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Noteikt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Niedru ielā 6, Staļģenē,
Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, patieso vērtību vērtēšanas datumā.
Vērtības definīcija (Latvijas standarts „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013):
Patiesā vērtība ir aprēķināta cena, par kuru jānotiek darījumam ar aktīviem vai saistībām
starp konkrētām informētām un ieinteresētām pusēm, un kas atspoguļo attiecīgās šo pušu
intereses (LVS 401:2013).
GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Adrese
Nosaukums
Kadastra numurs
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Niedru iela 6, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.
Avoti
5456 010 0318
5456 010 0318

Uz 2021.gada 26.aprīļa Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas
kolēģijas spriedumu lietā Nr.C06055510 pamata, īpašuma tiesības uz
Īpašumtiesības
vērtējamo OBJEKTU nostiprinātas Latvijas valstij, SIA "Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor", reģistrācijas kods 40003192154, personā.
Apgrūtinājumi
Nav informācijas.
Nomas līgums
Nav informācijas.
Vērtējuma pasūtītājs
SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".
Noteikt OBJEKTA patieso vērtību, atbilstoši Publisku personu mantas
Vērtējuma mērķis
atsavināšanas likuma nosacījumiem un atbilstoši Latvijas vērtēšanas
standartu (LVS 401-2013) prasībām.
Objekta apsekošanas datums 2022.gada 11.februāris.
Objekta apsekotājs
Guntis Ziedonis
Informācija par vērtējamo OBJEKTU:
Domājamās daļas
1
Kadastrālā vērtība uz
2134 EUR.
01.01.2022.
Zemes vienības platība un
0,1950 ha- zeme zem ēkām un pagalmiem.
lietošanas veidu eksplikācija
Zemes vienības
Konfigurācija- neregulāra daudzstūra forma, reljefs- līdzens.
konfigurācija, reljefs
Gruntsūdens līmenis
Vidējs/zems.
Zemes vienībā pieejams elektropieslēgums. Ir pieslēgums ciemata
Komunikācijas
ūdensvadam un kanalizācijai.
Īpašs teritorijas labiekārtojums nav veikts. Uz zemes vienības ierīkots
asfalta/grants seguma auto stāvlaukums/piebraucamais ceļš. Zemes
Labiekārtojums
vienība ir daļēji apzaļumota, sakopta, uz tās aug atsevišķi stāvoši
koki/krūmi.
Zemes vienības plānotais
Saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011. - 2023.gadam,
(atļautais) izmantošanas
zemes vienība atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā
veids
(DzV).
Zemes vienības lietošanas
Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701).
mērķis
Zemes vienība tiek ekonomiski pamatoti izmantota. Uz tās atrodas citam
īpašniekam piederoša apbūve (daudzdzīvokļu dzīvojamā māja). Zemes
Zemes vienības raksturojums
vienība ir sakopta, daļēji labiekārtota. Zemes vienība robežojas ar
notekgrāvi.
Pašreizējā izmantošana
Ar apbūvi funkcionāli saistīta zemes vienība.
Labākais izmantošanas veids Ar apbūvi funkcionāli saistīta zemes vienība.
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Apkārtne, piebraukšana

Piezīmes

Vērtējamais OBJEKTS atrodas Jaunsvirlaukas pagasta apdzīvotā vietā
Staļģene, dzīvojamās un centra apbūves teritorijā. Piebraukšanas iespējas
pie objekta vērtējamas kā labas- pa grants seguma/sliktas kvalitātes
asfalta seguma ceļu. Sociālā infrastruktūra ir vidēji attīstīta. Ciematā
pieejams pārtikas veikals, mācību iestāde, pasta nodaļa. Vērtējamais
OBJEKTS atrodas ~ 16 km attālumā no Jelgavas pilsētas.
-

