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VĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS 
Klients Rīgas Centrāltirgus, AS (reģ. Nr. 50003249741) 

Vērtētājs Colliers International Advisors, SIA (reģ. Nr. 40103255403) 

Līgums ar Klientu Nr. 2559/R/19 noslēgts 2019. gada 28. novembris 

Objekta īpašnieks Rīgas Centrāltrigus, AS (reģ. Nr. 50003249741) 

Vērtējamais objekts nekustamais īpašums – nomas tiesība (t.sk. apbūves tiesība) 

Vispārējs raksturojums Vērtējamais objekts vēsturiski būvēts un vienmēr ticis izmantots tirgus vajadzībām jau no 

1897. gada, oficiālu tirgus atklāts 1902. gadā. Slēgtie tirgus paviljoni teriotorijā parādijās 

ap 1901.-1902. gadu.  Lai gan Vidzemes Tirgus sākotnējos gados un padomju laikā aktīvi 

darbojies un tajā ir bijušas pat 380 tirdzniecības vietas, kopš Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas notikusi tirgus reorganizācija, veidotas jaunas tirdzniecības 

vietas un dažādas attīstības vīzijas, tomēr liela apjoma ieguldījumi tirgus teritorijā nav 

tikuši veikti.  

Īpašuma sastāvā ietilpst zemesgabals un uz tā esošās ēkas. Piena un Gaļas paviljona ēkas 

ir saglabājamas, šogad tika nojaukts tirdzniecības paviljons teritorijas vidū un 

automazgātuve. Piena paviljons tiek izmantots un tā stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Gaļas paviljons nav izmantojams un tā stāvoklis vērtēts kā slikts.  

2015. gadā teritorijai tikai piesaistīts stratēģiskais partneris SIA Kaufmann Concepts, 

paredzot, ka tam nepieciešams izstrādām tirgus attīstības koncepciju, tomēr tas netika 

veikts. Līgums ar šo nomnieku ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim.  

2019. gada aprīlī Vidzemes tirgus attīstības koncepciju izstrādāja Colliers International 

Advisors sadarbībā ar apakšuzņēmējiem, t.sk. INEX arhitekti.  

Īpašumu skaits 1 

Īpašuma nosaukums Vidzemes Tirgus 

Adrese Īpašuma kadastra numurs Zemesgrāmatas nodalījums Domājamās daļas 

Brīvības iela 90A, Rīga 0100-028-0055 2957 1/1 

Zemes īpašumtiesības vienotas ar apbūvi ietilpst vērtējamā Objekta sastāvā 

Izmantošanas veids Pašreizējais izmantošanas veids Alternatīvais izmantošanas veids 

  Tirgus īpašuma attīstīšana par jauktas apbūves objektu ar 

komerciāla rakstura funkciju, kā galveno funkciju 

saglabājot tirgu 

Galvenie īpašumu 

raksturojošie parametri 

Zemesgabala platība, kv.m Esošo (saglabājamo) ēku kopējā 

(iekštelpu) platība, kv.m 

  20 028 3 347.8 

Vērtējuma mērķis Tirgus nomas maksas (t.sk. maksas par apbūves tiesību) noteikšana nomas tiesību izsolei 

Vērtējuma adresāts Rīgas Centrāltirgus, AS 

Vērtēšanas standarts LVS 401:2013 

Apsekošanas datums 2019. gada 28.novembris 

Vērtēšanas datums 2019. gada 28.novemrbis 

Atskaites datums 2019. gada 6. decembris 

Rezultāti   

Nomas maksa (t.sk. maksa 

par apbūves tiesību) 

Mēnesī, EUR Mēnesī uz zemes kvm, EUR 

Līdz 30. mēnesim  2,329 EUR/mēn 0.12 EUR/mēn/kvm 

 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro mēnesī) (divpadsmit euro centi mēnesī par kvm) 

No 31. līdz 42. mēnesim  5,821 EUR/mēn 0.29 EUR/mēn/kvm 

 (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro mēnesī)  (divdesmit deviņi euro centi mēnesī par 

kvm) 
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No 42. mēneša  11,643 EUR/mēn 0.58 EUR/mēn/kvm 

 (vienpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro 

mēnesī) 

(piecdesmit astoņi euro centi mēnesī par 

kvm) 

Pieņēmumi, ierobežojumi 

vai atkāpes 

i. Tirgus nomas maksas aprēķins sagatavots, ievērojot Klienta sagatavoto darba uzdevumu un tajā 

ietvertos nosacījumus. 

ii. Saskaņā ar Zemesgrāmatas nodalījumā reģistrēto informāciju, īpašums sastāv no 5 ēkām / būvēm. 

