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IZZIŅA 

Limbažos 
 

2022.gada 2.jūnijā 
Nr.:0206/1 

 
Cēsu novada pašvaldībai 

 
Par tirgus nomas maksas noteikšanu nekustamam īpašumam ar nosaukumu “Smilgas”, Inešu 
pagasts, Cēsu novads (kadastra numurs 4254 001 0031). 
 

2022. gada 1.jūnijā esmu saņēmusi Cēsu novada pašvaldības iesniegumu ar lūgumu noteikt tirgus 
nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi”. Tirgus nomas maksa tiks noteikta zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 4254 001 0031 
īpašumā ar nosaukumu “Smilgas”, Inešu pagasts, Cēsu novads, platība 17,3 ha (zemes gabala shēma 
pielikumā), tajā skaitā daļēji kopta nemeliorēta LIZ 17,0 ha ar augsnes auglību 40 balles. Īpašums nav 
reģistrēts zemesgrāmatā.  

Saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju zemes gabalu paredzēts iznomāt bez apbūves tiesībām ar 
mērķi – lauksaimnieciskai ražošanai. 

Informācija par īpašumu iegūta no www.kadastrs.lv, www.vecpiebalga.lv, www.melioracija.lv un 
www.lad.gov.lv.  

 
Analīzes pamatā ir: 

1) pasūtītāja iesniegtās dokumentu kopijas un informācija par objekta tiesisko stāvokli un izmantošanas 
iespējām, 

2) nekustamo īpašumu tirgus stāvoklis vērtēšanas laikā, 
3) Latvijas standartā LVS 401-2013 paredzēto vērtēšanas metožu pielietošana. 

 
Zemes vienības lietošanas mērķis: 

- Zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 4254 001 0031 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

 
Apgrūtinājumi zemes vienībai: VZD Kadastra reģistrā nav reģistrēti. 
Uz zemes gabala atrodas būve Valsts nozīmes ūdensnotekas Sivēnīca, ŪSIK kods 4147922:01,pik 00/00-
55/49 atjaunošana (42540010031001), kuras īpašuma tiesības nav reģistrēta. Minētā būve nav nomas objekta 
sastāvā (netiek iznomāta). 
 

Visi tehniskie dati par īpašumu, kas iegūti no novērtējuma pasūtītāja, šajā tirgus nomas maksas 
aprēķinā ir pieņemti par ticamiem. No zemesgrāmatas un VZD Kadastra reģistra pārlūka iegūtā informācija, ja 
tāda ir, tiek uzskatīta par aktuālu un atbilstošu realitātei novērtēšanas dienā. Pretrunas gadījumā starp 
zemesgrāmatas un VZD Kadastra reģistra datiem, par ticamu tiek pieņemti aktuālākie dati.  

 
Tirgus nomas maksa noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 
Daru Jums zināmu, ka: 

- Tirgus nomas maksa gadā izsoles sākuma cenai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 4254 
001 0031 īpašumā ar nosaukumu “Smilgas”, Inešu pagasts, Cēsu novads 17,3 ha platībā, 
noteikta EUR 865,00 (astoņi simti sešdesmit pieci eiro 00 centi) vai EUR 50/ha. 
 

Pielikumā: 
1) Dokumenti; 
2) Fotogrāfijas.  
3) Zemes gabala shēma. 

 
 
Sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja  
Ilze Apeine, Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas sertifikāts Nr. 110 
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