EKSPERTA SLĒDZIENU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI
Labākais izmantošanas veids
Labākā un efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek iegūts
maksimālais labums, un kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. Labākā un
efektīvākā izmantošana var sakrist ar aktīva pašreizējo izmantošanas veidu, vai arī var būt kāds
cits alternatīvs izmantošanas veids. (LVS 401:2013 p.3.12.4.)
Labākās un efektīvākās izmantošanas noteikšana ietver šādus apsvērumus:
a) lai noteiktu, vai kāda izmantošana ir reāli iespējama, vērā ir ņemami tikai tie
apsvērumi, ko par saprātīgiem uzskata tirgus dalībnieki;
b) lai atspoguļotu prasību, ka izmantošanai ir jābūt tiesiskai, ir jāņem vērā visi esošie
īpašuma lietošanas juridiskie ierobežojumi, piemēram, zonējums;
c) prasība, ka izmantošanai ir jābūt finansiāli iespējamai paredz izvērtēt, vai pastāv kāda
alternatīva, fiziski iespējama un juridiski pieļaujama izmantošana, kas, ņemot vērā ar
īpašuma izmantošanas veida maiņu saistītās izmaksas, tipiskam tirgus dalībniekam
nodrošinātu tādu ienesīguma līmeni, kas būtu augstāks un pārsniegtu īpašuma
ienesīgumu pie esošās izmantošanas. (LVS 401:2013 p.3.12.6.)
Analizējot nekustamo īpašumu tirgus situāciju, atrašanās vietu un īpašuma raksturu,
vērtētājs secina, ka labākais vērtējamā nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir ar apbūvi
funkcionāli saistīta zemes vienība.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS ANALĪZE
Lai spētu objektīvi veikt tirgus situācijas analīzi, ir jāvadās no vispārpieņemta atzinuma, ka
ekonomikas attīstība ir vienots veselums un izmaiņas vienā no tās sistēmām neizbēgami izsauc
izmaiņas kādā citā- tās atrodas mijiedarbībā. Līdzīgi ir arī ar nekustamo īpašumu tirgu, kas
atrodas mijiedarbībā ar tādiem faktoriem kā iekšzemes kopprodukts, banku procentu likmes,
būvniecības izmaksas, mazumtirdzniecības apgrozījums, darba algas rādītāji, demogrāfiskā
situācija, u.c. Nekustamā īpašuma tirgū 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. Darījumiem bieži ir piespiedu pārdošanas raksturs un
īpašumus izsolēs iegādājas ar bankām saistīti uzņēmumi. 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. Nekustamā īpašuma tirgu būtiski ietekmēs arī epidemioloģiskā
situācija Latvijā un pasaulē.
Reģionu pilsētās darījumi pārsvarā notiek ar dzīvokļiem, individuālajām dzīvojamām
mājām, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kamēr laukos- ar lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā izmantojamām zemēm un lauku viensētām. Lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares uzņēmumiem, kas savu saimniecisko darbību veic lauku reģionos, ir
brīvāk pieejami apgrozāmie līdzekļi, kurus to īpašnieki izvēlas investēt nekustamajos īpašumos.
Pārsvarā tie orientējas uz sev tuvējo zemju iegādi, tādējādi paplašinot savus īpašumus, līdz ar to
veicinādami savu uzņēmējdarbību un attīstību.
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zemes tirgu, jāatzīmē, ka noteicošais faktors, kas ietekmē zemes gabala vērtību, ir atrašanās
vieta, centrālo komunikāciju pieejamība un izmantošanas iespējas. Liela nozīme tiek piešķirta
mikrovidei un sociālajai infrastruktūrai, tiek ņemta vērā teritorijas atļautā izmantošana
(zonējums). Pieprasījumu pēc līdzīgiem OBJEKTIEM ierobežo to izmantošanas iespējas. Pamatā
pieprasījums veidojas no apbūves īpašnieku puses, kas, iegūstot īpašumā zemi, vēlas palielināt
kopējo īpašuma vērtību un samazināt izdevumus īpašuma uzturēšanai. Būtiska nozīme ir apbūves
fiziskajam stāvoklim, kas arī nosaka turpmāko zemes izmantošanas veidu (esošās apbūves
saglabāšana vai jaunas apbūves veidošana).
Jaunsvirlaukas pagastā kopš 2019.gada sākuma līdz OBJEKTA vērtēšanas brīdim nav
reģistrēts neviens pirkšanas/pārdošanas darījums ar daudzdzīvokļu māju apbūves zemi. Jelgavas
novadā kopš 2019.gada sākuma līdz OBJEKTA vērtēšanas brīdim ir reģistrēti 11
pirkšanas/pārdošanas darījumi ar daudzdzīvokļu māju apbūves zemi. Lielākā daļa darījumu
notikuši Ozolnieku pagastā (Jelgavas piepilsētā). Vidējās daudzdzīvokļu māju apbūves zemes
pārdošanas cenas Jelgavas un apkārtējo novadu lauku teritorijās ir no 0,70 EUR/m2 līdz 2,00
EUR/m2. Cenas ir atkarīgas no zemes vienības platības (jo mazāka zemesgabala kopējā platība,
jo augstāka cena), komunikāciju pieejamības, novietojuma un piekļuves.
Sakarā ar „Covid-19” valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, no tā izsludināšanas brīža līdz
īpašuma vērtēšanas dienai pagājis pārāk maz laikā, lai ticami spriestu par izmaiņām nekustamo
īpašumu tirgū. Līdz 2020. gada 12. martam dzīvokļu apbūves zemes pieprasījums Jelgavas
novada lauku teritorijās bija zems. Ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti sakarā ar „Covid-19”
uzliesmojumu, ir sagaidāma iedzīvotāju pirktspējas mazināšanās, līdz ar to iespējams arī cenu
samazinājums NĪ tirgū.
Ņemot vērā OBJEKTA atrašanās vietu, platību, konfigurāciju, izmantošanas iespējas,
sastāvu, pēc vērtētāja uzskatiem, tā realizācijas iespējas brīvā NĪ tirgū vērtējamas kā ierobežotas.
Analizējot konkrēto nekustamo īpašumu, faktori, kas ietekmē tā vērtību, ir:
•
•
•
•
•
•
•
•

