
 
 
 
 
 
 

Nekustamā īpašuma Rucavas novadā, Rucavas pagastā, “Dzintarvēji” iepējamās tirgus nomas maksas noteikšana 

 

 
 
2020.gada 10.septembris. 
 
Atzinums par daļas no nekustamā īpašuma,  
kas atrodas Rucavas novadā,  
Rucavas pagastā, “Dzintarvēji” 
Nosaukums: DZINTARVĒJI 
iespējamo tirgus nomas maksu. 

 
Rucavas novada pašvaldībai 

 
Cienījamās kundzes !  
Augsti godātie kungi ! 

 Pēc Jūsu pasūtījuma esam noteikuši daļas no nekustamā īpašuma, ar kadastra numuru 6484 011 0131, kas atrodas 
Rucavas novadā, Rucavas pagastā, “Dzintarvēji”, ir reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000395740 (turpmāk tekstā „Objekts”) iespējamo tirgus nomas maksu. 

Viss nekustamais sastāv zemes vienības, kadastra apzīmējums 6484 011 0131, ar kopējo platību 3 220 m2 un 
dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 001.  

Ar vērtēšanas Objektu šī Atzinuma ietvaros tiek saprastas nomas tiesības uz daļu no nekustamā īpašuma, kas 
atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, “Dzintarvēji” un sastāv no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6484 011 
0131, daļas ar kopējo platību 628 m2 un uz tās esošiem uzlabojumiem. 

Atzinums satur mūsu viedokli par iepriekš minētā nekustamā īpašuma daļas iespējamo zemes gabala nomas 
maksu, tas paredzēts iesniegšanai Rucavas novada pašvaldībai un nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu 
vajadzībām bez rakstiskas vērtētāju atļaujas.  

Atzinums pamatojas uz Latvijas standartu „Īpašumu vērtēšana” LVS-401:2013 un vislabākā izmantošanas veida 
koncepciju saskaņā ar tirgus vērtības definīciju. Mūsu viedoklis balstās uz vērtētāju zināšanām par nekustamā īpašuma tirgu, 
pieejamo informāciju par vērtēšanas objektu un prasmi analizēt nekustamā īpašuma tirgus notikumus. Turpmāk minētā 
vērtība ir vērtētāju labākais viedoklis, kādu varēja pieņemt, vadoties no mūsu rīcībā esošās informācijas un laika 
ierobežojumiem, kā arī punktā 5.1 minētajiem pamatpieņēmumiem un ierobežojošiem faktoriem. 

Darām Jums zināmu SIA “INTERBALTIJA” atzinumu, ka daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas 
novadā, Rucavas pagastā, “Dzintarvēji”, visvairāk iespējamā tirgus nomas maksa bez PVN, 2020.gada 08.septembrī* ir 

117.93 (viens simts septiņpadsmit eiro un deviņdesmit trīs centi) eiro mēnesī. 

* - zemes gabala apskates (vērtētāja apmeklējuma) datums. 
Noteiktā tirgus nomas maksa ir spēkā, ja tā sastāvs atbilst atzinuma 4.punktā aprakstītajam stāvoklim, ja 

nekustamā īpašuma lietošana nav ierobežota ar atzinuma 5.6 punktā minētiem iespējamiem apgrūtinājumiem. 
Apgrūtinājumu izmaiņu gadījumā, vai vērtējamā īpašuma sastāva izmaiņu gadījumā, kā arī izmantošanas mērķa maiņas 
gadījumā, izmainīsies arī noteiktā vērtība. 
 

Ar cieņu, 
 

Arnis Zeilis, 
Valdes loceklis 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
1.1 Vērtējamais īpašums Daļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, 

“Dzintarvēji”, Nosaukums: DZINTARVĒJI. 
1.2 Vērtējuma pasūtītājs Rucavas novada pašvaldība. 
1.3 Vērtēšanas uzdevums Noteikt vērtēšanas Objekta tirgus nomas maksu vērtēšanas datumā. 
1.4 Vērtēšanas datums 2020.gada 08.septembris. 
1.5 Vērtēšanas mērķis Vērtēšanas mērķis ir sniegt Pasūtītājam Atzinumu par vērtēšanas objekta tirgus 

nomas maksu. 
1.6 Īpašumtiesības Rucavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000059230. 