Pēc apskates dabā uz īpašumā esošā zemes gabala atrodas 4 ēkas/būves.  Ēka ar kadastra numuru 

0100-528-0037 nojaukta 2019. gadā. Tiek pieņemts, ka nepastāv šķēršļu atbilstošu izmaiņu veikšanai 

Zemesgrāmatā. 

PVN Aprēķinātajās vērtībās netiek iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 

Vērtēšanas pieeja Tirgus nomas maksa ir aprēķināta izmantojot Ienākumu pieeju (diskontētās naudas 

plūsmas metodi) 

Komentāri - 

 

Nosacījumi, pieņēmumi un ierobežojošie faktori, kas ir minēti šajā atskaitē, ir uzskatāmi par 

neatņemamu un būtisku šī vērtējuma sastāvdaļu. Šeit atspoguļotie rezultāti, viedokļi un 

secinājumi ir skatāmi tikai un vienīgi šīs vērtējuma atskaites kontekstā. 

Papildus informācija, t.sk., vērtētājam pieejamie dokumenti un informācija par īpašumu, kas nav 

iekļauta šajā vērtējuma atskaitē, kā arī paskaidrojumi par aprēķiniem un secinājumiem, ir 

pieejami pēc pieprasījuma. 

 

Sagatavoja:  Apstiprināja: 

   

Agija Vērdiņa 

Asociētā direktore | Tirgus izpēte un 

konsultācijas 

 Jānis Ozols MRICS  

Partneris I Vērtēšana & Konsultācijas 

Prokūrists 

  RICS reģistrēts vērtētājs 

LĪVA VSB sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs (sert.Nr. 98) 

   

Ingrīda Lazdiņa 

Vērtētāja | Vērtēšanas nodaļa 

  

LĪVA VSB sertificēta nekustamā īpašuma 

vērtētāja (sert.Nr. 132) 

  

 

Ozols 29630044 / janis.ozols@colliers.com 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

Vairāk par elektronisko parakstu: https://www.eparaksts.lv/ 
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1.  VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR VĒRTĒŠANAS 

UZDEVUMU 

1.1. VĒRTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS 

Vērtējuma uzdevums ir noteikt nomas maksu (t.sk. maksu par apbūves tiesību) Vērtējamam 

objektam 2019.gada 28.novembrī. Nomas maksas aprēķins ir veikts, balstoties uz pieejamās 

informācijas analīzi, kas vērtētājam tika nodrošināta, kā arī balstoties uz faktoriem, kas ietekmē 

Vērtējamā objekta vērtību vērtēšanas datumā. 

Atbilstoši klienta paskaidrojumiem vērtējums paredzēts klientam, lai noteiktu nomas tiesību 

izsoles sākumcenu. 

1.2. OBJEKTA APSEKOŠANA 

Vērtējamā Objekta pilna pirmreizējā apsekošana tika veikta 2018.gada 27.septembrī, iepriekšējā 

darba ietvaros – izstrādājot Vidzemes tirgus attīstības koncepciju. Vērtētājam tika nodrošināta 

neierobežota piekļuve vērtējamam Objektam.  

Pirmreizējā Objekta apsekošanā piedalījās: 

Sandra Ģederte Rīgas Centrāltirgus 

Jānis Ozols Colliers International Advisors 

 

Pamatojoties uz saskaņoto darba uzdevumu, norādījumiem un Klienta apstiprinājumu, vērtētājs 

ir pieņēmis, ka kopš iepriekšējās pārbaudes nav bijušas acīmredzamas būtiskas izmaiņas 

Objekta fiziskajās īpašībās vai to atrašanās vietas būtībā. 

Atkārtota vērtējamā Objekta apsekošana tika veikta 2019.gada 28.novembrī, apsekojot Objekta 

teritoriju un ēkas no ārpuses. 

