 

viena īpašnieka pie otra savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu pārdevēju un 

labprātīgu pircēju pēc atbilstoša piedāvājuma, katrai no pusēm rīkojoties kompetenti, ar 

aprēķinu un bez piespiešanas. 

Vērtēšanas metodika 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs galvenās vērtēšanas pieejas: 
 Izmaksu pieeja; 
 Ienākumu pieeja; 
 Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja. 

Vērtējot komercīpašumus un ražošanas objektus tiek izmantotas visas trīs vērtēšanas pieejas.  

Izmaksu pieejas teorētiskais pamatojums 
Izmaksu pieejas gaitā tiek veikta salīdzināšana, un tās pamatā ir pieņēmums, ka zinošs pircējs 
nemaksās vairāk par īpašumu, kā to naudas summu, par kuru viņš varētu iegūt līdzvērtīgu zemes 
gabalu un uzcelt līdzīgas kvalitātes un pielietojuma ēku. 
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Izmaksu pieejas ietvaros tiek aprēķināta zemes gabala uzlabojumu aizvietošanas vērtība, no 
kuras tiek atņemts nolietojums, un iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīta zemes vērtība. 
Pielietojot šo pieeju, tiek veiktas sekojošas darbības: 

 Tiek aprēķināta zemes gabala tirgus vērtība, pieņemot, ka tas ir bez jebkādiem 
uzlabojumiem un var tikt izmantots atbilstoši tā labākajam un efektīvākajam 
izmantošanas veidam; 

 Aprēķinātas nepieciešamās zemesgabala uzlabojumu aizvietošanas izmaksas; 
 Aprēķināts fiziskā nodiluma, funkcionālās novecošanās vai ārējo faktoru radītais 

nolietojums; 
 No uzlabojumu aizvietošanas izmaksām tiek atņemts nolietojums, tādējādi iegūstot 

zemesgabala uzlabojumu atlikušo aizvietošanas vērtību; 
 Pie iegūtās atlikušās aizvietošanas vērtības tiek pieskaitīta zemes vērtība, tādējādi 

iegūstot īpašuma vērtību pēc Izmaksu pieejas. 
Lai iegūtu pēc iespējas reālāku vērtību, vērtētājam nepieciešama korekta informācija par 
vietējām celtniecības izmaksām. 
Piemērotāka šī pieeja ir jaunu vai nesen celtu īpašumu vērtēšanā, kuriem ir mazs fiziskais un 
funkcionālais nolietojums, respektīvi, aprēķini tiek pakļauti mazākām korekcijām. 

Salīdzināmo darījumu pieejas (SDP) teorētiskais pamatojums 

Šīs pieejas pamatā ir pieņēmums, ka zinošs pircējs nemaksās vairāk par konkrēto īpašumu, kā 
naudas summu, par kuru viņš tirgū varētu iegādāties citu, līdzīgas kvalitātes un pielietojuma 
īpašumu. Tātad SDP pamatojas uz aizvietošanas principu. Tiek pieņemts, ka jebkurš īpašums 
tirgū ir aizvietojams ar citu salīdzināmu īpašumu un tā vērtība tiecas uz cenu, par kādu tirgū ir 
iegūstams līdzīgs īpašums.  
Šīs pieejas ietvaros tiek iegūti dati par vērtējamam objektam līdzīgu īpašumu pārdevumiem un 
pārdošanas piedāvājumiem.  
Tā kā nav 2 pilnīgi identisku īpašumu, vērtētāja uzdevums ir identificēt īpašumu, kurš ir aptuveni 
salīdzināms ar vērtējamo objektu un nesen pārdots tanī pat ģeogrāfiskā rajonā. Vērtētājs piemēro 
šī īpašuma vērtību vērtējamajam objektam, izsverot atšķirības kvalitātē, atrašanās vietā, lielumā, 
tirgus pievilcībā un citos parametros. 
Ja salīdzināmajam īpašumam trūkst kādas būtiskas pazīmes, kas ir vērtējamajam objektam un to 
stipri ietekmē, šī specifiskā elementa vērtību pievieno salīdzināmā īpašuma pārdošanas cenai un 
otrādi - ja salīdzināmam pārdevumam ir kāda būtiska pazīme, kas nav vērtējamam objektam, tad 
tās vērtība tiek atskaitīta no salīdzināmā pārdevuma cenas. 