Pamats: 2007.gada 31.jūlija uzziņa par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Nr.3-
10/211,2005.gada 2.decembra Ministru kabineta rīkojumsNr.5-01/3671. 

1.7 Pašreizējā izmantošana Sabiedriskām vajadzībām piemērots labiekārtots zemes gabals.  
1.8 Plānotā/atļautā 

izmantošana saskaņā ar 
attīstības plānu 

Papes centra attīstības teritorija /C*, C**/. 

1.9 Labākais izmantošanas 
veids 

Sabiedriskām vajadzībām piemērots labiekārtots zemes gabals.  

1.10 Vērtējamā īpašuma 
sastāvs 

Nomas tiesības uz daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas novadā, 
Rucavas pagastā, “Dzintarvēji” un sastāv no zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 6484 011 0131 daļas ar kopējo platību 628 m2 un uz tās esošiem 
uzlabojumiem. 

1.11 Vērtējumā izmantotā 
informācija 

Darba uzdevums (iesniegums par vērtēšanu). 
Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000395740 datorizdruka. 
Zemes robežu plāna kopija. 
VZD informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas. 
Iznomātā zemes gabala daļas grafiskais novietojums. 
https://www.zemesgramata.lv, https://www.kadastrs.lv, https://www.lanida.lv,  
https://www.cenubanka.lv, https://www.ss.com, https://www.reklama.lv, 
https://www.melioracija.lv, https://www.geolatvija.lv, https://www.ozols.daba.gov.lv  

1.12 Būtiski neietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000395740  III.daļas 
1.iedaļā izdarītās atzīmes: 

1.1. - aizsargjosla gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 
0,4 kV - 0.083 ha; 

1.2. - Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla - 0.228 ha; 
1.3. - Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības josla -0.322 ha; 
1.4. - ūdensteces Papes kanāls aizsargjosla - 0.19 ha; 
1.5. - aizsargjosla gar autoceļu V4 1221 - 0.121 ha; 
1.6. - atrodas Papes dabas parkā, neitrālajā zonā - 0.322 ha. 

1.13 Pozitīvi ietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Nav zināmi. 

1.14 Negatīvi ietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000395740  III.daļas 
1.iedaļā izdarītā atzīme - 1.7. - ceļa servitūts - 0.01 ha. 

1.15 Citi izdarītie pieņēmumi -  ja vērtējamais īpašums ir brīvs no ilgtermiņa nomas līgumiem; 
- ja vērtējamais īpašums nav ieķīlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu 
tiesības ierobežojošiem apgrūtinājumiem. 

1.16 Papildus informācija Tirdzniecības vietas platība, kura iekļauj sevī ēdināšanu, bezalkoholiskos un 
alkoholiskos dzērienu tirgošanos, pēc Pasūtītāja dotiem datiem, tiek noteikta – 
628 m2;  
Izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu (un/vai 
apdrošināšanu) attiecināmi uz zemes gabala īpašnieku (iznomātāju);  
Pašvaldību vai valsts noteiktās papildus nodevas vai maksas, kas saistītas ar 
uzņēmējdarbības nodrošināšanu, nav iekļautas noteiktajā tirgus nomas maksā. 
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2. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA NOVIETOJUMA ATZĪME KARTĒ 
Reģionāls novietojums 

  
 

   
 

Izkopējums no attīstības plāna atļautā izmantošana 

  
 

Informācijas avots: 
http://www.aizputesnovads.lv/docs/pazinojums12-23/tp-gala-red/II_SEJUMS_Grafiska_dala/CIEMI/C-
6_Kazdangas_c_Planota_izmant.pdf 
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3.FOTOATTĒLI 

 

Kopskats no autoceļa Pape - Rucava puses 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 

