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Cēsīs, 2022.gada 7.februārī 

Reģ. Nr.415-2993/v 

 

Par nekustamā īpašuma 

Cēsu nov., Raiskuma pag., “Ķeņģi” novērtēšanu 

 

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde 

 

Godātie apvienības pārstāvji! 

Pēc Jūsu pasūtījuma mēs esam veikuši nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4274 009 0056, reģistrēta 

Vidzemes rajona tiesas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.507, kas atrodas Cēsu nov., 

Raiskuma pag., “Ķeņģi” – zemes vienības ar kopējo platību 3.45 ha, kadastra apzīmējums 42740090056, 

ar uz tās esošo mežaudzi, un būves (dzīvojamā māja), kadastra apzīmējums 42740090056001, būves 

(klēts), kadastra apzīmējums 42740090056002, būves (kūts), kadastra apzīmējums 42740090056003, būves 

(šķūnis), kadastra apzīmējums 42740090056004, un būves (kūts), kadastra apzīmējums 42740090056005, 

turpmāk tekstā – vērtēšanas objekts, novērtēšanu. Vērtējums satur mūsu viedokli par iepriekšminētā 

nekustamā īpašuma tirgus vērtību. 

Vērtējums pamatojas uz vislabākā izmantošanas veida koncepciju saskaņā ar tirgus vērtības definīciju. 

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 rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. /LVS 401-2013/ 

Vērtēšanas mērķis ir sniegt Pasūtītājam slēdzienu par vērtējamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību izsoles 

sākumcenas noteikšanai. Vērtējums nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu vajadzībām bez 

rakstiskas vērtētāju atļaujas. 

Darām Jums zināmu, ka nekustamā īpašuma Cēsu nov., Raiskuma pag., “Ķeņģi”, 2022.gada 7.februārī 

aprēķinātā tirgus vērtība ir 28 500 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro). 

 

 

 

Ar cieņu 

Jānis Biernis 

SIA “LVKV” valdes priekšsēdētājs            

(LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.12) 

(LĪVA Kompetences uzraudzības biroja izsniegts sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.13) 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
 
 
 
 

 
SIA “LVKV” 
Rīgas iela 39, Valmiera, LV 4201 
reģ.Nr. 44103009697 

 
tālrunis +371 64207022 
e-pasts lvkv@lvkv.lv 

 
www.niv.lv 
www.lvkv.lv 
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1. Vērtēšanas objekta novietojums kartē 

 

 
 

 
 
Avots: balticmaps.eu  
 
 



 

Nekustamā īpašuma Cēsu nov., Raiskuma pag., “Ķeņģi” novērtējums  5 
 

2. Vērtēšanas objekta fotoattēli 

 

  

Dzīvojamā māja, 001 Piebraucamais ceļš 

   
Dzīvojamās mājas iekštelpa Dzīvojamās mājas iekštelpa Dzīvojamās mājas iekštelpa 

   
Kūts, 003 Šķūnis, 004 Zemes platība 

   
Zemes platība Zemes platība Zemes platība 
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Meža zeme ar mežaudzi Meža zeme ar mežaudzi Meža zeme ar mežaudzi 

 

3. Galvenā informācija 

 

Vērtēšanas objekts Dzīvojamā māja un palīgēkas, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojama 
zeme ar mežaudzi 

Vērtēšanas mērķis Noteikt īpašuma tirgus vērtību  

Īpašuma adrese Cēsu nov., Raiskuma pag., “Ķeņģi” 

Kadastra numurs 4274 009 0056 

Īpašuma sastāvs  

zemes vienība 3.45 ha, kadastra apzīmējums 42740090056 

apbūve Dzīvojamā māja, kopējā platība 123 m2, kadastra apzīmējums 42740090056001 
Klēts, kadastra apzīmējums 42740090056002 
Kūts, kadastra apzīmējums 42740090056003 
Šķūnis, kadastra apzīmējums 42740090056004 
Kūts, kadastra apzīmējums 42740090056005 

Apskates datums 23.12.2021. 

Vērtības 
noteikšanas datums 

07.02.2022. 

Īpašuma tiesības        
uz zemi un uz 
apbūvi 

Raiskuma pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000030517 
(saskaņā ar LR VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem -  Cēsu novada 
pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048)  

Apgrūtinājumi Raiskuma pagast zemesgrāmatas nodalījumā Nr.507 nav ierakstu par spēkā 
esošiem apgrūtinājumiem. 
 

Zemes platības apgrūtinājumus, saskaņā ar LR VZD Kadastra informācijas sistēmas 
datiem, skatīt 7.2. punktā. 
 
Citi apgrūtinājumi vērtētājiem nav zināmi. 

Īres/ nomas līgumi Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.200 no 2010.gada 11.janvāra. Noslēgts uz 
nenoteiktu laiku. 

Esošais 
izmantošanas veids  

Dzīvojamā māja un palīgēkas ar zemes platību, tajā skaitā lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā izmantojama zeme ar mežaudzi. 

Labākais 
izmantošanas veids 

Atbilst esošajam 

Tirgus vērtība 
esošā stāvoklī 

28 500 EUR 

Īpašie pieņēmumi - 
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4. Vērtēšanas objekts 

 

Novērtējums sniegts nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4274 009 0056, kas atrodas Cēsu nov., 

Raiskuma pag., “Ķeņģi”, un ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.507. 

Vērtējumā ar vērtēšanas objektu tiek saprasts:  

 zemes vienība 3.45 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 42740090056, 

un 

 dzīvojamā māja, palīgēkas, 

kā arī ar zemes vienību un ēkām nesaraujami saistītas izbūves un citi uzlabojumi, tādā stāvoklī, kā fiksēts uz 

apskates dienu.  

Par pamatu nekustamā īpašuma sastāva noteikšanai tiek izmantota Pasūtītāja iesniegtā dokumentācija, kā 

arī vērtēšanas objekta apskate dabā. 

 

5. Vērtēšanas mērķis un darba uzdevums 

 

Vērtējums sagatavots saskaņā ar Vērtēšanas standarta LVS 401-2013 prasībām. Vērtēšanas mērķis ir sniegt 

Pasūtītājam – Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldei – slēdzienu par vērtējamā nekustamā īpašuma 

tirgus vērtību.  

Vērtējums sagatavots Pasūtītāja vajadzībām. Vērtējums nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku 

personu vajadzībām bez rakstiskas vērtētāju atļaujas. 

 

6. Īpašuma tiesības un apgrūtinājumi 

 

Vērtēšanas objekta īpašnieks 

Īpašuma tiesības reģistrētas Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.507 - 1/1 domājamās daļas 

īpašnieks Raiskuma pagasta pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000030517 (saskaņā ar LR VZD 

Kadastra informācijas sistēmas datiem -  Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048). 

Īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus, kā arī citu vērtējumā izmantoto dokumentu kopijas, skatīt 

novērtējuma atskaites pielikumā (pielikums Nr.2). 

 

Vērtēšanas objekta apgrūtinājumi 

Zemesgrāmatā nav ierakstu par spēkā esošiem apgrūtinājumiem. 

Zemes platības apgrūtinājumus, saskaņā ar LR VZD Kadastra informācijas sistēmas datiem, skatīt 7.2. 
punktā. 

Daļa dzīvojamās mājas platības ir izīrēta saskaņā ar Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.200 no 2010.gada 

11.janvāra. Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

 

Citi apgrūtinājumi vērtētājiem nav zināmi. 

 

Vērtēšanas gaitā izmantotā informācija 

 Datorizētās zemesgrāmatas izdruka (Nodalījuma noraksts). 

 Zemes robežu plāns, apgrūtinājumu plāns, situācijas plāns. 

 Ēku un būvju reģistra Tehniskā pase. 

 LR VZD Kadastra informācijas sistēmas dati. 

 Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.200 no 2010.gada 11.janvāra. 

 Meža apsaimniekošanas plāns. 
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7. Vērtēšanas objekta raksturojums 

 

7.1. Vērtēšanas objekta atrašanās vieta 

 

Nekustamais īpašums atrodas Raiskuma pagastā, kas ir viena no Cēsu novada administratīvajām teritorijām. 

Pagasts robežojas ar Vaidavas pagastu, Liepas, Priekuļu, Drabešu, Straupes un Stalbes pagastu, kā arī 

Cēsu pilsētu. Pagasta centrs atrodas Raiskumā. 

Īpašums atrodas pagasta vidienē. Tuvāko apkārtni veido mežu masīvi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

platības un lauku viensētas, attālināti Lenčupe, Gauja, Driškina ezers. Piekļūšana īpašumam apgrūtināta – pa 

bezseguma ceļu, kas šķērso citus zemes īpašumus - ~1.4 km no autoceļa V288 (Auciems – Miglači – Ķiene) 

vai ~1.1 km no autoceļa V289 (Pielekši – Lenči). ~3.3 km attālumā ir apdzīvota vieta Lenči, ~6.8 km līdz 

autoceļam P14 (Umurga – Cēsis – Līvi) un apdzīvotai vietai Auciems. Tuvākās pilsētas – Cēsisi ~16 km, 

Valmiera ~26 km. Līdz Rīgai ~90 km.  

 

7.2. Zemes vienības raksturojums 

 

Kadastra apzīmējums  42800070460 

Zemes vienības platība 3.45 ha 

LR VZD kadastra karte 

 

Forma, izvietojums Daudzstūra formas, malas robežojas ar blakus esošu zemes īpašumu platībām. 
Piebraucamais ceļš no ZR un A. 

Reljefs Lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļā – līdzens, meža zemes daļā – 
paugurains. 

Lietošanas mērķis 
(saskaņā ar LR VZD 
Kadastra informācijas 
sistēmas datiem) 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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Attēlojums teritorijas 
plānojuma funkcionālā 
zonējuma kartē 

  
Apzīmējumi: 

   

 

Zemes platības 
sadalījums pa lietošanas 
veidiem 

0.86 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme (pļavas), 1.01 ha mežs, 1.32 ha 
krūmāji, 0.23 ha zeme zem ēkām, 0.03 ha zeme zem ceļiem. 

Zemes raksturojums Nelielā teritorijā ap ēku ir pagalma teritorija bez īpaša labiekārtojuma, neliela 
mazdārziņa teritoriju, augļu koki un krūmi, pārējā platībā krūmāji un mežaudze. 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 0.86 ha jeb 25% no zemes 
vienības kopējās platības. LIZ ilgstoši nav kopta, daļēji apaugusi ar krūmājiem un 
apmežojusies ar lapu kokiem. Reljefs līdzens. Zeme nav meliorēta. Vidējais 
kvalitātes novērtējums ir 30 balles. 
Mežs aizņem 1.01 ha jeb 29% no zemes vienības kopējās platības. Reljefs ir 
paugurains. Meža augsnes ir sausas auglīgas minerālaugsnes. Mežizstrādi var 
veikt jebkuros laika apstākļos. Pēdējos desmit gados mežizstrāde nav veikta. 
Pievešanas attālums svārstās robežās no 0 m līdz 100 m. Zemes gabalā esošo 
mežaudžu sastāvu pamatā veido augstvērtīgās koku sugas priede un mazvērtīgās 
koku sugas baltalksnis. Mežaudžu vecumstruktūru pamatā veido pieauguša 
vecuma audzes.  
Meža teritorija atrodas Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas 
teritorijā, kur nav būtiski ierobežota mežsaimnieciskā darbība. 

Apbūve Dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 42740090056001; 
Klēts, kadastra apzīmējums 42740090056002; 
Kūts, kadastra apzīmējums 42740090056003; 
Šķūnis, kadastra apzīmējums 42740090056004; 
Kūts, kadastra apzīmējums 42740090056005. 

Apgrūtinājumi (saskaņā 
ar LR VZD Kadastra 
informācijas sistēmas 
datiem) 

Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,01 ha; 
Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija – 3,45 ha. 
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7.3. Apbūves raksturojums  

 

Dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 42740090056001. 

Ēkas ekspluatācija uzsākta 1940.gadā. Ēkā telpas izvietotas vienā virszemes stāvā. Reģistrētas divas 

dzīvojamo telpu grupas (dzīvokļi). Dzīvoklī Nr.1 ir divas istabas, virtuve un gaitenis, pieliekamais. Dzīvokļa 

Nr.2 sastāvā reģistrētas trīs istabas un virtuve, pieliekamais. Trešā telpu grupa ir koplietošanas telpas - 

vējtveris. Ēkai ir mainīti logu bloki, uzstādot PVC konstrukciju logus. Telpu apdare neapmierinošā tehniskā 

stāvoklī – ar augstu nolietojumu, ilgstoši nav atjaunota. Ēkā ir vietējā apkure – malkas krāsnis un plītis, 

elektroapgāde. Pagalmā ūdens aka, sausā tualete. 