īpašums atrodas Staļģenes ciematā ar vidēji attīstītu sociālo infrastruktūru;
labas piekļūšanas iespējas pie vērtējamā objekta;
zemes vienības reljefs- līdzens, vidējs/zems gruntsūdeņu līmenis, konfigurācijaneregulārs daudzstūris;
uz zemes vienības atrodas citam īpašniekam piederoša apbūve;
zemes vienībā pieejams elektropieslēgums, ir pieslēgums ciemata ūdensvadam un
kanalizācijai;
nav noslēgts zemes nomas līgums;
teritorija ir sakopta un daļēji labiekārtota- ierīkota asfalta seguma/grants seguma auto
stāvvieta/piebraucamais ceļš. Teritorija ir apzaļumota;
iespējama pandēmijas COVID - 19 ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju.

Vērtējuma aprēķini tiek veikti pieņemot, ka:
•

•

ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu (turpmāk- Likums) , Likuma
44. panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura
atrodas citai personai piederošas būves, var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas būves
īpašniekam - Likuma 4. panta ceturtajā daļā minētajām personām samērīgi viņam
piederošo ēku daļai un saskaņā ar likuma 44. panta piekto daļu, gadījumā, ja persona
savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmantot, tai
ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības, un
šis zemesgabals netiek atsavināts citām personām;
ar īpašumu nav izdarīts galvojums;
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•
•
•
•