Tātad, SDP vērtētājs savāc datus par īpašuma pārdevumiem, kuri ir aptuveni salīdzināmi ar 
vērtējamo īpašumu. Salīdzināmo pārdevumu pārdošanas cenas tiek piemērotas, lai kompensētu 
atšķirības pakāpi no vērtējamā īpašuma. Beigās novērtējuma vērtība tiek noteikta, izkalkulējot 
vidējo 1 m² salīdzināmo vērtību un sareizinot to ar vērtējamā objekta kopējo platību. 

Ienākumu pieejas teorētiskais pamatojums 

Šīs pieejas pamatā ir pieņēmums, ka tipisks ieguldītājs/pircējs, kas darbojas tirgū, iegādājas 
nekustamo īpašumu nākotnē cerot saņemt no tā kādus ienākumus vai citus labumus. Citiem 
vārdiem sakot, vērtība var tikt definēta kā tiesību uz nākotnes labumiem pašreizējā vērtība.  
Pielietojot šo pieeju, tiek veiktas sekojošas darbības: 

 Balstoties uz salīdzināmo objektu tirgus nomas maksām, aprēķina no vērtējamā objekta 
iegūstamos bruto ienākumus. Parasti tos veido ienākumi no īpašuma saimnieciskās 
darbības vai telpu nomas; 

 Pamatojoties uz tirgus analīzi un vērtējamā objekta vēsturiskajiem datiem, veic aprēķinu 
par iespējamiem zaudējumiem no neiznomātajām telpām vai nesamaksātās nomas 
maksas; 
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 Balstoties uz reālajiem ar vērtējamā īpašuma apsaimniekošanu saistītajiem datiem un 
(vai) tirgū iegūto informāciju par vērtējamam īpašumam līdzīgu īpašumu 
apsaimniekošanas izmaksām, tiek aprēķināti ar īpašuma apsaimniekošanu saistītie 
izdevumi. Iegūtais rezultāts tiek atņemts no reālajiem bruto ieņēmumiem. 
Apsaimniekošanas izdevumos netiek iekļauti hipotēkas vai procentu maksājumi, kā arī 
amortizācijas atskaitījumi; 

Tālāk tiek izsvērts, kuru no pieejas variantiem būtu lietderīgi izmantot: 
 tiešo kapitalizāciju – kas tiek lietota tādiem īpašumiem, kuriem ir stabila naudas plūsma; 

vai 
 naudas plūsmas diskontēšanu – kas tiek lietota tādiem īpašumiem, kuriem ienākumu 

naudas plūsma ir nestabila un mainīga. 
Aprēķināto ienākumu plūsmu pārvērš vērtības indikatorā, pielietojot uz tirgus datiem balstītu 
kapitalizācijas likmi tiešās kapitalizācijas gadījumā, un (vai) diskonta likmi diskontētās naudas 
plūsmas gadījumā.  
Ienākumu pieeja tiek uzskatīta par vispiemērotāko ienākumus nesošu īpašumu vērtēšanā.  

Iegūto rezultātu salīdzinājums 

Minētās vērtēšanas pieejas parasti dod atšķirīgus rezultātus, tādēļ nepieciešama aprēķinu 
rezultātu analīze un izlīdzināšana. Parasti lieto:  

 matemātisko izsvēršanas metodi – katram iegūtajam rezultātam piešķir svara koeficentu 
un aprēķina vidējo svērto lielumu, kurš uzskatāms par īpašuma galīgo tirgus vērtību; 

 vidējā aritmētiskā lieluma aprēķināšanas metodi – tirgus vērtība tiek noteikta kā 
aritmētiskais vidējais no visiem vērtēšanas pieejās iegūtajiem rezultātiem; 

 subjektīvās izsvēršanas metode – izvērtējot izmantotās vērtēšanas pieejas un rezultātus, 
analizējot to priekšrocības vai trūkumus konkrētam gadījumam, beigās izvēloties reālāko 
variantu, kuram ir ticamākais nopamatojums. 