Ēku nepieciešams atjaunot. 

 

Saskaņā ar Dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.200 no 2010.gada 11.janvāra, īrei nodota daļa no dzīvokļa 

Nr.1 – istaba (Nr.1), virtuve (Nr.3), gaitenis (Nr.4) un pieliekamais (Nr.5). Izīrēto telpu kopējā platība  34.4 m2. 

Izīrētās telpas tiek apdzīvotas. 

 

Ēkas apbūves laukums 148.4 m2, tilpums 386 m3. 

Ēkas telpu kopējā platība ir 123.0 m2. 

 

Ēkas konstruktīvais risinājums, tehniskā stāvokļa apraksts. 

Ēkas konstruktīvie elementi, apdare un nodrošinājums ar inženierkomunikācijām (ēkas konstruktīvo 

pamatelementu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs): 

Konstruktīvie elementi Materiāls Tehniskais stāvoklis 

Pamati Dzelzsbetons/betons apmierinošs 

Ārsienas Koka konstrukcijas apmierinošs 

Jumts Azbestcementa lokšņu segums apmierinošs 

Pārsegumi Koka konstrukcijas apmierinošs 

Logu ailas PVC ar stikla paketēm, stikls koka konstrukcijas vērtnēs apmierinošs 

Durvis Koka konstrukcijas neapmierinošs 

 

Ārējie inženiertīkli 

Elektroapgāde pieslēgums centralizētiem tīkliem 

Ūdensapgāde aka (pagalmā) 

 

Iekšējie inženiertīkli 

apgaismojuma un kontaktu elektroapgādes tīkls 

vietējā apkure – krāsnis, plītis  

 

Palīgēkas 

Kadastra apzīmējums Nosaukums Nesošo konstrukciju materiāli, tehniskais stāvoklis Kopējā platība  

 
42740090056002  
 

Klēts 
Koka konstrukciju sienas, azbestcementa lokšņu jumta 
segums.  
Būve ar lielu fizisko nolietojumu. 

34.8 m2 
 

42740090056003 
 

Kūts 

Akmens mūra sienas, azbestcementa lokšņu jumta 
segums.  
Bojātas jumta konstrukcijas, ārsienas apmierinošā 
stāvoklī. 

29.4 m2 

 
42740090056004  
 

Šķūnis 
Koka konstrukciju sienas, azbestcementa lokšņu jumta 
segums.  
Būve ar lielu fizisko nolietojumu. 

22.4 m2 

 
42740090056005  
 

Kūts 
Dabā novērojamas ēkas akmens mūra sienu 
konstrukcijas. 

97.8 m2 
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8. Vērtību 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 rīkojoties kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. /LVS 401-

2013/ 

 

9. Tirgus situācijas raksturojums 

 

Lauku viensētas 

Vidzemes reģionā šobrīd lauku teritorijās piedāvājumā ir lauku viensētas, kuru sastāvā ir dažādas kvalitātes 

mājīpašums (dzīvojamās mājas, palīgēkas). Piemēram, Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā pieejams lauku 

īpašums ar zemi 4.9 ha un dzīvojamo māju 100 m2 platībā, kurai nepieciešams plašs kapitālais remonts. 

Piedāvātā cena – 35 000 EUR. Smiltenes novada Raunas pagastā piedāvājumā ir īpašums ar zemi 15.1 ha 

un 130 m2 koka guļbaļķu dzīvojamo māju. Dzīvojamā māja ir atjaunota, iekštelpas labiekārtotas, īpašumā arī 

vairākas palīgēkas. Iegādāties šādu īpašumu piedāvā par 112 000 EUR. Savukārt Cēsu novada Priekuļu 

pagastā pieejams lauku īpašums ar zemi 1.66 ha un pilnā apjomā restaurētu un labiekārtotu dzīvojamo māju 

169 m2 platībā. Ēka ir labā tehniskā stāvoklī, ierīkota individuālā centrālā apkure. Īpašumā arī vairākas 

palīgēkas. Īpašumu iespējams iegādāties par 165 000 EUR.  

Izvērtējot jau noslēgtus darījumus, redzams, ka lauku teritorijās biežāk tiek pirkti īpašumi, kuru sastāvā ir 

mājīpašums un lielākas zemes platības. Šādos gadījumos gan īpašuma cenas noteicošais faktors ir zemes 

gabala platība un kvalitāte, nevis mājīpašums. Šobrīd darījumi par zemes īpašumiem Vidzemes reģionā tiek 

noslēgti vidēji par cenām no 1500 līdz 3500 EUR/ha, izvērtējot zemes īpašuma kvalitāti, atrašanās vietu u.c. 

faktorus. Labas kvalitātes lauksaimniecības zemi, kuras cena noteikta aptuveni 2500-3000 EUR/ha vai pat 

vairāk, visbiežāk izvēlas tuvākajā apkārtnē esošie lauksaimniecības uzņēmumi un lauksaimnieki. Bieži vien 

šādiem pircējiem interesē pēc iespējas lielākas platības, kur iespējams attīstīt savu uzņēmējdarbību. Tāpat 

šobrīd novērojams, ka lauksaimnieki nereti iesaistās zemes platību meklējumos sev tuvākajā apkārtnē, jo 

vēlas paplašināt ražošanu. 

Kopumā vērtējot situāciju Vidzemes reģionā, pēc vērtētāju rīcībā esošās informācijas un aptaujājot tirgus 

dalībniekus, īpašumi, kuru sastāvā ir dzīvojamās ēkas un zemes gabali ar platību līdz 10 ha, pārdoti par 

cenām vidēji no 15 000 EUR līdz 80 000 EUR. Īpašumi, kuru sastāvā esošā apbūve ir jauna vai labā stāvoklī, 

tiek pārdoti arī par augstākām cenām. Piemēram, 2021.gada vasarā pārdots īpašums Cēsu novada Vaives 

pagastā. Tā sastāvā ir zeme 8.8 ha un 1900.gadā celta dzīvojamā māja 151.7 m2 platībā. Telpu apdare 

vienkārša, vietējā ūdensapgāde, krāsns apkure. Īpašums pārdots par 50 000 EUR. Savukārt 2021.gada 

sākumā jaunus īpašniekus ieguva īpašums Drabešu pagastā. Īpašumā zeme 0.55 ha un 2005.gadā celta 

dzīvojamā māja. Ēka ir salīdzinoši jauna, visas telpas labiekārtotas un apdzīvojamas. Īpašuma darījuma 

summa reģistrēta 96 000 EUR. Kopumā, pandēmijas ietekmē, pieprasījums pēc dzīvojamām platībām, kas 

atrodas ārpus pilsētām, lauku reģionos, ir palielinājies. 

 

Meža zeme, mežaudze 

Lielāka interese ir par meža īpašumiem, kur cērtamie koksnes resursi ir iegūstami uzreiz vai tuvākos 10-20 

gados. Mazliet mazāka interese ir par meža īpašumiem, kur dominē jaunaudzes vai vidēja vecuma 

mežaudzes. Mežaudzes, kur cērtamie koksnes resursi ir pieejami uzreiz vai tuvākajā laikā, vairāk interesē 

vietējiem uzņēmumiem, kur sīvas konkurences rezultātā piedāvātās iegādes cenas ir lielākas, nekā to spēj 

piedāvāt lielie starptautiskie meža apsaimniekošanas uzņēmumi. Toties jaunaudžu un vidēja vecuma 

mežaudžu iegādē pārsvarā dominē lielie starptautiskie meža apsaimniekošanas uzņēmumi kuri ir orientēti uz 

ilgtermiņa investīciju ieguldījumu mežsaimniecībā. Par pieaugušiem mežiem tiek maksāts vidēji 6000-18000 
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EUR/ha, par briestaudzēm un vidēja vecuma mežiem vidēji 3000-8000 EUR/ha, par jaunaudzēm un 

izcirtumiem vidēji 600-1500 EUR/ha.  

Kurzemes un Vidzemes reģioni, no meža zemju pircēju puses, ir ar lielāku aktivitāti nekā Latgales reģions. 

Iemesli kūtrākai aktivitātei Latgales reģionā ir lielākos kokmateriālu piegādes attālumos līdz lielajiem apaļkoku 

pārstrādes uzņēmumiem un ostām, kā arī meža īpašumu sadrumstalotībā un piekļuves sarežģījumos (ceļu 

neesamība). Turpinoties Latgales reģionā jaunu koksnes pārstrādes uzņēmumu (pamatā mazvērtīgās 

koksnes pārstrādē) būvniecībai, kā arī koncentrējoties meža īpašumiem lielo meža apsaimniekotāju rokās,  

iegādes cena un interese par meža zemju iegādi izlīdzināsies ar pārējiem Latvijas reģioniem.  

2020.gada pirmajā pusē sākoties Covid -19 pandēmijai apaļo sortimentu tirgū valdīja liela nenoteiktība, kā 

rezultātā apaļkoku cenas strauji samazinājās, līdz pat 50% no 2019.gada otras puses cenām. 2020.gada 

otrajā pusē stabilizējoties kokmateriālu tirgum un pieaugot pieprasījumam pēc kokmateriāliem, apaļo 

kokmateriālu cenas sāka kāpt augšā un jau 2020.gada beigās zāģbaļķu un finierkluču segmentā cenas bija 

augstākas nekā pirms Covid-19 pandēmijas. 2020.gada beigās mazvērtīgās koksnes segmentā, tādā ka 

papīrmalka un malka, cenas joprojām bija ir līdz pat 50% zemākas nekā 2020.gada sākumā. 

2021.gadā turpinās zāģbaļķu un finierkluču cenu kāpums, kas pārsniedz pirms pandēmijas perioda cenas. 

Papīrmalkas un malkas segmentā gads sākās ar iegādes cenu kāpumu, kad iegādes cenas lēnu un 

nepārprotami pieaug.  

Kopumā apaļkoku tirgu var raksturot kā saspringtu, jo straujais apaļkoku iegādes cenu pieaugums rada lielu 

nedrošību mežizstrādātāju un pārstrādātāju vidū gaidot strauju cenu kritumu. Mežizstrādātāju un 

pārstrādātāju bažas ir balstītas uz iepriekšējo gadu pieredzi, kad līdzīgos apstākļos pēc strauja cenu 

pieauguma notika tikpat straujš apaļo kokmateriālu cenu kritums, kā rezultātā tika radīti zaudējumi, kas 

dažiem uzņēmumiem bija kritiski lieli, izraisot uzņēmējdarbības pārtraukšanu.  

Latvijā pēdējā gada laikā, kad valstī joprojām ir noteikti lielāki vai mazāki ierobežojumi saistībā ar Covid-19 

pandēmijas ierobežošanu, redzams, ka šajā periodā nav novērojama izteikta krīzes ietekme uz īpašumu 

cenām. Taču pircēji ir kļuvuši piesardzīgāki, rūpīgāk izvērtē pirkumu un savas iespējas nākotnē (attiecībā un 

darba vietu un ienākumiem). Savukārt bankas ir palielinājušas prasības attiecībā uz kredītu izsniegšanas 

nosacījumiem. Reģionos pandēmijas ietekmi būtiski neizjūt, joprojām lielākā daļa valsts iedzīvotāju, kuriem ir 

iespējas, saskaras ar atbilstoša piedāvājuma trūkumu. 

 

10.  Labākā un efektīvākā izmantošana, vērtību ietekmējošie faktori 

 

Labākā un efektīvākā izmantošana tiek definēta kā visiespējamākais izmatošanas veids, kas ir reāli 

iespējams, saprātīgi pamatots, juridiski likumīgs, finansiāli realizējams, kā rezultātā novērtējamā īpašuma 

vērtība būs visaugstākā. Ar likumu aizliegts vai reāli neiespējams īpašuma izmantošanas veids nevar būt 

uzskatāms par efektīvāko. /LVS 401-2013/.  

Vērtēšanas brīdī vērtēšanas objekts tiek izmantots kā dzīvojamā māja un palīgēkas ar zemes platību, tajā 

skaitā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojama zeme ar mežaudzi. 

Analizējot nekustamo īpašumu tirgus situāciju, atrašanās vietu un apskatītā nekustamā īpašuma raksturu, 

vērtētāji secina, ka nekustamā īpašuma esošais izmantošanas veids atbilst labākajam izmantošanas veidam. 

 

Īpašuma tirgus vērtību ietekmējošie faktori. 

Pozitīvie tirgus vērtību ietekmējoši faktori: 

 apkārtni veido meža masīvs – klusa, neskarta vieta; 

 īpašuma sastāvā ir meža zeme ar mežaudzi. 