tajā nav veikti neatdalāmie ieguldījumi, uz kuriem varētu pretendēt trešās personas;
nekustamais īpašums nav ieķīlāts vai apgrūtināts ar jebkādiem citiem apgrūtinājumiem,
izņemot vērtējumā uzrādītos;
īpašuma īpašā vērtība ir noteikta, pieņemot, ka nepastāv nekādas objekta vērtību
ietekmējošas grunts īpatnības;
vērtējamais īpašums atbilst visām vides aizsardzības prasībām, un nav paredzama ar
vides aizsardzību saistītu prasību ietekme uz īpašuma vērtību;
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 (salīdzināmo darījumu) pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir
vērtējamā aktīva un līdzīgu vai identisku aktīvu, par kuru cenām ir pieejama informācija,
salīdzinājums. Šīs pieejas pirmais solis ir darījumu ar identiskiem vai līdzīgiem aktīviem, kas
nesen ir notikuši tirgū, cenu izvērtēšana. Ja pēdējā laikā ir notikuši tikai daži darījumi, var būt
lietderīgi izvērtēt identisku vai līdzīgu aktīvu, kas ir paredzēti vai tiek piedāvāti pārdošanai,
cenas ar noteikumu, ka šī informācija ir pilnīgi precīza un tiek kritiski analizēta. Tāpat var būt
nepieciešams koriģēt informāciju par citu darījumu cenām ar mērķi atspoguļot jebkuras faktisko
darījuma apstākļu un vērtības bāzes atšķirības, kā arī pieņēmumus, kas ir izvirzīti vērtēšanas
vajadzībām. Vērtējamam aktīvam un citos darījumos iesaistītajiem aktīviem var būt arī atšķirīgi
juridiskie, ekonomiskie vai fiziskie raksturlielumi.
Ar nekustamo īpašumu saistītās tiesības nav viendabīgas. Pat ja zemei un ēkām, uz kurām
attiecas vērtējamās tiesības, ir ar citiem tirgū pārdotiem īpašumiem identiskas fiziskās īpašības,
to atrašanās vieta būs atšķirīga. Neskatoties uz šīm atšķirībām, tirgus pieeja ir visbiežāk lietotā ar
nekustamo īpašumu saistīto tiesību vērtēšanas pieeja.
Lai salīdzinātu vērtējamo objektu ar citu tirgū nesen pārdotu vai vērtēšanas datumā tirgū
pieejamu ar nekustamo īpašumu saistīto tiesību pārdevumu vai piedāvājumu cenām, tiek
izraudzītas piemērotas salīdzināšanas vienības. Salīdzināšanas vienības, kuras parasti izmanto
pārdevumu cenu analīzē, ir aprēķinātā viena ēkas platības kvadrātmetra cena vai zemes hektāra
pārdošanas cena. Citas cenu salīdzināšanas vienības, ko izmanto gadījumos, kad dažādiem
objektiem ir pietiekami atbilstoši fiziskie raksturlielumi, ir cenas par viesnīcas numuru vai cena
par vienu produkcijas vienību, piemēram, par iegūto lauksaimniecības kultūru ražu no hektāra.
Salīdzināšanas vienība ir pareiza tikai tad, ja tā ir konsekventi izvēlēta un piemērota katra
vērtējamā īpašuma un salīdzināmo objektu analīzē. Jebkurai izmantotajai salīdzināšanas vienībai,
ciktāl iespējams, būtu jāatbilst tādai, kādu parasti izmanto attiecīgā tirgus dalībnieki.
Tirgus vērtību nosaka zemākā cena, par kuru būtu iespējams iegādāties labāko alternatīvu,
kas var būt līdzīga vai identiska konkrētajai precei vai pakalpojumam. Lai aprēķinātu vērtējamā
objekta tirgus vērtību, konkrētā īpašuma raksturojošos parametrus salīdzina ar līdzīgiem, pēc
kvalitātes un izmantošanas veida, objektu parametriem, veicot salīdzināmo objektu cenu
korekcijas, atbilstoši konstatētajām cenu ietekmējošām parametru atšķirībām. Korekcijas faktori