 
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 
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Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131, 
elektroenerģijas pievads 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Muzeja un tūrisma inforācijas centra ēka ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 001 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Muzeja un tūrisma inforācijas centra ēka ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 001 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 
atrodošais Bruģētais laukums pie kūpinātavas ar kadastra 

apzīmējumu 6484 011 0131 004 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Muzeja un tūrisma inforācijas centra ēka ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 001 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Muzeja un tūrisma inforācijas centra ēka ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 001 
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Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Kūpinātavas ēka ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 002 

 

Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 atrodošā 
Kūpinātavas ēka ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0131 002 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 

 
Vērtējamā zemes gabala daļa ar kadastra apzīmējumu 

6484 011 0131 
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4. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 

 
4.1 Atrašanās vieta 
Vērtējamais nekustamais īpašums atrodas Rucavas novadā, Rucavas pagastā, apdzīvotā vietā Pape.  
Līdz Rucavas centram ir aptuveni 9 km jeb 11 min brauciens ar vieglo automašīnu. Sabiedriskā transporta 

kustību uz Liepāju un citiem rajoniem nodrošina autobusu maršruti. Tuvākā maršruta pieturvieta atrodas uz autoceļa 
Liepāja - Klaipēda.  

                                                                                   Teicams  Labs  Vidējs  Vājš    Slikts 
Iedzīvotāju nodarbinātība -       X   
Darba vietu pieejamība-       X   
Iepirkšanās vietu pieejamība-       X   
Skolu pieejamība-       X   
Sabiedriskā transporta pieejamība-       X   
Atpūtas vietu pieejamība-       X   
Labiekārtojuma atbilstība-       X   
Tuvāko īpašumu atbilstība apskatāma īpašuma tipam-       X   
Kaitīgo apstākļu iedarbība (maza=teicams)- X         
Drošība-     X     
Īpašumu izskats-   X       
Tirgus pievilcība-     X     

Kopumā vērtēšanas Objekta novietojums Rucavas pagastā uzskatāms par labu/teicamu.  
 

4.2 Drošības sistēmas 
Nav. 

 

4.3 Inženierkomunikāciju raksturojums 

Nosaukums Centralizētie tīkli Vietējie tīkli 
Elektroapgāde X  
Siltumapgāde - - 
Ūdensapgāde - - 
Kanalizācija - - 
Gāzes apgāde - - 

 
 

5. ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS 
 

5.1 Vērtējuma pamatojums 

Vērtēšanas objekta tirgus vērtības aprēķins tiek veikts saskaņā ar Latvijas standarta „Īpašumu vērtēšana” LVS 
401:2013 noteikto tirgus vērtības definīciju:  

“Tirgus vērtība ir aprēķināts lielums – vērtēšanas datumā noteikta naudas summa, par kādu īpašumam būtu 
jāpāriet no viena īpašnieka pie otra komerciāla darījuma rezultātā starp labprātīgu pircēju un labprātīgu pārdevēju pēc 
atbilstoša mārketinga; pie tam tiek pieņemts, ka katra no pusēm rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.” 

Nekustamo īpašumu vērtēšanas praksē tiek lietotas trīs galvenās vērtēšanas pieejas: 
- izmaksu pieeja; 
- ieņēmumu kapitalizācijas pieeja; 
- salīdzināmo darījumu pieeja. 

Katrā konkrētā gadījumā iespējams izmantot visas pieejas, to kombinācijas (divas no tām; viena metode 
vairākos variantos) vai, izņēmuma gadījumos, vienu no tām. Vērtējamā nekustamā īpašuma tirgus vērtība tiek iegūta ar 
svērtās vērtības palīdzību, t.i. izvērtējot, cik lielā mērā ar katru metodi aprēķinātais rezultāts atbilst tirgus situācijai. 
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Šo pieeju apraksts, pielietojuma īpatnības un vērtēšanas teorētiskās bāzes izklāsts sniegts turpmākajā tekstā 
p.5.5. 

Vērtēšanas objekta iespējamās nomas maksas aprēķināšanai tika izmantota salīdzināmo darījumu pieeja, jo 
vērtētāju rīcībā ir pietiekams informācijas daudzums par nekustamā īpašuma tirgū pastāvošajām telpu nomas maksām. 