Negatīvie tirgus vērtību ietekmējoši faktori: 

 piekļūšana pa sliktas kvalitātes bezseguma ceļiem; 

 nepieciešami papildus finanšu līdzekļi dzīvojamās mājas un komunikāciju tīklu atjaunošanai; 
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 palīgēkas ar lielu fizisko nolietojumu; 

 dzīvojamās mājas daļa ir izīrēta (līgums uz nenoteiktu laiku).  

 

11. Vērtēšanā izdarītie pieņēmumi un atrunas 

 

Vērtējuma aprēķini tiek veikti pieņemot, ka: 

 nekustamais īpašums ir brīvs no īres/ nomas līgumiem, izņemot tiem, kas minēti šajā vērtējumā; 

 ar šo nekustamo īpašumu nav izdarīts galvojums; 

 nekustamais īpašums nav ieguldīts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā; 

 nekustamā īpašumā nav veikti neatdalāmie ieguldījumi (īpašuma uzlabojumi), uz kuriem varētu pretendēt 

trešās personas; 

 nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar parādiem, t.sk., par nekustamā īpašuma (zemes) nodokļa un 

īpašuma nodokļa maksājumu kavējumiem, komunālo pakalpojumu maksājumu kavējumiem. 

Vērtētāji uzsver, ka vērtēšanas gaitā tika ņemti vērā pieņēmumi un ierobežojošie faktori, kas atspoguļoti 

pielikumā Nr.1. 

 

12. Teorētiskais pamatojums un vērtēšanas pieejas 

 

Nekustamo īpašumu vērtēšanā, visbiežāk, tiek pielietotas trīs vērtēšanas pieejas, jeb paņēmieni – tirgus, 

ienākumu kapitalizācijas jeb naudas plūsmas diskontēšanas un izmaksu pieeja. Pieejas izvēle tiek veikta, 

vadoties no pieejamās informācijas rakstura, tirgus īpatnībām un paša novērtējamā objekta specifikas. 

Saskaņā ar Latvijas vērtēšanas standartiem, neatkarīgi no pieejas izvēles konkrētajā vērtējumā, kas ar visām 

pieejām noteiktajam rezultātam ir jābūt vienam - objektīvi noteiktai tirgus vērtībai (ja visi aprēķini balstās uz 

tirgus informāciju). Praksē konstatēts, ka minētās vērtēšanas pieejas, visbiežāk dod nedaudz atšķirīgus 

rezultātus, tādēļ nepieciešama aprēķinu rezultātu analīze un izlīdzināšana. 

Rezultātu galīgajai saskaņošanai tiek pielietota matemātiskās izsvēršanas pieeja, kas paredz ar katru 

novērtējumā pielietoto pieeju iegūtajam rezultātam piešķirt noteiktu īpatsvara (ticamības) pakāpi (izteiktu 

procentos) un aprēķināt vidējo svērto lielumu, kas tad tiek uzskatīts par īpašuma tirgus vērtību.  

Aprēķinu rezultātu saskaņošana nav vienkāršs matemātisks process, bet gan katras pieejas piemērotības 

apsvēršana un iegūto rezultātu ticamības analīze konkrēta nekustamā īpašuma vērtēšanā un galīgās tirgus 

vērtības noteikšanā. 

 

Tirgus pieeja 

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. Tiek apzināti un 

analizēti dati par vērtēšanas objektam līdzīgu īpašumu pārdevumiem / pārdošanas piedāvājumiem. Lai 

aprēķinātu vērtējamā īpašuma tirgus vērtību, tiek koriģēta izvēlēto salīdzināmo objektu cena atbilstoši 

jebkādām atšķirībām no vērtējamā īpašuma un veikts to salīdzinājums. 

Faktori, kas tiek apskatīti aprēķina gaitā un pēc kuriem tiek veiktas korekcijas, var tikt iedalīti sekojošās 

grupās - īpašuma tiesības, izmaiņas tirgus situācijā, finansēšanas apstākļi, darījuma apstākļi, atrašanās vieta, 

fiziskais raksturojums (zemes un apbūves lielums, tehniskais stāvokli, labiekārtotība, un citi), atļautā 

izmantošana un ekonomiskie faktori (nomas līgumi, apsaimniekošanas ierobežojumi).  

Tirgus pieejas aprēķinu nosacīti varam sadalīt šādos soļos:  

 tirgus izpēte, lai iegūtu informāciju par ar vērtēšanas objektam līdzīgiem īpašumiem veiktiem darījumiem 

un pārdošanas piedāvājumiem; 

 šīs informācijas analīzi, lai noteiktu, vai iegūtā informācija ir precīza un pārdevumiem ir komerciālu 

darījumu raksturs; 
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 atbilstošas salīdzināšanas vienības izvēli (piemēram, eiro uz kvadrātmetru) un uz šo vienību bāzes veiktu 

salīdzinošo analīzi; 

 vērtējamā īpašuma un tirgus salīdzināšanu, pielietojot dažādus salīdzinošos rādītājus, kā rezultātā tiek 

koriģēta katra salīdzināmā objekta cena; 

 vērtēšanas objekta salīdzināšanas vienības vērtības noteikšana, ko reizinot ar vienību skaitu, tiek iegūta 

vērtība. 

Nestabila tirgus apstākļos ar tirgus pieeju iegūtā vērtība var būt arī augstākā tirgus vērtības robeža. 

 

Ienākumu pieeja 

Nekustamo īpašumu tirgū ienākumus nesoši nekustamie īpašumi no investoru viedokļa tiek aplūkoti kā 

investīciju objekti, un šo principu balstās arī ienākumu pieeja. Tādejādi ienākumu pieeja sevišķi piemērota 

īpašumu, kas tiek pirkti kā investīciju objekti, vērtēšanā. 

Ienākumu pieejas pamatā ir pieņēmums, ka tipisks ieguldītājs/ pircējs, kas darbojas tirgū, iegādājas 

nekustamo īpašumu, nākotnē cerot saņemt no tā ienākumu. Citiem vārdiem sakot, vērtība var tikt definēta kā 

tiesību uz nākotnes labumiem pašreizējā vērtība. Ienākumu pieejas aprēķinā tiek noteikta nekustamā 

īpašuma tirgus vērtība, nosakot un analizējot neto ienākumu, ko tā īpašniekam var dot objekts tā 

iznomāšanas gadījumā. Ja vērtēšanas uzdevums ir tirgus vērtības aprēķins, ienākumu kapitalizācijas vai 

naudas plūsmas diskontēšanas pieeju jābalsta uz tirgū pastāvošajiem reālās naudas plūsmas un peļņas 

normas lielumiem. 

 

Izmaksu pieeja 

Izmaksu pieejas gaitā tiek veikta salīdzināšana, un tās pamatā ir pieņēmums, ka zinošs ieguldītājs nemaksās 

par īpašumu vairāk, kā naudas summu, par kuru viņš varētu iegūt līdzvērtīgu zemes gabalu un uzcelt līdzīgas 

kvalitātes un pielietojuma ēku.  

Izmaksu pieejas ietvaros tiek aprēķināta zemes gabala uzlabojumu aizvietošanas vai aizstāšanas vērtība, no 

kuras tiek atņemts nolietojums, un iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīta zemes vērtība.  

Aprēķinu gaitā ar izmaksu pieeju, tiek veiktas sekojošās 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 zemes gabala uzlabojumu aizvietošanas izmaksas;  

 aprēķināts fiziskā nodiluma, funkcionālās novecošanās vai ārējo faktoru radītais nolietojums; 

 no uzlabojumu aizvietošanas izmaksām tiek atņemts nolietojums, tādējādi iegūstot zemes gabala 

uzlabojumu atlikušo aizvietošanas vērtību; 

 pie iegūtās atlikušās aizvietošanas vērtības tiek pieskaitīta zemes vērtība, tādējādi iegūstot īpašuma 

vērtību. 

Lietojot izmaksu pieeju, visi parametri tiek ņemti no atklāta tirgus datiem. Būvniecības izmaksas tiek noteiktas 

izvērtējot vidējās būvniecības izmaksas vērtēšanas brīdī, bet zemesgabala vērtība aprēķināta ar tirgus pieeju. 

Vērtības zudumus veido sekojošas nolietojumu formas: 

Fiziskais nolietojums - būvkonstrukciju un materiālu sabrukuma pakāpe dažādu faktoru (fiziskā un ķīmiskā 

iedarbība, pārslodzes, nepareiza ekspluatācija u.tml.) iespaidā.  

Funkcionālais nolietojums - ēku un būvju raksturlielumu neatbilstība pastāvošajiem tirgus standartiem un 

priekšstatiem par apskatāmā tipa nekustamo īpašumu (novecojušas inženierkomunikācijas, nemoderns 

plānojums). 

Ekonomiskais (ārējais) nolietojums - raksturo objektu iespaidojošo ārējo apstākļu izmaiņas (mainījusies 

situācija tirgū u.tml.). Šo īpašuma vērtības izmaiņu izsauc kādi ārēji, ar pašu īpašumu tiešā veidā nesaistīti 

apstākļi, kas būtiski ietekmē īpašuma pārdošanas iespējas. Šie vērtību ietekmējošie apstākļi var būt gan 

tehniskas, gan ekonomiskas dabas. 
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13.  Vērtēšanas pieejas izvēle un aprēķini 

 

Vērtētāji uzskata, ka īpašuma tirgus vērtību iespējams noteikt pielietojot ienākumu pieeju (nosakot īpašuma 

sastāvā esošās mežaudzes vērtību) un tirgus pieeju (nosakot meža zemes vērtību un apbūves ar atlikušās 

zemes platību vērtību). 

Lai objektīvāk noteiktu nekustamā īpašuma vērtību, tas tiek nosacīti sadalīts 3 (trīs) daļās: 

 apbūve ar piemājas un lauksaimniecībā izmantojamo zemi, krūmāju zemi – 2.44 ha kopplatībā; 

 meža zeme 1.01 ha platībā, 

 mežaudze. 

 

Apbūves ar piemājas un lauksaimniecībā izmantojamo zemi, un krūmāju zemi 2,44 ha platībā vērtības 

aprēķins izmantojot tirgus pieeju 

Veicot tirgus situācijas izpēti un analīzi, vērtētāji apkopojuši informāciju par līdzvērtīgu nekustamo īpašumu 

pārdošanas/ piedāvājuma gadījumiem Cēsu novadā, kā arī citos tam tuvākajos novados. Par salīdzināmiem 

objektiem vērtētāji ir izvēlējušies trīs pārdotus īpašumus ar līdzīgā tehniskā stāvoklī esošu dzīvojamo māju ar 

zemes platību. Par aprēķina vienību vērtētāji ir lietojuši ēkas vienu kvadrātmetru. Aprēķinu gaitā veiktas 

korekcijas, kas ievērtē darījuma apstākļu atšķirības, tirgus situācijas izmaiņas kopš darījuma brīža, īpašuma 

sastāva, fizisko parametru un izmantošanas veida atšķirības, kā arī visa veida saistību un apgrūtinājumu 

ietekmi uz īpašuma vērtību. 

 

Salīdzināmie objekti: 

 

Objekts Nr.1 Priekuļu pagasts, Cēsu novads 
 

 
  

 

Pārdošanas laiks 04.2021. 

Pārdošanas cena 24 000 EUR 

Zemes gabala platība 3.60 ha 

Ēkas platība 94.0 m2 

Īss objekta 
raksturojums 

Dzīvojamā māja, celta ap 1900.gadu. Galvenās konstrukcijas – 
dzelzsbetona/ betona pamat, koka konstrukciju sienas, 
azbestcementa lokšņu jumta segums. Malkas krāšņu apkure, 
ūdens aka, vietējā kanalizācijas sistēma (izsmeļamā bedre). Ēka 
tiek apdzīvota, uzsākta tiesvedība par atbrīvošanu. Īpašuma 
sastāvā arī atsevišķs pagrabs. Kopējo zemes platību veido 3.08 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.01 ha zeme zem ūdens, 
0.58 ha zeme zem ēkām, 0.03 ha pārējās zemes platība. 
Piekļūšana īpašumam pa piebraucamo ceļu ~0.6 km no autoceļa 
P20 (Valmiera – Cēsis – Drabeši). Līdz Cēsīm ~6.8 km. 

 

 

Objekts Nr.2 Liepas pagasts, Cēsu novads 
 

 
  

 

Pārdošanas laiks 07.2021. 