VĒRTĪBAS APRĒĶINS 

Objekta vērtēšana un pieņēmumi 

Aprēķini pamatojas uz apstākļiem, kuri bija zināmi novērtēšanas datumā. Notikumi vai darījumi 
pēc novērtēšanas datuma, vai par kuriem informācija saņemta pēc novērtējuma atskaites 
nodošanas, nav ietverti novērtējumā, un vērtētājs par to nenes atbildību.  
Vērtētājs ir izmantojis klienta iesniegtās dokumentu kopijas un mutisko informāciju. Tie ir 
pieņemti par ticamiem un nav pārbaudīti attiecīgajās institūcijās.  
Nosakot nekustamā īpašuma tirgus vērtību, pieņemts, ka: 

 tas nav ieķīlāts vai citādi apgrūtināts ar parādiem, nomniekiem vai citām saistībām, un tas 
ir pārdodams brīvā nekustamā īpašuma tirgū; 

 nav īpašu apslēptu vai neredzamu grunts un konstrukciju stāvokļu vai stāvokļu izmaiņu, 
kas pazemina vai paaugstina īpašuma vērtību un kas var tikt atklāti tikai ar speciālām 
inženiertehniskām izpētes metodēm. 

Noteiktā nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir spēkā pie nosacījuma, ka objekta atsavināšanai 
nepastāv juridiski vai cita rakstura šķēršļi un to var realizēt atklātā un konkurējošā nekustamo 
īpašumu tirgū. 

Zemesgrāmatā un VZD informatīvā izdrukā no Kadastra informācijas sistēmas teksta 
datiem reģistrētās ēkas – noliktava ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 002 un palīgēka ar 
kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 003 dabā neeksistē – ir demontētas. 

Vērtētāja neuzņemas atbildību par iespējamām vērtības izmaiņām pēc vērtēšanas brīža, 
kas varētu iestāties nekustamā īpašuma nepietiekošas apsaimniekošanas, vai būtisku nekustamo 
īpašumu tirgus situācijas izmaiņu rezultātā. 
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Izmaksu pieeja netiek izmantota vērtējamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinam, jo 
atbilstoši Latvijas standarta „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 p.4.2.3.3., lai nonāktu pie 
slēdziena par vērtību, vairākas pieejas un metodes ir izmantojamas tikai gadījumos, ja faktiskie 
vai novērojumu dati nav pietiekami.  

Ieņēmumu pieeja netiek lietota, jo līdzīga stāvokļa objekti netiek izmantoti ieņēmumu 
gūšanai. 
Nosakot objekta tirgus vērtību, tiek lietota tikai salīdzināmo darījumu pieeja.  

Labākais un efektīvākais izmantošanas veids 
Saskaņā ar Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 īpašuma labākā un 

efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek iegūts maksimālais labums, un 
kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. 

Saskaņā ar spēkā esošo Gulbenes novada teritoriālo plānojumu, vērtējamais īpašums 
atrodas savrupmāju apbūves teritorijā. 

Ņemot vērā apkārtējo apbūvi, ko veido dažas individuālās dzīvojamās mājas,sabiedriskas 
nozīmes ēkas un ražošanas teritorijas, īpašuma pašreizējo izmantošanu, kā arī tirgus situāciju, 
vērtētāja secina, ka vērtējamā īpašuma labākais izmantošanas veids ir zeme noliktavu ēku 
celtniecībai un uzturēšanai vai savrupmāju celtniecībai. Tirgus vērtības aprēķins tiek veikts 
atbilstoši labākajam izmantošanas veidam. 

Tirgus situācija 

2020.gada sākumā likās, ka pasaules un Latvijas ekonomika var uzelpot – neskaidrība, kas 
bija saistīta ar ekonomiku bremzējošajiem tirdzniecības kariem un Brexit, mazinājās. Taču 
ekonomikas izaugsmē ir ļoti nopietns neskaidrību veicinošs un izaugsmi kavējošs faktors – 
“Covid-19”. 