un to lielums parasti balstās uz konkrētā nekustamā īpašuma segmenta ilgtermiņa tirgus izpēti un
tirgus vērtību ietekmējošo faktoru izpēti. Būtiskākie aprēķinu gaitā pielietotie faktori - īpašuma
tiesību, darījuma (pārdošanas) nosacījumu, finansēšanas nosacījumu, tirgus (darījuma laika)
apstākļu faktors, atrašanās vietas, objekta fiziskā raksturojuma (platība, tehniskā stāvokļa,
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ekonomiskie faktori (nomas līgumi, izmantošanas ierobežojumi, specifiski nodokļi un nodevas).
Nekustamā īpašuma tirgus stāvokļa strauju izmaiņu periodus raksturo krasas cenu
svārstības, kas var turpināties vairākus gadus, līdz tirgus atgriezīsies līdzsvarotā stāvoklī. Arī
krasas svārstības ekonomikā kopumā var radīt plašas tirgus cenu svārstības. Tirgos ar lejupejošu
cenu un zemu pieprasījuma līmeni ne vienmēr būs pietiekams skaits ”labprātīgu” pārdevēju.
Daži darījumi var saturēt finansiāla vai citāda rakstura piespiedu elementus vai notikt apstākļos,
kas samazina vai pat izslēdz dažu pārdevēju vēlēšanos pārdot. Vērtētājam jāievēro šāda tirgus
visi būtiskie faktori un jāizvērtē konkurējošo darījumu vai piedāvājumu ietekme un to atbilstība
tirgus vērtības definīcijai. Ziņas par darījumiem, kuri ievērojami atšķiras no vidējā tirgus datiem
tiek vai nu atmestas vai ievērtētas ar būtiskāku korekcijas soli.
(2) Ienākumu pieeja
Ar ienākumu pieeju tiek iegūts vērtības indikators, kura pamatā ir nākotnes naudas plūsmu
pārvēršana vienā lielumā – kapitāla pašreizējā vērtībā.
Ienākumu pieejas ietvaros ietilpst šādas metodes:
a) ienākumu tiešā kapitalizācija, ar kuru tipiskiem viena perioda ienākumiem tiek
piemērota visus riskus aptveroša vai kopējā kapitalizācijas likme,
b) diskontētās naudas plūsmas metode, ar kuru vairāku nākamo periodu naudas plūsmas
ar atbilstošu diskonta likmi tiek kapitalizētas to pašreizējā vērtībā,
c) dažādi opciju cenu veidošanas modeļi.
Atkarībā no prognozējamās naudas plūsmas periodiskuma ienākumu pieejā pielieto
ienākumu naudas plūsmas diskontēšanu vai ienākumu tiešo kapitalizāciju. Ienākumus veido visa
veida ienākumi, ko īpašnieks gūst no īpašuma visā tā valdīšanas laikā, kas nekustāmā īpašuma
vērtēšanā visbiežāk ir ienākumi no ēku vai zemes nomas maksām, no kā aprēķinu periodos tiek
atskaitīti ar šo ienākumu nodrošināšanu saistītie izdevumi.
Ienākumu tiešo kapitalizāciju pielieto īpašumiem, kuriem jau vērtēšanas brīdī tiek
prognozēta ilgtermiņā stabila naudas plūsma, kas atbilst objekta labākās un efektīvākās
izmantošanas nosacījumiem.
Naudas plūsmas diskontēšanu pielieto īpašumiem, kuriem aprēķinu periodos tiek
prognozēta mainīga naudas plūsma (mainīgas ienākumu vai izdevumu pozīcijas). Aprēķinu
beigu brīdi jeb reversijas brīdi un periodu skaitu nosaka prognozējot naudas plūsmas
stabilizācijas brīdi.
(3) Izmaksu pieeja
Izmaksu pieeju parasti izmanto gadījumos, kad nav pierādījumu par līdzīgu īpašumu
darījuma cenām, vai arī kad nav nosakāma ar attiecīgajām īpašnieka tiesībām saistītā faktiskā vai
nosacītā ienākumu plūsma. 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. Šī pieeja ir balstīta uz principu, ka gadījumā, ja