Pārdošanas cena 33 000 EUR 

Zemes gabala platība 3.10 ha 

Ēkas platība 100.8 m2 

Īss objekta 
raksturojums 

Dzīvojamā māja, celta ap 1923.gadu. Galvenās konstrukcijas – 
laukakmens mūra pamati, koka konstrukciju sienas ar gāzbetona 
apmūrējumu, azbestcementa lokšņu jumta segums. Malkas krāšņu 
apkure, ūdens aka, vietējā kanalizācijas sistēma. Īpašuma teritorijā 
arī vairākas palīgēkas (ar augstu fizisko nolietojumu) – kūts ar 
šķūni, klēts, pagrabs un pirts. Kopējo zemes platību veido 2.8 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.3 ha zeme zem ēkām. 
Piekļūšana īpašumam pa piebraucamo ceļu (servitūts) ~0.5 km no 
pašvaldības autoceļa (Dukuļi – Liepasmuiža). Līdz Cēsīm ~12 km. 
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Objekts Nr.3 Brantu pagasts, Smiltenes novads 
 
 

  

 

Pārdošanas laiks 10.2021. 

Pārdošanas cena 19 500 EUR 

Zemes gabala platība 1.13 ha 

Ēkas platība 78.6 m2 

Īss objekta 
raksturojums 

Dzīvojamā māja, celta ap 1900.gadu. Galvenās konstrukcijas – 
laukakmens mūra pamat, koka konstrukciju sienas, azbestcementa 
lokšņu jumta segums. Malkas krāšņu apkure, ūdens aka. Īpašuma 
sastāvā arī kūts (akmens mūra sienu konstrukcijas). Kopējo zemes 
platību veido 0.79 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0.32 ha 
zeme zem ēkām, 0.02 ha pārējās zemes platība. Īpašums atrodas 
pie autoceļa V250 (Blome – Strante – Smiltene). Līdz Smiltenei 
~4 km. 

 
Vērtības aprēķins ar tirgus pieeju 
 

 

Objekts Nr.1 
 

Objekts Nr.2 
 

Objekts Nr.3 
 

VĒRTĒŠANAS 
OBJEKTS 

Pārdošanas cena, EUR 24 000 33 000 19 500   

Cenas koriģēšana, ievērojot 
darījuma apstākļus 

0% 0% 0% 

  

Cenas koriģēšana, izvērtējot 
izmaiņas nekustamo īpašumu tirgus 
situācijā 

0% 0% 0%   

Kopējā korekcija, % 0% 0% 0%   

  
   

  

Koriģētā pārdošanas cena, EUR 24 000 33 000 19 500   

  
   

  

Zemes gabala platība, ha 3,60 3,10 1,13 2,44 

Ēkas platība, m² 94,0 100,8 78,6 123,0 

Ēkas 1 m² pārdošanas cena, 
EUR/m² 

255 327 248   

Koriģējošie koeficienti, kas izlīdzina atšķirības:   

Novietojums reģionā -4% 0% 10%   

Infrastruktūra, piekļūšana -12% -12% -15%   

Ēkas tehniskais stāvoklis, apdares 
kvalitāte 

0% -10% 0%   

Ēkas lielums 0% 0% 0%   

Ēkas plānojums -2% 0% 0%   

Telpu tehniskais stāvoklis 0% 0% 0%   

Komunikācijas, apkure 0% 0% 0%   

Zemes platība -1% -1% 1%   

Zemes gabala konfigurācija un 
labiekārtojums 

0% 0% 0%   

Palīgēkas, papildus telpas 0% 0% 0%   

Citi faktori 0% -15% -15%   

Kopējā korekcija, % -19% -38% -19%   

Ēkas 1 m² koriģētā pārdošanas 
cena, EUR 

207 203 201 204 

 
Aprēķinātā īpašuma tirgus vērtība, noapaļojot, EUR 

 
25 000 
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Mežsaimniecībā izmantojamās zemes 1,01 ha platībā vērtības aprēķins izmantojot tirgus pieeju 

Veicot tirgus situācijas izpēti un analīzi, vērtētāji apkopojuši informāciju par līdzvērtīgu nekustamo īpašumu 

pārdošanas gadījumiem. Par salīdzināmiem objektiem vērtētāji ir izvēlējušies trīs pārdotus īpašumus, 

salīdzinot savā starpā meža zemes (izcirtumu) vērtības starp salīdzināmiem objektiem (izcirtumiem) pēc 

reģionālā izvietojuma, attiecīgi koriģējot meža zemes un pārējo zemju īpatsvaru kopējā platībā. Par 

salīdzināšanas vienību aprēķinos izvēlēta zemes gabalu kopplatības viena hektāra cena. Aprēķinu gaitā 

veiktas korekcijas, kas ievērtē darījuma apstākļu atšķirības, tirgus situācijas izmaiņas kopš darījuma brīža, 

īpašuma sastāva, fizisko parametru un izmantošanas veida atšķirības, kā arī visa veida saistību un 

apgrūtinājumu ietekmi uz īpašuma vērtību. 
 
Salīdzināmie objekti: 
 

Adrese Drabešu pagasts, Cēsu novads 
Zemes gabala sadalījums pa 

lietošanas veidiem 

Kadastra numurs 42460080004 

Pārdošanas laiks 04.2021. Meža platība, ha 5.9 

Pārdošanas cena, EUR 9262 
LIZ platība kopā, 
ha 

  

Zemes gabala platība, ha 5.90 Krūmāju platība, ha   

  

Īss objekta raksturojums. Īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības. Mežs - pamatā 
jaunaudzes. Neregulāras formas 
daudzstūris. Zemes gabals robežojas ar 
ceļu. Daļa no īpašuma atrodas  
ūdensteces aizsargjoslas teritorijā. 
Atrašanās šajā teritorijā būtiski ierobežo 
mežsaimniecisko darbību, aizliegta 
galvenā cirte kailcirtes veidā. 

Purvu platība, ha   

Ūdens objektu 
zeme, ha 

  

Zeme zem ēkām, 
ha 

  

Zeme zem ceļiem, 
ha 

  

Pārējās zemes 
platība, ha 

  

  
  

Adrese Amatas pagasts, Cēsu novads 
Zemes gabala sadalījums pa 

lietošanas veidiem 

Kadastra numurs 42420050323 

Pārdošanas laiks 02.2021. Meža platība, ha 5.42 

Pārdošanas cena, EUR 8000 
LIZ platība kopā, 
ha 

  

Zemes gabala platība, ha 5.51 Krūmāju platība, ha   

 

  

Īss objekta raksturojums. Īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības. Mežs - pamatā 
izcirtumi un jaunaudzes. Neregulāras 
formas daudzstūris. Zemes gabals 
nerobežojas ar ceļu, jāšķērso citu 
īpašnieku īpašumi ~  250 m attālumā. 

Purvu platība, ha   

Ūdens objektu 
zeme, ha 

0.07 

Zeme zem ēkām, 
ha 

  

Zeme zem ceļiem, 
ha 

0.02 

Pārējās zemes 
platība, ha 

  

  
  

Adrese Līgatnes pagasts, Cēsu novads 
Zemes gabala sadalījums pa 

lietošanas veidiem 

Kadastra numurs 42620080034 

Pārdošanas laiks 08.2021. Meža platība, ha 7.1 

Pārdošanas cena, EUR 12300 
LIZ platība kopā, 
ha 

  

Zemes gabala platība, ha 8.30 Krūmāju platība, ha 1.1 

 
Īss objekta raksturojums. Īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības. Mežs -  pamatā 
jaunaudzes. Neregulāras formas 

Purvu platība, ha   

Ūdens objektu 
zeme, ha 

0.1 
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daudzstūris. Zemes gabals nerobežojas ar 
ceļu, jāšķērso citu īpašnieku īpašumi ~  
200 m attālumā. Daļā no īpašuma, bebru 
darbības rezultātā, nav iespējama meža 
audzēšana augsta gruntsūdens līmeņa 
dēļ. 

Zeme zem ēkām, 
ha 

  

Zeme zem ceļiem, 
ha 

  

Pārējās zemes 
platība, ha 

  

 

Vērtības aprēķins ar tirgus pieeju 

 

  

Drabešu pagasts, 
Cēsu novads 

Amatas pagasts, 
Cēsu novads 

Līgatnes pagasts, 
Cēsu novads 

Vērtēšanas 
objekts 

Pārdošanas cena, EUR 9262 8000 12300   

Pārdošanas cenas koriģēšana, ievērojot darījuma 
apstākļus 

0% 0% 0% 
  

Pārdošanas cenas koriģēšana, ievērojot izmaiņas 
nekustamo īpašumu tirgus stāvoklī 

0% 5% 0%   

Kopējā korekcija, % 0% 5% 0%   

Koriģētā pārdošanas cena, EUR 9262 8400 12300   

Zemes gabalu platība, ha 5.9 5.51 8.3 1.010 

Meža zeme, ha 5.9 5.42 7.1 1.01 

Meža zemes īpatsvars, % 100% 98% 86% 100% 

Zemes gabala kopējās platības 1 ha nosacītā 
pārdošanas cena, EUR/ha 

1570 1525 1482 1267 

Koriģējošie koeficienti, kas izlīdzina atšķirības: 

Novietojums reģionā 0% 0% 0%   

Platība -7% -7% -7%   

Piebraukšanas iespējas 0% 5% 5%   

Mežaudžu īpatsvars -15% -15% -25%   

LIZ platības ietekme 0% 0% 0%   

Purvu platības ietekme 0% 0% 0%   

Krūmāju platības ietekme 0% 0% 3%   

Pārējās zemes platības ietekme 0% 0% 0%   

Apbūves ietekme 0% 0% 0%   

Reljefs, zemes gabala konfigurācija 0% 0% 0%   

Meža zemes auglība  0% 0% 0%   

Gruntsūdens līmenis 0% 0% 5%   

Zemes vienību skaits 0% 0% 0%   

Apgrūtinājumi  7% 0% 0%   

Ainaviskums 0% 0% 0%   

Attīstības potenciāls 0% 0% 0%   

Kopējā korekcija, % -15% -17% -19%   

Zemes gabala kopējās platības 1 ha koriģētā 
pārdošanas cena, EUR 

1334 1265 1200 1267 

   Salīdzināšanas rezultātā iegūtā tirgus vērtība, EUR 1300 
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Vērtējamā īpašuma sastāvā ietilpstošās mežaudzes vērtības aprēķins ar ienākumu pieeju 

Mežaudžu tirgus vērtība tiek noteikta, pielietojot ienākumu vērtības (naudas plūsmas diskontēšanas) metodi. 

Ienākumu vērtības metode tiek attiecināma uz augošu koku (mežaudzes) novērtēšanu. 

Vērtēšanas objekta vērtība tiek noteikta caur tīro ienākumu, ko no īpašuma apsaimniekošanas var gūt tā 

īpašnieks. Prognozētajā naudas plūsmā iekļauti krājas kopšanas un galvenās cirtes ieņēmumi plānotajās 

cirtes veikšanas laikos, kā arī visi izdevumi (nekustamā īpašuma nodoklis, meža inventarizācija, stādīšana, 

jaunaudžu kopšana utt.), kas saistīti ar šīs mežaudzes audzēšanas periodu. Tā kā vērtēšanas objekts ir 

ilgtermiņa investīcijas, tad naudas plūsma tiek analizēta 100 gadu (lielākā daļa mežaudžu iziet pilnu 

augšanas ciklu, no izcirtuma līdz izcirtumam) ilgā periodā, tādējādi aptverot visu koku sugu mežaudžu 

audzēšanas ciklu. Ilgstoša meža apsaimniekošana, kas nes ienākumus, tiek orientēta uz ilgstošu finansu 

apriti, tātad, finanšu plūsmas analīzē nepieciešams ietvert laika faktoru, kas saistīts ar politiskajām, 

ekonomiskajām un vides izmaiņām laikā. Mežaudžu attīstība saistīta ar bioloģiskajiem procesiem, ar 

mežaudžu attīstības bioloģisko gaitu, ar tās pieaugumu. Nosakot meža īpašuma vērtību, mežaudžu krājas 

pieaugumu var reducēt uz mežaudzes vērtības pieaugumu. Tā ir galvenā meža vērtēšanas atšķirība no citu 

īpašumu vērtēšanas. Mežaudzes vērtību ievērojami galvenokārt ietekmē divi faktori – apaļo kokmateriālu 

cenas un laika periods līdz ciršanas brīdim. Nosakot īpašuma vērtību, nepieciešams metodiski noteikt vai 

precizēt diskonta likmi. 