Agija Vērdiņa Colliers International Advisors 

  

1.3. ATSAUCES UZ GALVENAJIEM INFORMĀCIJAS AVOTIEM 

• 2019.gada 25.novembra AS “Rīgas Centrālirgus” formulētais darba uzdevums “Tirgus 

nomas maksas noteikšana nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 90A, Rīgā” 

• Izdrukas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (www.zemesgramata.lv); 

• Izdrukas no VZD datu publicēšanas portāla; 

• 28.03.2019 Vidzemes Tirgus attīsības priekšlikums, SIA “Inex Arhitekti”, arhitekts J.Biķis, 

interjera dizainere Z.Biķe 

• Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, SIA “Colliers International Advisors”, 2019.gada 

aprīlis 

• Colliers International Advisors Ekonomikas, mazumtirdzniecības objektu un biroju objektu 

tirgus pārskati 2019. gada 3.kvartāls  

• arī cita informācija, ko vērtētājiem ir sniedzis Klients (vai īpašnieks), t.sk., elektroniskā 

sarakste, sarunas, komentāri u.c. 

Papildus informācija, kas bija nepieciešama uzdevuma veikšanai un bija pieprasīta, taču netika 

saņemta no Klienta: nav. 

Pieejamās informācijas kvalitātes novērtējums:  ticama.  
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2. VĒRTĒJUMA BĀZE 

2.1. OBJEKTIVITĀTE UN NEATKARĪBA 

Vērtētāji un personas, kuras piedalījušās Vērtējuma atskaites sagatavošanā un kuras 

parakstījušas Vērtējuma atskaiti (turpmāk tekstā Atskaite), apliecina, ka: 

• Atskaitē sagatavotā informācija ir viņu personīgie un profesionālie uzskati, viedokļi un 

secinājumi; 

• viņus pašreiz un arī turpmāk nākotnē nesaista nekādas intereses attiecībā uz vērtējamo 

objektu, kā arī nepastāv personīga ieinteresētība vai iepriekš izveidojies uzskats/ nosliece 

attiecībā uz iesaistītajām pusēm;  

• savā profesionālajā darbībā viņi ir vadījušies pēc profesionālajiem ētikas kodeksiem un ir 

attiecīgi rīkojušies, lai identificētu un atklātu jebkādu esošu vai potenciālu interešu konfliktu  

• darba samaksa NAV atkarīga no iepriekš sarunātas vērtības, aprēķināta vērtības lieluma, 

iepriekš izteikta apgalvojuma par kādiem konkrētiem aprēķinu lielumiem, vērtēšanas, kas 

būtu veikta Klienta interesēs, vai arī no citiem sekojošiem notikumiem. 

2.2. KONFIDENCIALITĀTE 

Vērtētāji un personas, kuras piedalījušās Vērtējuma atskaites sagatavošanā un kuras 

parakstījušas Vērtējuma atskaiti (turpmāk tekstā Atskaite), apņemas ievērot konfidencialitātes 

principus attiecībā uz darba uzdevumu. 

2.3. PIEŅĒMUMI UN ATRUNAS 

Šī atskaite ir veikta ievērojot sekojošos pieņēmumus un atrunas:  

• Vērtēšanas atskaite ir izmantojama tikai pilnā apjomā. Pieņēmumi un aprēķini, kas lietoti 

atskaitē, attiecas tikai uz konkrēto dokumentu un nav lietojami atrauti no konteksta. 

• Atskaite ir derīga tikai tiem mērķiem, kas ir uzskaitīti Atskaitē. Ne Klients, ne Vērtētājs nevar 

izmantot atskaiti (vai jebkuru daļu no Atskaites) citādāk, kā tas ir noteikts Līgumā starp 

Klientu un Vērtētāju, bez rakstiskas Vērtētāja atļaujas. Vērtētājs neuzņemas atbildību par 

zaudējumiem, kas radušies Klientam vai kādai trešajai personai, publicējot vai izplatot 

vērtēšanas atskaiti vai tās daļas citiem mērķiem kā norādīts atskaitē. Saskaņā ar noslēgto 

līgumu starp Vērtētāju un Klientu, Vērtētājs nes atbildību tikai pret Klientu un nenes atbildību 

pret trešajām personām. 

• Saistībā ar ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem, tirgus izmaiņām, noteiktā tirgus 

vērtība attiecas uz konkrēto vērtēšanas datumu un var būt atšķirīga citā datumā. Par 

iespējamām vērtības izmaiņām vērtējuma lietotājam ir jākonsultējas ar vērtētājiem. 

Vērtētājs nav atbildīgs par jebkādām vērtības izmaiņām, kas ir saistītas ar apstākļiem, kas 

ir radušies pēc datuma, kad atskaite ir sagatavota. 