Pašlaik precīzu vērtējumu par koronavīrusa “Covid-19” ietekmi uz Latvijas 
tautsaimniecību un nekustamā īpašuma tirgu izteikt ir priekšlaicīgi. Atsevišķas  tautsaimniecības 
nozares jau šobrīd saskaras ar tā radītajām ekonomiskajām sekām, piemēram, tūrisma un 
viesmīlības nozare, aviotransports. 

Augsta nenoteiktība nav pateicīga vide arī nekustamā īpašuma nozarei. Uz neskaidrības 
fona potenciālie pircēji un investori drīzāk izvēlēsies nogaidīt, atlikt pirkumus un jaunus 
investīciju lēmumus uz vēlāku laiku. Vīrusa izplatība ir šoks ne tikai pieprasījumam, bet arī 
piedāvājumam, tādēļ ietekme uz nekustamā īpašuma cenām var būt divējāda. No vienas puses, 
vājš pieprasījums spiež cenas uz leju, bet no otras puses, svarīgāks par pieprasījuma vājumu 
atsevišķos gadījumos var kļūt piedāvājuma trūkums, un tad spiediens uz cenām ir augšupvērsts.  

Balstoties uz 1998.gada krīzes pieredzi, kad pirmskrīzes periodā nekustamā īpašuma tirgus 
attīstījās likumsakarīgi un vairāk vai mazāk atbilstoši valsts ekonomiskajai izaugsmei (nebija 
novērojams 2005.-2008.gadam raksturīgais cenu burbulis), vērtētāji uzskata, ka būtiska 
nekustamā īpašuma negatīva cenu korekcija nenotiks. Krīzes laikā būtiski saruks darījumu skaits, 
jo pircēji būs gatavi iegādāties īpašumus par piespiedu pārdošanas vērtību, tas ir par cenu, kas ir 
par 25-40% zemāka par īpašuma vērtību pirmskrīzes laikā, taču pārdevēju skaits, kas būs gatavi 
šādām atlaidēm, nebūs liels. Ekonomiskajai situācijai stabilizējoties, nekustamā īpašuma tirgus, 
pamatā, atgriezīsies pie pirmskrīzes cenām. 

Vērtētāji uzskata, ka atsevišķos nekustamā īpašuma segmentos, piemēram, lauksaimniecībā 
un mežsaimniecībā izmantojamo zemju segmentā, ar koronavīrusa straujo izplatību izsludinātais 
ārkārtas stāvoklis un saistībā ar to gaidāmā krīze, būtisku ietekmi uz tirgus cenām neatstās. Tai 
pašā laikā līdz Ekonomiskās situācijas stabilizācijai lielākā vai mazākā mērā pasliktināsies 
īpašumu likviditāte, un parādīsies darījumi zem tirgus vērtības, jo daļa pārdevēju, kuriem 
apstākļi vai bailes no neskaidrības spiedīs realizēt savus īpašumus ātrāk, dos cenu atlaides. 
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Ražošanas un noliktavas telpas 

Noliktavu un ražošanas telpu segmentā iepriekšējais gads ir bijis ar vidēju aktivitāti. 
Noliktavu telpām, īpaši nomai, pieprasījums ir bijis zems. Ir pieprasījums pēc telpām ar iegādi.  

Noliktavu telpām ir svarīga transporta piebraukšanas rampas esamība un atbilstoši 
transporta vārti ērtai preču iekraušanai un izkraušanai. Svarīgs faktors ir atrašanās vietas tuvums 
stratēģiskiem ceļiem preču pārvadāšanai, atbilstošs griestu augstums un grīdas seguma izturība, 
kā arī ugunsdrošība. ražošanas telpām svarīgāk ir visu nepieciešamo komunikāciju esamība, 
palielinātas jaudas elektrības pieslēguma iespējas, kā arī faktori saistīti ar darbinieku ērtībām, 
piemēram,– stāvvietas autotransporta novietošanai. 