Nav noteiktas vienotas diskonta likmes aprēķināšanas metodes, tāpēc vērtētājam jāvadās pēc objektīviem un 

subjektīviem nosacījumiem. Diskonta procentu likme raksturo cenu par kādu tiek izmantots kapitāls noteiktos 

riska apstākļos noteikta laika periodā. Diskonta likme tiek noteikta individuāli katram īpašumam vai īpašumu 

kopai vadoties no: 

1. Izmantotā kapitāla peļņas likmes; 

2. Aizņemtā kapitāla izmantošanas likmes; 

3. Eiropas Centrālās Bankas refinansēšanas likmes (regulēšanas instruments, ar kura palīdzību centrālā 

banka iedarbojas uz starpbanku tirgus likmēm, kā arī uz kredītu un depozītu likmēm); 

4. finašu situācijas Latvijas apaļkoku, zāģmateriālu tirgu; 

5. dabas un vides riskiem īpašuma apsekošanas dienā un turpmākajā apsaimniekošanas laikā; 

6. saimnieciskās darbības nodrošināšanas riskiem. 

Diskonta procentu likme pie pašreizējās Latvijas likumdošanas meža nozarē un politiski un ekonomiski 

nestabilos Latvijas tirgus apstākļos ir iespējama robežās no 6.75-10.00% un pat vairāk. Valstīs ar augsti 

attīstītu mežsaimniecības līmeni, tādās kā Zviedrija vai Somija, diskonta likme ir vidēji 4.5%. Latvijā, 

pateicoties A/S Latvijas valsts meži ilgspējīgai mežu apsaimniekošanas stratēģijai, mežu apsaimniekošana 

tuvinās šo skandināvijas valstu mežsiamniecības attīstības līmenim. Šie, A/S Latvijas valsts meži ilgspējīgie 

mežu apsaimniekošanas principi lēnu, bet nepārtraukti tiek pārņemti arī pārējos ar mežsaimniecību saistītos 

uzņēmumos un privāto mežu sektorā Latvijā. Pieejamais Eiropas finansējums mežaudžu vērtības 

paaugstināšanai tikai palielina šo tendenci. 

Diskonta likme tiek aprēķināt pēc šādas vērtētāja piedāvātas formulas (1): 

 nc rrrKD ...21  , (1) 

kur   

D – diskonta likme vērtēšanas objektam;  

Kc – bāzes likme kapitāla cenai procentos;  

r – riska novērtējums procentos; 

n – risku skaits. 

No augstākminētā izriet, ka, īpašuma vērtība tiek aprēķināta sastādot ilgtermiņa ienākumu prognozi, 

pielietojot formulu (2), ko sauc par diskontēto naudas plūsmu jeb tīro tagadnes vērtību: 

 (2) 
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kur: 

TTV - tīrā tagadnes vērtība; 

p - perioda tīrais ienākums; 

r - diskonta likme, 1/100; 

t - perioda vidus, gadi; 

n - perioda ilgums, gadi; 

a - secīgais periods. 

 

Lai noteiktu mežaudzes vērtību, vērtētājam jāveic sekojošās darbības: 

1. jākonstatē vai iesniegtie dokumenti (zemes robežu plāns ar taksācijas nogabaliem un meža 

inventarizācijas dati) atbilst situācijai dabā, ja tiek konstatētas nesakritības, jāveic korekcija atbilstoši 

situācijai dabā; 

2. jākonstatē kādi nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi atrodas vērtēšanas Objektā un kāda 

ir to ietekme uz mežsaimniecisko darbu veikšanu; 

3. jāaktualizē mežaudžu vērtības noteikšanas esošie klasifikatori datorprogrammā; 

4. jānosaka diskonta likmes lielums mežaudžu vērtību noteikšanai; 

5. jāielādē vērtēšanas objekta mežaudžu taksācijas rādītāji *.dbf formātā vai jāievada manuāli mežaudžu 

vērtības noteikšanas datorprogrammā, aizpildot digitālo taksācijas kartiņu; 

6. jāveic vērtēšanas objekta mežaudžu vērtības noteikšana datorprogrammā. 

 

Naudas plūsmu veidojošās pozīcijas: 

Izmaksas: 

1. nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības atbilstoši 

vērtēšanas objekta atrašanās vietai; 

2. ikgadējie apsaimniekošanas izdevumi sastāda 12.0 €/ha, kas iekļauj sevī periodisku zemes gabala robežu 

un kupicu atjaunošanu, hidromelioratīvās sistēmas uzturēšanas izdevumus, meža inventarizāciju (vismaz 

reizi 20 gados), cirsmu stigošanu un dastošanu utt.; 

3. mežizstrādes un kokmateriālu izvešanas izdevumiem par pamatu tiek ņemts iepriekšējā saimnieciskā 

gada mežizstrādātāju un kokvedēju pakalpojumu vidējās cenas. Zāģēšanas izdevumi ir 6.4 €/m3, 

pievešanas izdevumi (līdz ceļam) ir 6.4 €/m3, izvešanas izdevumi (līdz saņēmējam) 7.1 €/m3. Krājas 

kopšanas cirtēs izdevumi tiek palielināti par 20%; 

4. jaunaudžu kopšanas ciršu izdevumiem par pamatu tiek ņemts iepriekšējā saimnieciskā gada vidējās 

jaunaudžu kopšanas pakalpojumu cenas. Jaunaudžu kopšanas cirte ir 160.0 €/ha; 

5. meža atjaunošanas izmaksas datorprogrammā ir definētas atkarībā no saimnieciskā lēmuma katrā meža 

tipā. Saimnieciskais lēmums ir: atjaunot mežaudzi dabiskā ceļā vai mākslīgā, veicot augsnes gatavošanu 

vai dabisko veicināšanu, stādīt vai atstāt dabiskai atjaunošanai, ar kādu sugu atjaunot mežaudzi. Ja pēc 

uzstādītajiem kritērijiem mežaudzi jāatjauno mākslīgi, tad tai ir sekojošas izmaksu pozīcijas: 

5.1. meža augsnes gatavošanas izdevumiem par pamatu tiek ņemts iepriekšējā saimnieciskā gada augsnes 

gatavošanas vidējās pakalpojumu cenas. Meža augsnes gatavošana ir 160.0 €/ha;  

5.2. meža stādīšanas izdevumiem par pamatu tiek ņemts iepriekšējā saimnieciskā gada vidējās meža 

stādīšanas pakalpojumu cenas. Meža stādīšana ir 150.0 €/ha;  

5.3. meža atjaunošanā tiek pieņemts sekojošs meža reproduktīvais materiāls: 

 priedes ietvarstādi ir 240 €/1000gab., 

 egles kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu ir 280 €/1000gab., 

 bērza kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu ir 300 €/1000gab., 

 melnalkšņa kailsakņi ar uzlaboto sakņu sistēmu ir 280 €/1000gab. 
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Diskonta likme: 

Riska 
grupa 

Risks 
Riska ietekme 

0% 0.05% 0.15% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% 2.00% 5.00% 

F
in

a
n

s
iā

lā
 

peļņas %                 5.00% 

aizņemtā kapitāla 
% 

0.00%                 

Eiropas Centrālās 
Bankas 
refinansēšanas 
likme (no 
10.03.2016) 

0.00%                 

Neskaidra nodokļu 
politika, likumu 
mainība 

      0.25%           

Iespējams apaļo 
kokmateriālu cenu 
samazinājums 

        0.50%         

Iespējams 
izmaksu 
pieaugums 

      0.25%           

D
a
b

a
s
, 

v
id

e
s
 

Vēja, sniega 
postījumi 

0.00%                 

Kukaiņu bojājumi 0.00%                 

Dzīvnieku bojājumi       0.25%           

Ūdens ietekme 0.00%                 

Augsnes, ūdens 
piesārņojums 

0.00%                 

Apgrūtinājumi 0.00%                 

S
a

im
n

ie
c
is

k
ā

s
 d

a
rb

īb
a

s
 

Zādzības 0.00%                 

Ugunsgrēks 
(nekoptu l/s zemju 
klātbūtne, 
jaunaudzes) 

0.00%                 

Mežizstrādes 
apstākļi 

          0.75%       

Apsaimniekošanas 
apstākļi  

        0.50%         

Izcirtumu, lauču un 
jaunaudžu 
īpatsvars 

0.00%                 

Īpašuma lielums             1.00%     

Īpašuma 
sadrumstalotība 

0.00%                 

Diskonta likme vērtēšanas objektam ir 8,65 %. 

 

Ieņēmumi: 

Ieņēmumi no krājas kopšanas un galvenās cirtes izpildes veidojas, izejot no sortimentu cenām (vidējā 2 gadu 

perioda sortimentu cena pa sortimentu grupām) piegādes vietās, izmantojot Latvijas Kokrūpniecības nozares 

portālā - latvian | wood pieejamo informāciju (http://www.latvianwood.lv/).  
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Nr Periods 
(gadi) 

Ienākumi(€) Izmaksas(€) Tīrie 
ienākumi(€) 

Mežaudžu  
tirgus vērtība (€) 

1 2021-2025 7 780 3 326 4 454 3 706 

2 2026-2030 0 61 -61 

3 2031-2035 0 61 -61 

4 2036-2040 0 61 -61 

5 2041-2045 0 61 -61 

6 2046-2050 0 61 -61 

7 2051-2055 0 72 -72 

8 2056-2060 1 541 1 228 313 

9 2061-2065 0 61 -61 

10 2066-2070 0 61 -61 

11 2071-2075 0 65 -65 

12 2076-2080 1 051 498 553 

13 2081-2085 0 65 -65 

14 2086-2090 0 65 -65 

15 2091-2095 802 814 -12 

16 2096-2100 1 465 588 877 

17 2101-2105 0 65 -65 

18 2106-2110 0 65 -65 

19 2111-2115 0 65 -65 

20 2116-2120 0 65 -65 

Detalizēti mežaudžu tirgus vērtības aprēķinu skatīt 3.pielikumā. 

 

Vērtēšanas gaitā iegūto rezultātu izvērtēšana un tirgus vērtības noteikšana 

Iepriekš noteiktās vērtējamā objekta atsevišķo sastāvdaļu tirgus vērtības tiek izmantotas par pamatu 

vērtējamā objekta, kā vienota veseluma, tirgus vērtības aprēķinā. Ņemot vērā vērtējamā objekta raksturu un 

apjomu, vērtētāji uzskata, ka vērtējamā objekta tirgus vērtība ir atsevišķo sastāvdaļu tirgus vērtību summa, 

reizināta ar korekcijas koeficientu. 
 

Vērtējamā objekta daļa Iegūtā tirgus vērtība 

Apbūves ar piemājas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes, krūmāju zemes 
2.44 ha kopplatībā vērtība (noapaļoti), EUR 25 000 

Mežsaimniecībā izmantojamās zemes 1,01 ha platībā vērtība (noapaļoti), EUR 1 300 

Mežaudzes vērtība (noapaļoti), EUR 3 700 

Korekcijas koeficients 0,95 

Vērtējamā nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība (noapaļoti), EUR: 28 500 

 

14.  Neatkarības apliecinājums 

 

Nekustamā īpašuma tirgus vērtības aprēķinus veica SIA “LVKV”. SIA “LVKV” piešķirts LĪVA Kompetences 

uzraudzības biroja izsniegts sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.13. Nekustamais īpašums tika 

apskatīts un vērtējums izdarīts balstoties uz tā faktisko stāvokli 2021.gada 23.decembrī. Nekustamo īpašumu 

apmeklēja SIA “LVKV” pārstāvis Kārlis Meņģelis un Oļegs Aleksejevs. SIA “LVKV” kā uzņēmējsabiedrība un 

atsevišķi tās vērtētāji nav ieinteresēta palielināt vai samazināt novērtējamā īpašuma vērtību. Ar šo 

apliecinām, ka pamatojoties uz mūsu zināšanām un pārliecību: 

 mūsu saņemto informāciju esam atspoguļojuši patiesi, 

 secinājumi pamatoti uz mūsu personīgo pieredzi un objektīvu analīzi, 

 mūsu darba apmaksa nav atkarīga no noteiktās objekta vērtības, 

 mums nav ne pašreizējas, ne arī perspektīvas personīgās ieinteresētības novērtējamajā īpašumā, kā arī 

nav intereses vai aizspriedumi pret pusēm, kas šeit iesaistītas. 
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15. Slēdziens 

 

Nekustamā īpašuma Cēsu nov., Raiskuma pag., “Ķeņģi” 2022.gada 7.februārī aprēķinātā tirgus vērtība ir 

28 500 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro). 