Ieņēmumu un izmaksu pieejas nomas maksu aprēķinam netiek izmantotas.  
Tirgus vērtības aprēķini un sagatavotais atzinums balstās uz sekojošiem pamatpieņēmumiem: 

- pasūtītāja sniegtā dokumentācija un mutiskā informācija ir patiesa;  
- pasūtītāja iesniegtās inventarizācijas lietās un zemesgrāmatā fiksētās platības un apraksti ir pareizi; 
- vērtēšanas objekts var tikt pārdots un nepastāv nekādi apgrūtinājumi īpašuma tiesību maiņai; 
- bez atzinumā aprakstītajiem, nav citu faktoru, kas ietekmē īpašuma vērtību; 
- vērtēšanas objekts nav apķīlāts vai apgrūtināts ar jebkādiem citiem apgrūtinājumiem, izņemot vērtējuma 
atskaitē uzrādītos; 
- vērtēšanas objekts tiks apsaimniekots saprātīgi, atbilstoši labākajam un efektīvākajam izmantošanas 
veidam; 

Tirgus vērtības aprēķinus ierobežojošie faktori: 
- atzinuma saturs un rezultāti ir derīgi tikai uzrādītajam vērtēšanas mērķim; 
- vairums pieņēmumu un aprēķinu, kas lietoti atzinumā, attiecas tikai uz konkrēto novērtējumu un nav 
lietojami ārpus konteksta; 
- vērtēšanas objekta tehniskais stāvoklis tika apskatīts vizuāli uz vietas, tas netika pārbaudīts ar 
speciālām inženiertehniskām metodēm; 
- nav paredzēta vērtētāja nepamatota atbildība par datu precizitāti attiecībā uz ziņām, plāniem, 
precizējumiem, izpētes materiāliem un citiem dokumentiem, kurus ir iesniedzis vērtējuma pasūtītājs; 
- tirgus vērtība ir noteikta tikai uz ziņojumā minēto vērtējuma datumu, mēs neuzņemamies atbildību par 
ekonomiskajiem, juridiskajiem un fiziskajiem faktoriem, kas notikuši pēc vērtēšanas datuma; 
- tirgus vērtība ir spēkā pie nosacījuma, ka īpašums nav apgrūtināts ar īrniekiem, nomniekiem un citiem 
šāda veida apgrūtinājumiem, ja atzinumā nav atrunāts citādi; 
- atzinuma teksts ir izmantojams tikai pilnā apjomā, bez rakstiskas autoru piekrišanas nevienu no 
ziņojuma daļām nedrīkst pavairot publiskai pieejamībai jebkādā veidā; 
- atzinums ir veikts vadoties pēc Latvijas standarta „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 un vērtētāju 
profesionālās ētikas normām. 

 
5.2 Vērtējamā īpašuma labākais izmantošanas veids 
Saskaņā ar Latvijas standarta „Īpašumu vērtēšana” LVS 401:2013 formulējumu īpašuma labākais izmantošanas 

veids tiek saprasta īpašuma izmantošana, kas reāli iespējama, saprātīgi pamatota, juridiski likumīga un finansiāli 
realizējama, kā rezultātā novērtējāmā īpašuma vērtība būs visaugstākā (ja vērtējumā nav atrunāts citādi). 

Saskaņā ar spēkā esošo Rucavas pagasta teritoriālo plānojumu, vērtējamais īpašums atrodas Papes centra 
attīstības teritorijā /C*, C**/. 

Ņemot vērā apkārtējo apbūvi, ko veido individuālo dzīvojamo māju, lauku viensētas, publiskās, komercdarbībā 
izmantojamas zemes, zemes gabala pašreizējo izmantošanu, kā arī tirgus situāciju, vērtētāji secina, ka vērtējamā 
īpašuma labākais izmantošanas veids ir sabiedrības koplietošanai piemērots zemes gabals. 

Tirgus vērtības aprēķins tiek veikts atbilstoši labākajam izmantošanas veidam. 