 Pēdējā gada laikā Gulbenes pilsētā ir reģistrēti 19 darījumi ar zemes īpašumiem un 9 
darījumi ar komercdarbībā izmantotiem ēku īpašumiem.  

Līdzīgu nekustamo īpašumu  - nelielu noliktavu, šķūņu kopējās platības 1m2 pārdošanas 
cenas Vidzemes pilsētās svārstās no 15 EUR/m2 līdz 30 EUR/m2.  

Savrupmāju apbūvei paredzētas zemes 1m2 pārdošanas cena Gulbenes pilsētā svārstās no 
2,00 EUR/m2 līdz 4,50 EUR/m2.  

 

Objekta novērtējums pēc salīdzināmo darījumu pieejas 
Lai noteiktu vērtējamā īpašuma tirgus vērtību, vērtētāja ir izmantojusi tirgus (salīdzināmo 
darījumu) pieeju, kur novērtējamais objekts salīdzināts ar līdzīgiem pārdotiem nekustamiem 
īpašumiem Vidzemē, Gulbenē. 

Tā kā novērtējamā objektā esošā apbūve ir neliela, samērā sliktā stāvoklī, par aprēķinu 
pamatvienību tiek izmantota zemes platība. 

Aprēķina gaitā salīdzināmo īpašumu dati koriģēti atkarībā no atrašanās vietas, stāvokļa un 
fiziskajiem  parametriem. 

Gadījumā, kad salīdzināmais objekts pēc kāda no raksturlielumiem ir labāks, nekā vērtējamais 
īpašums, korekcijas ir veiktas ar (-) zīmi, tādejādi samazinot iespējamo vērtējamā objekta 
vērtību. Gadījumā, kad salīdzināmais objekts pēc kāda no raksturlielumiem ir sliktāks, nekā 
vērtējamais īpašums, korekcijas ir veiktas ar (+) zīmi, tādejādi palielinot iespējamo vērtējamā 
objekta vērtību. 

Salīdzināmo objektu īss apraksts 

Objekts Nr.1. Nekustamā īpašuma Gulbenē, Nākotnes ielā, sastāvs: savrupmāju apbūvei paredzēta zeme 
ar kopējo platību 1710 m2. Īpašums pārdots 2021.gada septembrī, pārdošanas cena bija 4725 EUR, jeb 
2,76 EUR/m2. 
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Objekts Nr.2. Nekustamā īpašuma Gulbenē, Nākotnes ielā, sastāvs: savrupmāju apbūvei paredzēta zeme 
ar kopējo platību 1830 m2. Īpašums pārdots 2020.gada septembrī, pārdošanas cena bija 4305 EUR, jeb 
2,35 EUR/m2. 

  
 
Objekts Nr.3. Nekustamā īpašuma Gulbenē, Saules ielā, sastāvs: savrupmāju apbūvei paredzēta zeme ar 
kopējo platību 1598 m2. Īpašums pārdots 2021.gada janvārī, pārdošanas cena bija 4500 EUR, jeb 2,82 
EUR/m2. 
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Vērtējamā nekustamā īpašuma cenu ietekmējošo faktoru raksturojuma un tirgus vērtības 
aprēķina tabula 

Salīdzināmais objekts
Gulbene           

Lauku iela 2

Platība, kvm 4066

Zonējums
Savrupmāju apbūves 

teritorija
Zemes vienību skaits 1
Piebraukšana apmierinoša

Apgrūtinājumi, kas 
ietekmē tirgus vērtību nav
Konfigurācija regulāra
Inženierkomunikācijas, 
apbūve šķūnis

Teritorijas stāvoklis samērā kopts
% EUR % EUR % EUR

0% 4725 0% 4305 0% 4500
0% 4725 5% 4520 0% 4500
0% 4725 0% 4520 0% 4500
0% 4725 0% 4520 0% 4500