 

 

Jānis Biernis 

SIA “LVKV” valdes priekšsēdētājs            

(LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.12) 

(LĪVA Kompetences uzraudzības biroja izsniegts sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanai Nr.13) 

 

Kārlis Meņģelis 

SIA "LVKV" vērtēšanas speciālists 

 

Oļegs Aleksejevs 

SIA "LVKV" meža vērtēšanas speciālists                                                

(LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.6 mežaudzes vērtēšanā) 

(Latvijas koksnes kvalifikācijas ekspertu savienības sertifikāts Nr.494M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
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Pielikums Nr.1 
 

Galvenie izmantotie pieņēmumi un ierobežojošie faktori 

 

 Novērtētais īpašums tiek uzskatīts par brīvu no aizņēmumiem, apķīlājumiem, finansiālām saistībām un 

apgrūtinājumiem, ja tas nav speciāli atzīmēts novērtējumā. 

 Ir brīvs no atsavināšanas aizlieguma.  

 Novērtētāji pieņem, ka īpašuma likumīgo piederību apliecinoši dokumenti ir pareizi. 

 Novērtētāji ir pieņēmuši, ka nav rakstisku vienošanos vai īres / nomas līgumu, kas ietekmē vērtību. 

Novērtētāju rīcībā nav informācijas par šādu gadījumu, bet ja pastāv kāda neapskatīta vienošanās vai 

nomas līgums, tad noteiktā objekta vērtība var mainīties. 

 Tiek pieņemts, ka objekts atsavināšanas dienā ir atbrīvots, nepasliktinot tā tehnisko stāvokli un ir brīvs no 

īpašumā deklarētām personām; 

 Tiek uzskatīts, ka īpašums nav ieguldīts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā; tajā nav veikti neatdalāmie 

ieguldījumi, uz kuriem varētu pretendēt trešās personas; 

 Novērtējumā paustā informācija ir pieņemta par ticamu, taču novērtētāji nevar uzņemties pilnu atbildību 

par to precizitāti, tā kā nav speciālu garantiju par tās ticamību. Precizitāte ir atkarīga no informācijas 

pareizības, kas ir iesniegta un iegūta no klientiem un citiem avotiem. 

 Novērtētājiem nevar prasīt dot apliecinājumu tiesā, saistībā ar vērtējumu par šo īpašumu, izņemot 

gadījumus, kad ir noslēgta iepriekšēja vienošanās. 

 Šai novērtējumā iekļautais vizuālais materiāls (kartes, attīstības plāns u.c.) tiek piedāvāts vienīgi ar 

nolūku, palīdzēt lasītājam iztēloties novērtējamo objektu un labāk izprast pasniegto informāciju, un 

novērtētāji neuzņemas atbildību par šiem materiāliem. 

 Novērtējumu nav atļauts kopēt un publicēt, kā arī tas nevar tikt lietots citiem nolūkiem kā novērtējuma 

uzdevumā teikts, bez iepriekšējās novērtētāju un īpašnieka rakstveida piekrišanas katrā gadījumā 

atsevišķi. 

 Ne viss vērtējums, ne daļa tā satura (sevišķi, kas attiecas uz secinājumiem par vērtību, par tirgus datiem) 

nedrīkst tikt izplatīti publiski reklāmās, ziņu raidījumos, pārdošanas portālos vai citos masu informācijas 

sakaru līdzekļos bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās. 

 Kopējās vērtības sadalījums starp zemi un uzlabojumiem, ja tāds šai vērtējumā ir dots, attiecas tikai uz 

esošo izmantošanas veidu. Atdalīta zemes un ēkas vērtība nedrīkst tikt lietota kopā ar citu vērtējumu, un 

ir kļūdaini, ja tā tiek darīts. 

 Zemes virsma un augsnes apakškārta šķiet cieta un stingra. Toties novērtētāji negarantē pret apstākļiem 

vai gadījumiem, kad zeme vai augsnes apakškārta var nosēsties. 

 Tiek pieņemts, ka nav apslēptu vai neredzamu konstrukciju stāvokļa izmaiņu, kas palielinātu vai 

pazeminātu īpašuma vērtību, un kas ir atklājamas tikai ar speciālām inženieru pārbaudēm. 

 Tiek pieņemts, ka zemes gabalā veiktie būvniecības darbi, kā arī inženiertehnisko komunikāciju 

izbūve/pieslēgumi, ir veikti LR Likumdošanā noteiktajā kārtībā, ja vērtējumā nav atrunāts citādi. 

 Salīdzināmie skaitļi, kas saistīti ar šo vērtējumu, tiek uzskatīti par nākušiem no drošiem avotiem. 

Novērtētāji ir pārbaudījuši datus pēc savām vislabākajām iespējām, bet neuzņemas atbildību par skaitļu 

patiesumu. 

 Vērtējums ietver tikai faktus un stāvokli uz novērtēšanas brīdi, notikumi, kas ietekmē namīpašuma 

vērtību, pēc vērtēšanas datuma netiek iekļauti vērtējumā. 

 Vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti novērtējumā, attiecas tikai uz konkrēto dokumentu un nav 

lietojami atrauti no tā konteksta. 



Nodalījuma noraksts
Vidzemes rajona tiesa
Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 507
Kadastra numurs: 42740090056
Nosaukums: Ķeņģi 
"Ķeņģi", Raiskuma pag., Cēsu nov.

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

gabali

Domājamā daļa Platība, lielums

1.1. Zemes gabals ar kadastra numuru 4274- 009- 0056. 3.5 ha
2.1. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 1.9 ha
3.1. Meži. 0.8 ha
4.1.  Izpildot  kadastrālo  uzmērīšanu,  zemes  īpašuma
kopplatība var tikt precizēta.
5.1.  Uz  zemes  gabala  atrodas  dzīvojamā  ēka  un  četras
palīgceltnes.
         Žurn. Nr. 4272, lēmums 26.11.1999., tiesnese Ingūna Mihaļova

6.1.  Nekustamā  īpašuma  sastāvs  pēc  zemes  platības
precizēšanas:
6.2. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 42740090056). 3.45 ha
6.3. Būve (kadastra apzīmējums 42740090056001).
6.4. Būve (kadastra apzīmējums 42740090056002).
6.5. Būve (kadastra apzīmējums 42740090056003).
6.6. Būve (kadastra apzīmējums 42740090056004).
6.7. Būve (kadastra apzīmējums 42740090056005).
         Precizēts 29.11.2021., Žurn. Nr. 300005490647, tiesnese Lolita Marovska

II daļas 1.iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Domājamā daļa Summa

1.1. Īpašnieks: RAISKUMA PAGASTA PAŠVALDĪBA,
nodokļu maksātāja kods 90000030517.
Saistīts ar ierakstiem: II daļas 1.iedaļa 2.1, 3.1 (242099004272)

1

2.1. Īpašuma tiesības nostiprinātas uz visu īpašumu.
3.1.  Pamats:  1999.  gada 15.  novembra Raiskuma
pagasta padomes uzziņa par  nekustamo īpašumu
Nr.25/310, 1999. gada 30. aprīļa zvērināta revidenta
izziņa.
         Žurn. Nr. 4272, lēmums 26.11.1999., tiesnese Ingūna Mihaļova

4.1.  Pamats:  2021.gada  23.novembra  VZD
elektronisks paziņojums.
         Precizēts 29.11.2021., Žurn. Nr. 300005490647, tiesnese Lolita
Marovska

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

Platība,
lielums

1.1. Atzīme - Gaujas Nacionālais parks.
         Žurn. Nr. 4272, lēmums 26.11.1999., tiesnese Ingūna Mihaļova
Dzēsts
Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 1.1 (300005490647)

3.5 ha

III daļas 2.iedaļa
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi

Platība,
lielums

1.1.  Dzēsts  1.iedaļas ieraksts  Nr.1.1 (žurnāls  Nr.242099004272,  11.11.1999).
Pamats: Zemesgrāmatu likuma pārejas noteikumu 19. punkts.
         Precizēts 29.11.2021., Žurn. Nr. 300005490647, tiesnese Lolita Marovska
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Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai mikroliegumiem – pieejama dabas datu

pārvaldības sistēmā OZOLS https://ozols.gov.lv/pub

Informācijas prasītājs: Anita Dzalba. Pieprasījums izdarīts 15.12.2021. 15:26:59.

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 2 no 2
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LATVIJAS REPUBLIKA

ZEMES ROBEZU PLANS

Zemes vienlbas kadastra apzlm6jums: 4274 009 0056

Adrese: "[eqt$i", Raiskuma pagasts, CEsu novads

Pldns izgatavots pamatojoties uz Raiskuma pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.oktobra l6mumu,

instrumentdli uzm6rot 1999.gada 2S.augusta zemes robeZu pldnd attelotas robe2as.

RobeZas uzmEritas no 05. 1 0.202 1 . lidz 02.1 1 .2021 .

Pl6na mErogs 1: 2 000

Zemes vienibas platlba: 3.45 ha

lerosindtdjs ir inform6ts par kadastrdlSs uzm6ri5anas laikd

veiktajdm darbibdm, to rezultdtiem.
Gq"E-A

CEsu novada
Pdrgaujas apvienibas pdrvaldes

zemes lietu speciSliste
Anita Dzalba

03,11.2021.



ZEM ES VI ENIBA UZMERI-TA
LKS.92 TM

MEroga koefi cients: 0.999664

ZEMES VIEN]BAS IZVIETOJUMA SHEMA
Z

D

+

b<=3s8a00
-F=stzqoo

RobeZojo5o zemes vienlbu saraksts:
no A lTdz B: 4274 009 0017 - "6en0i"
no B lidz A: 4274 009 0042 - "Gaujas NP Raiskums"

Pldna m6rogs 1: 2 000

Zemes vienTbas platiba: 3.45 ha

MErniece Gunita Ozolirla (sertiflkits Nr. CB0035 izsniegts 18.10.2019., derigs
11d210.05.2022.)apliecina, ka pl6ns izgatavots atbilstoii Ministru kabineta 2011.gada
2T.decembra noteikumiem Nr. 1019 "Zemes kadastrilds uzmErisanas noteikumi"

(Fuq'/ Gunita 0zolila 03.11.2021.



LATVIJAS REPUBLIKA

SITUACIJAS PLANS

Zemes vienlbas kadastra apzlmdjums: 4274 009 0056

Adrese: "[elgi", Raiskuma pagasts, Cdsu novads

Situdcijas elementi uzm6riti no 05. 1 0.202 1 . lidz 02.1 1 .2021 .

PlSna m6rogs 1: 2 000

Zemes vienTbas platiba: 3.45 ha

lerosindtdjs ir Inform6ts par kadastrdlds uzmdrGanas laik6

veiktajim darbibdm, to rezultdtiem. Cfpo
C6su novada

Pirgaujas apvienlbas pdrvaldes

zemes lietu speciSliste
Anita Dzalba

03.11.2021.



ZEMES LIETOSANAS VEIDU EKSPLIKACIJA

b<=358400
n=stz+oo

PlSna m6rogs 1: 2 000

MErniece Gunita Ozolina (sertifikdts Nr. CB0035 izsniegts 18.'10.2019., der\2s
1td210.05.2022.)apliecina, ka pldns izgatavots atbilsto5i Ministru kabineta 2011.gada
2T.decembra noteikumiem Nr. 1019 "Zemes kadastrdlds uzm6rl5anas noteikumi"

03.11.2021.
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LATVIJAS REPUBLIKA

APGRUTINAJUMU PLANS

Zemes vienlbas kadastra apzlm6jums: 4274 009 00So

Adrese: "lfe;t$i", Raiskuma pagasts, COsu novads

Apgr0tindjumu saraksts:

Apgr0tindjumu plSns izgatavots'.2021. gada 03. novembri

Pldna m6rogs 1: 2 000

Zemes vienibas plaUba: 3.45 ha

- naciondld parka ainavu aizsardzlbas zonas teritorija - 3.45 ha

7312050201'ekspluat6cijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tTklu kabelu liniju - 0.01 ha

Saskaqoja: CEsu novada P6rgaujas apvienibas pdrvaldes

zemes lietu speciSliste
Paraksts Anita Dzalba 05.11.2021.

lerosindtdjs ir informdts par kadastr6lds uzm6r-rianas laikd

veiktajdm darbibdm, to rezultdtiem.
6.b*o

CEsu novada
PErgaujas apvienTbas pdrvaldes

zemes lietu speciSliste
Anita Dzalba

03.11.2021,



+

b<=3s8a00
V=s72a00

Pl6na m6rogs 1: 2 000

Mdrniece Gunita Ozolila (sertifikdts Nr. CB0035 izsniegts 18.10.2019., derigs
lTdz 10.05.2022.) apliecina, ka pldns izgatavots atbilstoii Ministru kabineta 2011,gada
2T.decembra noteikumiem Nr. 1019 "Zemes kadaskdlds uzmErlsanas noteikumi"