 5.3 Nekustamā īpašuma tirgus daļas, kurā ietilpst vērtēšanas objekts, raksturojums/analīze 
2020.gada sākumā likās, ka pasaules un Latvijas ekonomika var uzelpot – neskaidrība, kas bija saistīta ar 

ekonomiku bremzējošajiem tirdzniecības kariem un Brexit, mazinājās. Taču ekonomikas izaugsmei ir parādījies jauns, 
ļoti nopietns neskaidrību veicinošs un izaugsmi kavējošs faktors – “Covid-19”. 

Pašlaik precīzu vērtējumu par koronavīrusa “Covid-19” ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nekustamā 
īpašuma tirgu izteikt ir priekšlaicīgi. Vienlaikus jau ir skaidrs, ka šī ietekme būs būtiska, jau šobrīd vērojama nozīmīga 
lejupvērsta ietekme uz vairāku nozaru darbību, un tā rezultātā būs nepieciešama aktīva politikas veidotāju 
iesaistīšanās ar atbalsta pasākumiem. 
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Koronavīrusa straujā izplatība rada būtiskus izaicinājumus pasaules un Latvijas tautsaimniecībai, un iespējamās 
ekonomiskās ietekmes mērogs lielā mērā būs atkarīgs no vīrusa izplatības plašuma un ilguma, ja vīrusa ierobežošana 
nav ātra, pastāv vērā ņemams recesijas risks. Lai gan vīrusa izplatība Latvijā pašlaik ir zemāka nekā vairākās citās 
Eiropas valstīs, atsevišķas tautsaimniecības nozares jau šobrīd saskaras ar tā radītajām ekonomiskajām sekām, 
piemēram, tūrisma un viesmīlības nozare, aviotransports. 

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

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

Vērtētāji uzskata, ka atsevišķos nekustamā īpašuma segmentos, piemēram, mājokļu segmentā līdz 100 000 
EUR Rīgā, Rīgas reģionā un Jūrmalā, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo zemju segmentā, ar 
koronavīrusa straujo izplatību izsludinātais ārkārtas stāvoklis un saistībā ar to gaidāmā krīze, būtisku ietekmi uz tirgus 
cenām neatstās. Tai pašā laikā līdz Ekonomiskās situācijas stabilizācijai lielākā vai mazākā mērā pasliktināsies 
īpašumu likviditāte, un parādīsies darījumi zem tirgus vērtības, jo daļa pārdevēju, kuriem apstākļi vai bailes no 
neskaidrības spiedīs realizēt savus īpašumus ātrāk, dos cenu atlaides. 

Statistika par darījumiem Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 2020.gada augusta mēnesī 
Nostiprinājuma 
lūgumu skaits Mēnesis Gads Lūguma veids Zemesgrāmata 

3 8 2020 Pirkuma līgums Dunalkas pagasta zemesgrāmata 
4 8 2020 Pirkuma līgums Grobiņas pagasta zemesgrāmata 
3 8 2020 Pirkuma līgums Pāvilostas pilsētas zemesgrāmata 

11 8 2020 Pirkuma līgums Grobiņas pilsētas zemesgrāmata 
144 8 2020 Pirkuma līgums Liepājas pilsētas zemesgrāmata 

21 8 2020 Pirkuma līgums Nīcas pagasta zemesgrāmata 
3 8 2020 Pirkuma līgums Sakas pagasta zemesgrāmata 
2 8 2020 Pirkuma līgums Dunikas pagasta zemesgrāmata 
9 8 2020 Pirkuma līgums Kalvenes pagasta zemesgrāmata 
4 8 2020 Pirkuma līgums Aizputes pilsētas zemesgrāmata 
1 8 2020 Pirkuma līgums Gramzdas pagasta zemesgrāmata 
2 8 2020 Pirkuma līgums Virgas pagasta zemesgrāmata 
1 8 2020 Pirkuma līgums Vecpils pagasta zemesgrāmata 
6 8 2020 Pirkuma līgums Cīravas pagasta zemesgrāmata 
5 8 2020 Pirkuma līgums Vaiņodes pagasta zemesgrāmata 