nepastāv līdzvērtīga aktīva radīšanai nepieciešamā laika, neērtību, risku vai citu faktoru
problēmas, tad cena, ko pircējs tirgū maksātu par vērtējamo aktīvu, nebūtu lielāka par
ekvivalenta aktīva iegādes vai izveides izmaksām. Bieži vien vērtējamais aktīvs, ņemot vērā tā
vecumu vai nolietojumu, ir mazāk pievilcīgs kā alternatīvs aktīvs, ko būtu iespējams iegādāties
vai izveidot. Šādos gadījumos, atkarībā no izvēlētās vērtības bāzes, var būt nepieciešamas
alternatīvā aktīva izmaksu korekcijas.
Īpašuma izmaksu aprēķinu pamatā ir vai nu atjaunošanas izmaksas vai aizvietošanas
izmaksas. Atjaunošanas izmaksas ir izmaksas, kas vajadzīgas lai radītu īpašuma faktisku kopiju,
izmantojot identiskus materiālus un celtniecības metodes. Atjaunošanas izmaksas praksē pielieto
reti, galvenokārt tiek pielietota aizvietošanas izmaksu metode, kas paredz modernu ekvivalentu
ar līdzīgu lietderību, izmantojot šobrīd tirgū lietojamos materiālus, konstrukcijas un tehnoloģijas.
Bieži vien vērtējamais objekts, ņemot vērā apbūves vecumu, fizisko un funkcionālo nolietojumu,
kā arī ārējo faktoru ietekmi, ir mazāk pievilcīgs par modernu ekvivalentu. Šo nolietojuma faktoru
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Aizvietošanas izmaksas tiek noteiktas izvērtējot konkrētā brīža vidējās būvizmaksas.
Vērtības zudumi jeb nolietojumi ir sekojoši:
a) fiziskais nolietojums ir vērtības zudums, kas radies apbūves ekspluatācijas gaitā no
fizisku vai ķīmisku faktoru ietekmes, pārslodzes vai nepareizas ekspluatācijas,
nekvalitatīviem materiāliem un tehnoloģijas u.tml,
b) funkcionālais nolietojums ir vērtības zudums, kas saistīts ar ēku un būvju
raksturlielumu neatbilstību pašreizējām tirgus prasībām (plānojuma, platības,
apjoma, konstruktīvā risinājuma, inženierkomunikāciju, sanitāro normu un ES
direktīvu prasībām),
c) ārējais nolietojums ir vērtības zudums, kas veidojas ārējo apstākļu iespaidā, kuru
novērst nav īpašnieka spēkos. Šie vērtību ietekmējošie apstākļi var būt gan tehniska,
gan ekonomiska rakstura (ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī, piesātināts
tirgus vai arī pārāk dārgi un grūti pieejami kredītresursi, izmaiņas apkārtējā vidē un
apbūvē).
Izmaksu pieeja, galvenokārt, tiek izmantota, vērtējot specializētus īpašumus, tas ir, tādus
īpašumus, kas tirgū tiek pārdoti reti (ja vispār tiek pārdoti), izņemot pārdošanu uzņēmuma vai
struktūrvienības, kurā tas ietilpst, sastāvā.
VĒRTĒŠANAS PIEEJAS IZVĒLE
Iepriekš minētā informācija, vērtēšanas uzdevums, kā arī OBJEKTA sastāvs un
izmantošanas iespējas liek izdarīt secinājumu, ka OBJEKTA vērtēšanai izmantojama tirgus
(salīdzināmo darījumu) pieeja.
Ienākumu pieeja netiek pielietota, jo zemes nomas tirgus Jaunsvirlaukas pagastā un reģionā
kopumā nav attīstīts, nomas maksas ir zemas un neatspoguļo patieso īpašumu vērtību.
Izmaksu pieeja netiek pielietota zemes vērtības noteikšanā.
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(avots: http://www.balticmaps.eu/)

NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA

(avots: https://geolatvija.lv/)
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