Gunita 0zolir;ra 03.11.2021.
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Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem

Īpašums

Kadastra numurs Nosaukums Kadastrālā vērtība
(EUR)

Zemesgrāmatas nodalījuma
numurs Administratīvā teritorija

42740090056 Ķeņģi 6143 507 Raiskuma pagasts, Cēsu
novads

Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā (EUR): 6143

Kopplatība: 3.4500

Platības mērvienība: ha

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 9452 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Projektētais īpašuma novērtējums (EUR): 9452 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Īpašuma sastāvs

Zemes vienības

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās domājamās
daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši dzīvokļa
īpašumos nesadalītajai domājamajai daļai
(EUR)

Adrese

42740090056 1/1 1671
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Kadastrālā vērtība (EUR): 1671

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Nekustamā īpašuma objekta platība: 3.4500

Nekustamā īpašuma objekta platības mērvienība: ha

Statuss: nekustamais īpašums

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30

Starpgabals: Nav

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 5888 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem

Platība: 3.4500

Platības mērvienība: ha

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība: 0.8600

    t.sk. Aramzemes platība: 0.0000

    t.sk. Augļu dārzu platība: 0.0000

    t.sk. Pļavu platība: 0.8600

    t.sk. Ganību platība: 0.0000

    no tām meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0.0000

Mežu platība: 1.0100

    t.sk. Jaunaudzes platība: 0.0000

Krūmāju platība: 1.3200

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: 0.2300

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

1 no 9 02.02.2022 15:43



Zemes zem ceļiem platība: 0.0300

Pārējās zemes platība: 0.0000

Lietošanas mērķi

Mērķis Kods Platība Platības mērvienība

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0101 3.4500 ha

Apgrūtinājumi

Nr. Noteikšanas
datums Tips Apraksts Platība Mērv.

1 03.11.2021 7313020500 nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija 3.4500 ha

2 03.11.2021 7312050201 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju 0.0100 ha

Būves

Kadastra
apzīmējums

Dzīvokļu īpašumos
nesadalītās
domājamās daļas

Kadastrālā vērtība atbilstoši
dzīvokļa īpašumos nesadalītajai
domājamajai daļai (EUR)

Adrese Nosaukums

42740090056001 1/1 3850
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Dzīvojamā
māja

Kadastrālā vērtība (EUR): 3850

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 2834 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 123.0

Galvenais lietošanas veids: 1121 - Divu dzīvokļu mājas

Būves tips: 11210101 - Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1940

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 03.09.2004

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 123

Lietderīgā platība (kv.m.): 114.9

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 114.9

Dzīvokļu platība (kv.m.): 114.9

Dzīvojamā platība (kv.m.): 87

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): 27.9

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 8.1

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 8.1

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0

Būves kadastrālā uzmērīšana

Telpu grupu skaits: 3

Virszemes stāvu skaits: 1

Pazemes stāvu skaits: 0

Nolietojums (%): 55

Nolietojuma aprēķina datums: -

Telpu grupas
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Kadastra apzīmējums Adrese

42740090056001001 "Ķeņģi" - 1, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Kadastrālā vērtība (EUR): 1637

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 1205 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Nosaukums: Dzīvojamā

Lietošanas veids: 1121 - Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

Stāvs (piesaistes): 1

Telpu skaits: 5

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 03.09.2004

Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas
gads(-i): -

42740090056001002 "Ķeņģi" - 2, Raiskuma pag., Cēsu nov., LV-4146

Kadastrālā vērtība (EUR): 1959

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 1442 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Nosaukums: Dzīvojamā

Lietošanas veids: 1121 - Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

Stāvs (piesaistes): 1

Telpu skaits: 5

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 03.09.2004

Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas
gads(-i): -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 52.3

Dzīvojamo telpu platība (kv.m.): 52.3

Dzīvokļu platība (kv.m.): 52.3

Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.): 36.7

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): 15.6

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 0

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 Istaba Dzīvojamā
telpa 1 2.3 - - 18.8 -

2 Istaba Dzīvojamā
telpa 1 2.3 - - 17.9 -

3 Virtuve Dzīvokļa
palīgtelpa 1 2.3 - - 11.6 -

4 Telpa Dzīvokļa
palīgtelpa 1 2.3 - - 3.0 -

5 Pieliekamais Dzīvokļa
palīgtelpa 1 2.3 - - 1.0 -

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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42740090056001901 -

Kadastrālā vērtība (EUR): 254

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 187 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nosaukums: Koplietošanas telpas

Lietošanas veids: 1200 - Koplietošanas telpu grupa

Stāvs (piesaistes): 1

Telpu skaits: 1

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 03.09.2004

Telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 62.6

Dzīvojamo telpu platība (kv.m.): 62.6

Dzīvokļu platība (kv.m.): 62.6

Dzīvokļu dzīvojamā platība (kv.m.): 50.3

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.): 12.3

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 0

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 Istaba Dzīvojamā
telpa 1 2.3 - - 13.5 -

2 Istaba Dzīvojamā
telpa 1 2.3 - - 17.7 -

3 Istaba Dzīvojamā
telpa 1 2.3 - - 19.1 -

4 Virtuve Dzīvokļa
palīgtelpa 1 2.3 - - 11.4 -

5 Pieliekamais Dzīvokļa
palīgtelpa 1 2.3 - - 0.9 -

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

Kopējā platība (kv.m.): 8.1

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.): 0

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 0

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): 8.1

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): 8.1

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): 0

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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42740090056002 1/1 149
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Klēts

Kadastrālā vērtība (EUR): 149

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 123 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 35.0

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

Būves tips: 12740201 - Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas,
pagrabi un sabiedriskās tualetes

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1935

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 12.08.2002

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai
zemesgrāmatā

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 Vējtveris Koplietošanas
iekštelpa 1 2.3 - - 8.1 -

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Būvtilpums - 386.0 kub.m. - -

Apbūves laukums - 148.4 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Pamati Dzelzsbetons - 1940 - 50

Ārsienas un
karkasi Kokmateriāli - 1940 - 60

Pārsegumi Kokmateriāli - 1940 - 60

Jumts
(segums) Azbestcements - 1940 - 55

Reģistrētie labiekārtojumi

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

Apkure

Elektroapgāde

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.): -

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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42740090056003 1/1 268
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Kūts

Kadastrālā vērtība (EUR): 268

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 508 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 29.0

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

Būves tips: 12740201 - Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas,
pagrabi un sabiedriskās tualetes

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1935

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 12.08.2002

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): -

Koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.): -

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): -

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): -

Būves masveida apsekošana

Ārsienu materiāls: Kokmateriāli

Virszemes stāvu skaits: 1

Apbūves laukums (kv.m.): 39.0

Būvtilpums: 88.0

Kopējā platība (kv.m.): 35.0

Nolietojums (%): 70

Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 42740090056002-01

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Laukums - 35.0 kv.m. - -

Apbūves laukums - 39.0 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būvtilpums - 88.0 kub.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Neklasificēts - - - - 70

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.): -

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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42740090056004 1/1 38
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Šķūnis

Kadastrālā vērtība (EUR): 38

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 40 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no 2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 22.0

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: 1935

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 12.08.2002

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.): -

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.): -

Būves masveida apsekošana

Ārsienu materiāls: Silikātķieģeļi

Virszemes stāvu skaits: 1

Apbūves laukums (kv.m.): 45.0

Būvtilpums: 106.0

Kopējā platība (kv.m.): 29.0

Nolietojums (%): 50

Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 42740090056003-01

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Apbūves laukums - 45.0 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būvtilpums - 106.0 kub.m. - -

Laukums - 29.0 kv.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Neklasificēts - - - - 50

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.): -

Ekrānizdruka https://www.kadastrs.lv/report/print_preview#
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42740090056005 1/1 167
"Ķeņģi", Raiskuma
pag., Cēsu nov.,
LV-4146

Kūts

Kadastrālā vērtība (EUR): 167

Kadastrālās vērtības noteikšanas datums: 01.01.2022

Projektētā kadastrālā vērtība (EUR): 59 (pēc kadastra datu stāvokļa uz 13.05.2021; izmantošanai no
2025.gada)

Nekustamā īpašuma objekta platība (kv.m.): 98.0

Galvenais lietošanas veids: 1271 - Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas

Būves tips: 12710105 - Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības
ēkas

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1935

Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i): -

Kadastrālās uzmērīšanas datums: 12.08.2002

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Būves masveida apsekošana

Ārsienu materiāls: Kokmateriāli

Virszemes stāvu skaits: 1

Apbūves laukums (kv.m.): 26.0

Būvtilpums: 57.0

Kopējā platība (kv.m.): 22.0

Nolietojums (%): 70

Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 42740090056004-01

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Būvtilpums - 57.0 kub.m. - -

Laukums - 22.0 kv.m. - -

Apbūves laukums - 26.0 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Neklasificēts - - - - 70

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.): -

Būves masveida apsekošana
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Šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka.

Ārsienu materiāls: Silikātķieģeļi

Virszemes stāvu skaits: 1

Apbūves laukums (kv.m.): 139.0

Būvtilpums: 381.0

Kopējā platība (kv.m.): 98.0

Nolietojums (%): 70

Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 42740090056005-01

Būves apjoma rādītāji

Apjoma rādītāja
veids

Apjoma rādītāja
nosaukums

Apjoms un
mērvienība

Tipa/elementa
kods

Tipa/elementa
nosaukums

Laukums - 98.0 kv.m. - -

Apbūves laukums - 139.0 apbūves laukuma
kv.m. - -

Būvtilpums - 381.0 kub.m. - -

Būves konstruktīvie elementi

Nosaukums Materiāls Konstrukcijas
veids

Ekspluatācijas
uzsākšanas gads

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads(-i)

Nolietojums
(%)

Neklasificēts - - - - 70

Īpašnieki

Personas kods /
reģ. nr.

Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Domājamās
daļas

Personas
statuss

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

90000031048 Cēsu novada
pašvaldība 1/1 pašvaldība 42740090056 Raunas iela 4, Cēsis,

Cēsu nov., LV-4101

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

9 no 9 02.02.2022 15:43















CESU NOVADS
RAISKUMA PAGASTS

''KENGT'')),

V

NIEZA AP SAIMNIE Ko SINA S
pr,ANS

Sadarbtba ar

NIeila ipa5nieku konsultat-rvais centrs

Aspazijas bulv. 24, Rtga, LV-1050, tdlr./fakss 6722gg35

FORAN Baltic



TpaSums

MEZA INVENTARIZACI.'AS DATI

Lieta Nr.

427400900s6
( kadastra apzlm6jums )

rI(ENqIrt

Raiskuma pagasts CEsu novads
( adrese )

C€su novada paivaldiba, 90000031048

Raunas ie1a 4, CEsis, CEsu nov., LV-4101

MeZa rpaSnieks
vai
tiesiskais valdrt5j s :

( nosaukms, adrese, refistrdcijas numurs )

Zemes kopplatrba - 3.45 ha

Inventariz6jamd meZa zemes vienrba

1.01 1 .01

AudZu kraja - 0.2 t.m3

Uzraugama . teritori j a : Ziemelvidzemes VIyl
( virsmeZnieclba )

Koc6nu N

MeZa inventarizdcijas

( vdrds, uzvards un paraksts )

FORiAI{ Baltic
sadarbrba ar

orqanizaclja MeZa Lpa5nieku konsultativais centrsMeZa inventarizacij as

Z.v -

fnventarizacijas datums 2021.qada

( no saukms )

"Lidlauks", Priekulu pag., Priekulu novads
( adrese )

441030104 65
( registrdcijas numurs )

07 . decembrl

MeZa apsaimnieko5anas plAns
sastadats lalka periodam no 202L. lrdz 2040. gadam

Zemes vienlbas
kadastra apzlmejums

MeZa zemes platlba
(ha )

MeZa plat:-ba
(ha )

427 40090056 1.01 1.01

Aigars Alksnis



-

I

-

a.

a

l'
I

l'
I

I

Lapa 2

1. Saimniecibas meia zeme sadalita 1 kvart616 un 2 nogabalos.

2. Sadalljums meia zemes kategorijis.
1 . tabufa

3. Meia zemes iedalijums p6c apsaimniekoSanas krit6rijiem.
2 . tabufa

MeZa iedalrjuma Pazlmes
platrba

hektdros procentos

ar aizsardzlbas atzlmem 0.00 0.00

bez arzsardzrbas atzlmem 1.01 100.00

KopA 1.01 100.00

5. Meiaudiu sadaLijums p6c val-doSajim sug6m un bonitStem.
3 . tabula

MeZa iedalrjuma Pazlmes
platlba

hektaros procentos

1 . MeZs, t. skaitA 1.01 100.00

1.1. MeZaudzes, no tam 1.01 100.00

1.L .2. dabiskas 1.01 100.00

Kopa 1.01 100.00

VaIdoSSs
sugas

Platrba bonitat6s hektaros Pro-
centos

Vid6l a
boni-
tatelun

augstakd
I] ]II IV un

zemaka
Kopd

Priede 0.31 0.31 30.69 2.00

Baltalksnis 0.70 0.70 69.31 3.00

Kopa I ha

l%

0.31 0.70 1.01 100.00 2.50

30.69 69.31- 100.00



Lapa 3

6. MeiaudZu sadalijums pEc valdoiajEm sugam un vecuma k1as6m.
4 . tabula

7. Meiaudiu sadalijums p€c valdo5ajim sugEm un augianas apstaklu tipu grupam.
5. tabula

VaIdoSas
sugas

AugBanas apstdklu tipu grupas, platlba hektdros

Sausie4ri SIapj aiqi Purvalqri Are4i Kudreqri Kopd

Pri ede 0.31 0.31

Baltafksnis 0.70 0.70

Kopd I ha

l8

1.01 1.01

100.00 100.00

ValdoSas
sugas

Platrba ha ,/ kraja uz celma m3 vecuma kl-as€s videj .

vecums
gados1 2 3 4 5 6 1 B 9 10+ Kopa

Priede 0.31 0.31 710

103 103

Ba1 ta1 ksni s 0.70 0.70 45

s3 53

Kopa lha

lm3

1.01 1.01 108

1s6 1s6



156t.0l
1561.01

Lapa 6

INVENTARIZACIJAS DATI

Nogabala
Zemes

kate-
gorija

Nogabalu
l. un 2. stiiva apraksts

A.