11 8 2020 Pirkuma līgums Rucavas pagasta zemesgrāmata 
2 8 2020 Pirkuma līgums Otaņķu pagasta zemesgrāmata 

11 8 2020 Pirkuma līgums Medzes pagasta zemesgrāmata 
3 8 2020 Pirkuma līgums Lažas pagasta zemesgrāmata 
1 8 2020 Pirkuma līgums Gaviezes pagasta zemesgrāmata 
2 8 2020 Pirkuma līgums Bārtas pagasta zemesgrāmata 
5 8 2020 Pirkuma līgums Priekules pilsētas zemesgrāmata 
2 8 2020 Pirkuma līgums Durbes pilsētas zemesgrāmata 
1 8 2020 Pirkuma līgums Tadaiķu pagasta zemesgrāmata 
4 8 2020 Pirkuma līgums Vērgales pagasta zemesgrāmata 

 Kopā: 261 darījums 

Informācija: Zemesgrāmata.lv 
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5.4 Vērtējamā īpašuma tirgus nomas maksu ietekmējošie faktori 
Tirgus nomas maksu ietekmējošie faktori Tirgus nomas maksu ietekmē  

Pozitīvi Nenozīmīgi Negatīvi 
1. Īpašuma novietojums reģionā   X  
2. Īpašuma novietojums Rucavas pagasta daļā X   
3. Piebraukšanas iespējas X   
4. Zemes gabala lielums   X 
5. Zemes gabala konfigurācija  X  
6. Zemes gabala reljefs  X  
7. Teritorijas labiekārtojums X   
8. Komunikāciju nodrošinājums X   
9. Zemes gabala apgrūtinājumi (sarkanās līnijas, 
aizsargjoslas u.c.)  X  

10.Zemes gabala uzlabojumi līdz zemes gabala daļas 
nokļuvei (zemes īpašnieka veidoti) X   

 5.5 Vērtējamā īpašuma tirgus nomas maksas aprēķins izmantojot salīdzināmo darījumu pieeju 
Salīdzināmo darījumu pieejas pamatprincips ir vienkāršs: saprātīgs pircējs par nekustamo īpašumu nemaksās 

vairāk kā par kvalitātes un lietderības ziņā analogu īpašumu. Pieejas praktiskā pielietošana ir saistīta ar informācijas par 
nekustamo īpašumu tirgū notikušiem darījumiem un piedāvājumā esošiem īpašumiem apkopošanu un analīzi. Vērtētāju 
uzdevums ir atlasīt no plašās informācijas pēc iespējas līdzīgākus nekustamos īpašumus, ar kuriem notikuši komerciāli 
darījumi salīdzinoši tuvā pagātnē vai arī kuri atrodas piedāvājumā vērtēšanas brīdī. 

Lai izlīdzinātu atšķirības, izvēlēto salīdzināmo objektu cena ar koeficientu palīdzību tiek koriģēta ievērojot tirgus 
nomas maksu ietekmējošos faktorus – darījuma apstākļi, izmaiņas nekustamo īpašumu tirgus stāvoklī, novietojums 
reģionā un Rucavas pagasta rajona daļā, ēkas arhitektoniskais veidols, celtniecības materiālu kvalitāte, ēkas tehniskais 
stāvoklis, ēkas lielums, telpu plānojums, atbilstība labākajam izmantošanas veidam. 

Korekcijas koeficienti k parāda katra tirgus nomas maksu ietekmējošā faktora salīdzinājumu attiecības veidā 
starp vērtēšanas objektu un salīdzināmo objektu. 

Pievienotā aprēķinu tabula sniedz pārskatu par koriģējošiem lielumiem un palīdz noteikt galīgo nomas maksu 
pēc šīs pieejas. 