Koriģētā darījuma cena, EUR

0% 0,00 0% 0,00 -1% -0,03
0% 0,00 0% 0,00 -2% -0,06
-5% -0,14 -5% -0,12 -5% -0,14
0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00
0% 0,00 0% 0,00 1% 0,03
-5% -0,14 -4% -0,10 -5% -0,14
30% 1418 30% 1356 30% 1350,00
-3% -0,08 -3% -0,07 -3% -0,08
-1% -0,03 -1% -0,02 0% 0,00
0% 0 0% 0 0% 0,00
16% 0,44 17% 0,42 15% 0,42

Koriģētā vienības 
vērtība, EUR 3,11

Gulbene, Nākotnes  
iela

Gulbene, Nākotnes 
iela

Gulbene, Saules 
iela

Darījuma/piedāvājuma laiks 09.2021. 09.2020. 01.2021.
1710 1830 1598

Darījuma cena, EUR 4725 4305 4500
Savrupmāju apbūves 

teritorija
Savrupmāju apbūves 

teritorija
Savrupmāju apbūves 

teritorija
1 1 1

laba laba apmierinoša

nav nav nav
regulāra regulāra samērā regulāra

nav nav nav

kopts kopts kopts
Darījuma cenas korekcijas faktori
Īpašuma tiesību faktors

Tirgus apstākļu (noslēgšanas laika) faktors

Pārdošanas nosacījumu faktors

Finansēšanas nosacījumu faktors

4725 4520 4500
 Vienības cena, EUR/ha 2,76 2,47 2,82

Objekta atrašanās vietas faktors (pilsētas daļa)
Objekta atrašanās vietas faktors (ainaviskums)

Atbilsība labākajam izmantošanas veidam
Attīstības iespējas

Objekta konfigurācija, reljefs, mitruma apst.

Objekta tirgus vērtība, EUR 12650

Objekta platības faktors
Labiekārtojums, inženiekomunikācijas, apbūve

Teritorijas stāvoklis 
Piebraukšana

Apgrūtinājumi 

OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBA, 
NOAPAĻOJOT, EUR 12700

Kopējā korekcija

3,21 2,89 3,24
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SLĒDZIENS PAR OBJEKTA TIRGUS VĒRTĪBU 

Pamatojoties uz augstāk veiktajiem aprēķiniem un vērtētāja rīcībā nodoto un esošo 
informāciju, pēc vērtētāja viedokļa, nekustamā īpašuma ar adresi Gulbenes novads, Gulbene, 
Lauku iela 2, ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213, kas reģistrēts Gulbenes pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000493811, visvairāk iespējamā tirgus vērtība vērtēšanas 
brīdī, tas ir 2021.gada 22.decembrī, sastāda: 
 
 

EUR 12 700 (Divpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro). 

 
 
Nekustamā īpašuma vērtētāja 
VALGUNDA RAZMINOVIČA  

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr. 138 
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NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS 

Es apliecinu, ka pamatojoties uz manu labāko pārliecību un zināšanām: 
 faktu konstatācija, ko satur šis vērtējums, ir patiesa un pareiza, 
 vērtējuma analīzes, viedokļi un secinājumi ir ierobežoti tikai ar vērtējumā minētiem 

pieņēmumiem un nosacījumiem. Tās ir manas personīgās, profesionālās domas, viedokļi un 
secinājumi, 

 man nav īpašas pašreizējas vai perspektīvas intereses par šo novērtējamo objektu un man nav 
īpašas personīgas intereses vai aizspriedumu attiecībā uz pusēm, kas tajā iesaistīti, 

 mana darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteiktās vērtības paziņošanas vai arī vērtību 
virzīšanas tā, lai tā nāktu par labu klientam, noteiktajam tirgus vērtības lielumam, nonākšanai 
pie iepriekš izvirzīta rezultāta vai arī kāda cita sekojoša notikuma, 

 manas domas, viedokļi un secinājumi tika veikti un šis ziņojums tika sagatavots saskaņā ar 
Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartiem LVS 401:2013. 

 

 

Valmiera, 2021.gada 22.decembrī 

 

 
Nekustamā īpašuma vērtētāja VALGUNDA RAZMINOVIČA  
Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr. 138  
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PIELIKUMI 
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