A.

t
I

p

s

Vald. sugas B

i
e

z

I
b

a

5[orslau.
kums pa

sugAm

KrAja
(m3) Saimnieciskiis

darblbas

veidi

/AtjaunoSanas

termi4S (gads)

b

o

n

i
t

a

u

s

t

c

a

u

r
m

ple-

au-

gumr

gad!

uz
ho

UZ

ha

pa

sugiim

uz nog

nr. pla-

Uba

ha

1.

sta-

va

)
sta-

va

l.kvartsls - 42740090056

I 0.7( MeZaudze 8Ba1A1 Bl45 +oz120 -P170

-B60

AP NacionElie parki/Gaujas

nacionalais parks/ainavu

aizsardzibas zona

Vr III l5 t7 8

1

1

2.1 75 Ba4l

A6

B16

2 0.31 MeLaudze 10P170 +E100 +B100 +A100

AP Naciondlie parki/Gaujas

nacionalais parks/ainavu

aizsardzlbas zona

Drn II 30 42 25 2.6 332 P 103
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ZEMES LIETOSANAS VEIDU EKSPLIKACIJA

[<=358a00
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MEmiece Gunita Ozolip (sertifikats Nr. CB003S izsniegts 18.10,2019., der-qs
fid210.05.2022.)apllecina, ka pl6ns izgatavots atbitstosi Ministru kabineta 2011.gada
2T.decembra noteikumiem Nr. 101g "Zemes kadastrdl6s uzmerLsanas noteikumi"

tL

tb

u

L

il

Pldna m6rogs 1: 2 000



LATVIJAS REPUBLIKA

SITUACIJAS PLANS

Zemes vienlbas kadastra apzlmeju ms" 4274 009 0056

Adrese: "lielgi", Raiskuma pagasts' CEsu novads

Situ6c'rjas elementi uzm6rTti tlo 05' 1 0'2021' Edz 02'1 1'2021'

Pl6na m6rogs 1: 2 000

Zemes vienibas Platiba: 3'45 ha

apvienibas Pdrvaldes
zemes lietu sPecialiste

leroslndtdis ir inform6ts par kadasffilfis uzm6ri$anas laikd

veiKai6m darbib6m, to rezultdtiem'



TAKSĀCIJAS APRAKSTS 

Kadastrs: 42740090056 

Raiskuma pag. Novads: 

Stāvs Koef., % Suga Caurmērs, cm Augstums, m Šķērsl., m2/ha Biezība, % Krāja, m3/ha Vecums Koku.sk./ha Krāja, m3 

Plat: 0.7 Taks.g: 2021 Z.kat: Mežaudze AAT: Vēris Bon.: III Aizs.: Valsts noz. ĪADT/Nacionālie pa Kv.,nog.: 1-1-0 

Baltalksnis  20  36  49  17  15  5  45 I  220  25 

Blīgzna  16  29  39  15  15  4  45 I  226  20 

Apse  4  8  11  18  17  1  45 I  39  6 

 10  74  39  485  51 

Stāvs Koef., % Suga Caurmērs, cm Augstums, m Šķērsl., m2/ha Biezība, % Krāja, m3/ha Vecums Koku.sk./ha Krāja, m3 

Plat: 0.3 Taks.g: 2021 Z.kat: Mežaudze AAT: Damaksnis Bon.: II Aizs.: Valsts noz. ĪADT/Nacionālie pa Kv.,nog.: 1-2-0 

Priede  61  306  100  42  30  23  170 I  166  95 

 23  306  61  166  95 

 146.27 

Platība, ha 

Kopējā krāja, m3: 

 1.01 

1 1 no 28.12.2021 



28.12.2021 

Finansu plūsmas plāns 

Saimnieciskā darbība Platība Izdevumi Ienākumi Likvidā krāja 

2021-2025 

Kailcirte - pēc vecuma  1.0  133  7 779  2 662 

Stādāmais materiāls  1.0  0  0  231 

Atjaunošanas darbs  1.0  0  0  96 

Jaunaudžu kopšana  1.0  0  0  261 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  1.0  0  0  16 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 133  3 326  7 779 
Tīrie ienākumi: 4 453 € 
Kubikmetra vērtība: 58.49 €/m3 

2026-2030 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2031-2035 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2036-2040 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2041-2045 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2046-2050 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2051-2055 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.7  0  0  11 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  71  0 
Tīrie ienākumi: -71 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2056-2060 

Krājas kopšanas cirte - pēc šķērslaukuma  0.3  15  676  371 

Kailcirte - pēc vecuma  0.7  34  864  673 
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28.12.2021 

Finansu plūsmas plāns 

Saimnieciskā darbība Platība Izdevumi Ienākumi Likvidā krāja 
Stādāmais materiāls  0.7  0  0  0 

Atjaunošanas darbs  0.7  0  0  0 

Jaunaudžu kopšana  0.7  0  0  112 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.7  0  0  11 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 49  1 227  1 540 
Tīrie ienākumi: 313 € 
Kubikmetra vērtība: 31.43 €/m3 

2061-2065 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2066-2070 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.0  0  0  0 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  60  0 
Tīrie ienākumi: -60 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2071-2075 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2076-2080 

Krājas kopšanas cirte - pēc šķērslaukuma  0.3  18  1 051  433 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 18  498  1 051 
Tīrie ienākumi: 553 € 
Kubikmetra vērtība: 58.39 €/m3 

2081-2085 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2086-2090 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2091-2095 

Kailcirte - pēc vecuma  0.7  31  801  626 

Stādāmais materiāls  0.7  0  0  0 

Atjaunošanas darbs  0.7  0  0  0 
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28.12.2021 

Finansu plūsmas plāns 

Saimnieciskā darbība Platība Izdevumi Ienākumi Likvidā krāja 
Jaunaudžu kopšana  0.7  0  0  112 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  1.0  0  0  16 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 31  814  801 
Tīrie ienākumi: -13 € 
Kubikmetra vērtība: 25.84 €/m3 

2096-2100 

Krājas kopšanas cirte - pēc šķērslaukuma  0.3  21  1 464  522 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 21  587  1 464 
Tīrie ienākumi: 877 € 
Kubikmetra vērtība: 69.71 €/m3 

2101-2105 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2106-2110 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2111-2115 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

2116-2120 

Administratīvās izmaksas  1.0  0  0  30 

Infrastruktūras izmaksas  1.0  0  0  30 

Nekustamā īpašuma nodoklis  0.3  0  0  5 

Medību saimniecības ieņēmumi  1.0  0  0  0 

 0  65  0 
Tīrie ienākumi: -65 € 
Kubikmetra vērtība: 0.00 €/m3 

42740090056 

 252  7 398  12 635 Kopā: 
Tīrie ienākumi:  5 237 € 

Kubikmetra vērtība:  50.14 €/m3 

3 



28.12.2021 Sortimentu periodu plāns 

Raiskuma pag. 

Kadastrs 

kopā Resnie Vidējie Tievie P.Malka Malka Kopā Atlikumi Resnie Vidējie Tievie P.Malka Malka 

Platība Vērtība Krāja 

 0.70 

Kvart. Nog. A.Nog. 
Suga 

42740090056 1-1-0 
Kailcirte - pēc vecuma Baltalksnis  0.05  1.95  3.35  0.00  17.07  22.41  3.68  1.66  70.60  119.80  0.00  422.20  614.26 2021-2025 

Kailcirte - pēc vecuma Blīgzna  0.12  2.95  4.98  0.00  9.98  18.02  2.65  4.41  106.55  178.29  0.00  246.79  536.05 2021-2025 

Kailcirte - pēc vecuma Apse  0.28  0.70  1.02  3.16  0.03  5.19  0.78  10.12  25.25  36.41  80.96  0.77  153.50 2021-2025 

Kailcirte - pēc vecuma Baltalksnis  0.00  0.37  2.23  0.00  31.17  33.77  11.70  0.00  13.30  79.58  0.00  771.19  864.07 2056-2060 

Kailcirte - pēc vecuma Baltalksnis  0.00  0.28  1.86  0.00  29.30  31.43  11.14  0.00  10.07  66.35  0.00  724.77  801.20 2091-2095 

Kadastrs 

kopā Resnie Vidējie Tievie P.Malka Malka Kopā Atlikumi Resnie Vidējie Tievie P.Malka Malka 

Platība Vērtība Krāja 

 0.31 

Kvart. Nog. A.Nog. 
Suga 

42740090056 1-2-0 
Kailcirte - pēc vecuma Priede  67.91  8.68  1.24  9.17  0.00  87.00  5.02  5 555.37  568.35  46.87  304.69  0.00  6 475.29 2021-2025 

Krājas kopšanas cirte - pēc 
šķērslaukuma 

Priede  1.99  2.32  3.28  7.15  0.00  14.74  1.60  162.95  151.75  123.68  237.69  0.00  676.08 2056-2060 

Krājas kopšanas cirte - pēc 
šķērslaukuma 

Priede  6.36  4.32  3.26  3.76  0.00  17.69  1.40  520.00  282.90  122.71  125.00  0.00  1 050.61 2076-2080 

Krājas kopšanas cirte - pēc 
šķērslaukuma 

Priede  13.12  3.22  1.97  3.20  0.00  21.50  1.45  1 073.22  210.82  74.03  106.26  0.00  1 464.33 2096-2100 

1 



Vērtēšanas Objekta sastāvā ietilpstošās mežaudzes vērtība (kapitālvērtība) 

 
 

Nr Periods 

(gadi) 

Ienākumi(€) Izmaksas(€) Tīrie 

ienākumi(€) 

Mežaudžu  

tirgus vērtība (€) 

1 2021-2025 7 780 3 326 4 454 3 706 

2 2026-2030 0 61 -61 

3 2031-2035 0 61 -61 

4 2036-2040 0 61 -61 

5 2041-2045 0 61 -61 

6 2046-2050 0 61 -61 

7 2051-2055 0 72 -72 

8 2056-2060 1 541 1 228 313 

9 2061-2065 0 61 -61 

10 2066-2070 0 61 -61 

11 2071-2075 0 65 -65 

12 2076-2080 1 051 498 553 

13 2081-2085 0 65 -65 

14 2086-2090 0 65 -65 

15 2091-2095 802 814 -12 

16 2096-2100 1 465 588 877 

17 2101-2105 0 65 -65 

18 2106-2110 0 65 -65 

19 2111-2115 0 65 -65 

20 2116-2120 0 65 -65 

 
 

 

 
 

 



 

KOPIJA 
 

  

Kopija pareiza             Jānis Biernis 

Valmierā                      SIA “LVKV” valdes priekšsēdētājs 



 

KOPIJA 

Kopija pareiza             Jānis Biernis 

Valmierā                      SIA “LVKV” valdes priekšsēdētājs 

 

 

 



 