Analīzējot reģionā atrodošā pilsētas pie Baltijas jūras, vērtētāji secina, ka Liepājas un Ventspils pilsētās noteiktās 
nomas maksas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, tiek nosauktas par tidzniecības vietām, kaut darbības nodrošināšanai 
tiek izmantoti zemes gabali ar noteiktām platībām nenorādot precīzu platību. Nekustamā īpašuma nomas maksas 
aprēķinos par pamatu tiek ņemti šo pilsētu izdotie un aptiprinātie saistošie noteikumi par tirdzniecības vietām kā vienotu 
veselumu, nevis zemes gabala kopējās platības nosacītais 1m2, jo atļauja nodarboties ar komercdarbību atsevišķās 
vietās ir svarīgāka par izmantojamā zemes gabala kopējo platību.   

 

Salīdzināmo objektu īss apraksts 

Objekts Nr.1. Pāvilostas pilsēta.  

Pēc noslēgtā nomas līguma. Komunikāciju izmantošana nav ietverta nomas 
maksā. Zemes gabala daļas platība tirdzniecības vietai 2020.gadā tiek iznomāta 
par (bez PVN) 185.25 EUR/mēnesī.  
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Objekts Nr.2. Liepājas pilsēta.  
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par pašvaldības nodevu par 
tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”. 
(https://likumi.lv/ta/id/245495-par-pasvaldibas-nodevu-par-tirdzniecibu-
publiskas-vietas-liepajas-pilsetas-pasvaldibas-teritorija) 
Komunikāciju izmantošana nav ietverta nomas maksā. Zemes gabala platība 
tirdzniecības vietai 2020.gadā tiek iznomāta par (bez PVN) 180EUR/mēnesī.  

  
 

Objekts Nr.3. Ventspils pilsēta.  
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Par ielu tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanu”. 
(https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/846-ielu-
tirdzniecibas-atlaujas-izsniegsana) 
Komunikāciju izmantošana nav ietverta nomas maksā. Zemes gabala platība 
tirdzniecības vietai 2020.gadā tiek iznomāta par (bez PVN) 150.00 EUR/mēnesī. 

  

 
Vērtējamā nekustamā īpašuma cenu ietekmējošo faktoru raksturojuma un tirgus nomas maksas aprēķina tabula 

  
Salīdzināmie objekti 

Objekts Nr.1 Objekts Nr.2 Objekts Nr.3 
    Salīdzināmais Objekts attiecībā pret vērtējamo Objektu … 

Salīdzināmā objekta iznomāšanas 
cena, EUR/mēnesī 185 180 150 

Iznomāšanas / piedāvājuma cenu 
ietekmējošie faktori 

Iznomāšanas / piedāvājuma cenu ietekmējošo faktoru raksturojums un 
koriģējošie koeficienti, kas izlīdzina atšķirības 

A. … darījuma apstākļi ir … Iznomāts 1,00 Iznomāts 1,00 Iznomāts 1,00 
B. … pārdošanas / piedāvājuma laiks 
ir … 

2020.gads 1,00 2020.gads 1,00 2020.gads 1,00 

Salīdzināmā objekta koriģētā 
iznomāšanas cena, EUR/mēnesī 185 180 150 

  
1. Zemes gabala novietojums reģionā 
... 

Labāks 0,80 Labāks 0,75 Labāks 0,75 

2. Zemes gabala novietojums 
pilsētas/pagasta rajona daļā ... 

Labāks 0,95 Labāks 0,95 Labāks 0,95 

3. Piebraukšanas iespējas ar vieglo un 
lielgabarīta autotransportu ... 

Līdzīgas 1,00 Sliktākas 1,10 Sliktākas 1,10 

4. Zemes gabala lielums ... Mazāks 0,95 Mazāks 0,95 Mazāks 0,95 
5. Zemes gabala konfigurācija ... Līdzīga 1,00 Līdzīga 1,00 Līdzīga 1,00 
6. Zemes gabala reljefs ... Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 
7. Teritorijas labiekārtojums ... Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 
8. Komunikāciju nodrošinājums ... Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 Līdzīgs 1,00 
9. Zemes gabala apgrūtinājumi 
(sarkanās līnijas, aizsargjoslas u.c.) ... 

Līdzīgi 1,00 Līdzīgi 1,00 Līdzīgi 1,00 

10. Zemes gabala uzlabojumi (zemes 
īpašnieka veidoti)... 

Labāka 0,90 Labāka 0,95 Labāka 0,95 

Tirdzniecības vietas nosacītā 
iznomāšanas cena, EUR/mēnesī 

120,38 
 

127,32 106,10 

Zemes gabala – tirdzniecības vietas tirgus nomas maksa 
noapaļoti, EUR/mēnesī 117,93 
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5.6 Vērtējamā īpašuma atsavināšanas iespējas 

Vērtējamā nekustamā īpašuma atsavināšana var notikt LR likumdošanā noteiktā kārtībā. Šķēršļi atsavināšanai 
vērtētājiem nav zināmi, pieņemot, ka: 

- ar vērtējamo nekustamo īpašumu nav izdarīts galvojums; 
- vērtējamais nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar citiem (iepriekš neminētiem) nomas vai patapinājuma 
līgumiem; 
- vērtēšanas objekts nav ieguldīts kādas uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā, kā arī LR tieslietu ministrijas 
Uzņēmumu reģistrā nav reģistrētas komercķīlas uz šīs uzņēmējsabiedrības kapitāldaļām; 
- vērtēšanas objektā nav veikti neatdalāmie ieguldījumi (īpašuma uzlabojumi), uz kuriem varētu pretendēt trešās 
personas; 
- vērtējamais nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar parādiem. 

 
5.7 Neatkarības apliecinājums 
SIA “INTERBALTIJA” vērtēšanas nodaļas vadītājs Arnis Zeilis un pieaicinātie speciālisti nav ieinteresēti palielināt 

vai samazināt novērtējamā īpašuma vērtību. Šajā atzinumā ir parādīts labākais viedoklis, ko varējām pieņemt, 
izmantojot mums pieejamo informāciju. 

Mēs apliecinām, ka, pamatojoties uz mūsu zināšanām un pārliecību: 
- faktu konstatācija, ko satur šis ziņojums, ir patiesa un pareiza; 
- atskaitē redzamā analīze un secinājumi ir ierobežoti ar pieņēmumiem un ierobežojumiem; 
- secinājumi pamatojas uz mūsu personisko pieredzi un objektīvu analīzi; 
- mums nav pašreizējas vai perspektīvas intereses vērtējamā īpašumā, kā arī nav intereses vai aizspriedumi 
pret pusēm, kas šeit iesaistītas; 
- mūsu darba apmaksa nav atkarīga no turpmāk noteiktās objekta vērtības; 
- mēs personīgi veicām īpašuma apskati dabā; 
- atskaite izstrādāta atbilstoši Latvijas standartam „Īpašuma vērtēšana” LVS-401:2013. 
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5.8 Kopsavilkums 

SIA “INTERBALTIJA” atzinums, ka daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Rucavas novadā, Rucavas 
pagastā, “Dzintarvēji” un reģistrētas Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000395740, kadastra 
numurs 6484 011 0131, visvairāk iespējamā tirgus nomas maksa bez PVN, 2020.gada 08.septembrī* ir 

117.93 (viens simts septiņpadsmit eiro un deviņdesmit trīs centi) eiro mēnesī. 

* - zemes gabala apskates (vērtētāja apmeklējuma) datums. 
Noteiktā tirgus nomas maksa ir spēkā, ja tā sastāvs atbilst atzinuma 4.punktā aprakstītajam stāvoklim, ja 

nekustamā īpašuma lietošana nav ierobežota ar atzinuma 5.6 punktā minētiem iespējamiem apgrūtinājumiem. 
Apgrūtinājumu izmaiņu gadījumā, vai vērtējamā īpašuma sastāva izmaiņu gadījumā, kā arī izmantošanas mērķa 
maiņas gadījumā, izmainīsies arī noteiktā vērtība. 

 

 

 
Vērtēšanas nodaļas vadītājs       A.Zeilis 
          Latvijas vērtētāju asociācijas 
          sertifikāts Nr.23 nekustamā 
          īpašuma vērtēšanā 

 
Vērtētāja asistents  A.Šmits 
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6. PIELIKUMI 
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