• Šajā vērtējumā atspoguļotie dati un faktiskā informācija ir iegūta no uzticamiem avotiem un 

mūsuprāt ir patiesa. Tomēr Vērtētājs negarantē pilnīgu jebkāda veida izmantotās 

informācijas patiesumu, kaut arī ir darīts viss iespējamais, lai pārliecinātos par šo avotu 

uzticamību. Tāpat Vērtētājs nav atbildīgs par kļūdām, kas radušās dēļ Vērtētājam iesniegtas 

kļūdainas vai apzināti nepatiesas informācijas un ko Vērtētājam nav bijis iespējams 
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pārbaudīt vai arī šādai pārbaudei nav bijusi acīmredzama nepieciešamība.  

• Ja atskaitē ir norādīts, ka Vērtētājam nav bijusi piekļuve informācijai, kas ir nepieciešama, 

lai veiktu novērtējumu, bet tā vietā ir izdarīti pieņēmumi, tad atskaites rezultāti ir pielietojami 

tikai tādā apmērā, cik pieņēmumi atbilst patiesībai. 

• Vērtētājs ir veicis Vērtējamā Objekta apsekošanu. Ja nav norādīts citādi, Vērtētājs nav 

veicis padziļinātu īpašuma tehniskā stāvokļa izpēti, t.sk., nav īpaši pārbaudīta atsevišķu 

inženiertīklu vai aprīkojuma esamība darba kārtībā. Tāpēc vērtējumā atspoguļotais viedoklis 

par īpašuma tehnisko stāvokli ir tikai vispārējas dabas. Taču vērtējumā ir ņemta vērā visa 

pasūtītāja iesniegtā un publiski pieejamā informācija. Ja nav norādīts citādi, vērtējumā 

pieņemts, ka nepastāv jebkādi slēpti defekti, remontdarbu nepieciešamība vai citi līdzīga 

rakstura apstākļi, kas varētu ietekmēt vērtējuma rezultātu. 

• Ja nav norādīts citādi, vērtējumā pieņemts, ka visi zemesgabala uzlabojumi (t.sk. ēkas un 

būves) ir būvēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tiek vai tiks izmantoti nepārkāpjot 

attiecīgās normatīvās prasības. 

• Ja vērtējumā nav minēts pretēji, ir pieņemts, ka īpašums nav piesārņots vai arī esošā 

piesārņojuma likvidēšanas izmaksas būtu nenozīmīgas salīdzinoši pret īpašuma vērtību. 

Vērtētājs nav veicis vērtējamā vai kaimiņos esošo īpašumu esošās un kādreizējās 

izmantošanas izpēti, lai noskaidrotu iespējamu piesārņojuma esamību vai tāda draudus, un 

tiek pieņemts, ka tādi nepastāv. Vērtētājs neatbild par jebkāda piesārņojuma esamību 

īpašumā, norādot, ka tāda atklāšanai ir nepieciešamas specifiskas prasmes un zināšanas, 

kuru vērtētājiem nav. Ja pēc vērtējuma sagatavošanas šādi fakti atklātos vai arī vērtējamais 

īpašums tiktu izmantots tādā veidā, kas rada piesārņojumu vai tā draudus, vērtējuma 

rezultāts var izrādīties neatbilstošs un koriģējams uz leju.   

• Īpašuma vērtība ir noteikta pieņemot, ka attiecībā uz vērtējamo īpašumu nav spēkā jebkādu 

materiālu saistību, kā arī vērtējamais īpašums tiek uzskatīts par brīvu no jebkādiem 

ierosinātiem, notiekošiem tiesas procesiem, kas varētu ietekmēt nekustamā īpašuma 

vērtību. 

• Ne šīs, ne citas atrunas nav jāuzskata par mēģinājumu ierobežot šī vērtējuma izmantošanas 

iespējas tiesā. Attiecīgajā gadījumā tiesībsaizsargājošajām iestādēm ir tiesības izlemt 

izmantot šo atskaiti, cik vien tas ir iespējams, lai nodrošinātu tiesisko interešu aizstāvību. 

Pēc atsevišķa pieprasījuma vērtētāji var tik piesaistīti tiesas vai administratīvajā procesā kā 

eksperti, ja lieta būtībai ir saistība ar vērtējamo īpašumu. Šādā gadījumā ir nepieciešama 

iepriekšēja vienošanās, katru atsevišķo reizi precizējot papildus atlīdzību un paredzot 

nepieciešamo sagatavošanās laiku.  

• Šī atskaite ir spēkā vienīgi tad, ja to ir parakstījuši autori. 

2.4. VĒRTĒŠANAS STANDARTI UN DEFINĪCIJAS 

Vērtēšanas atskaite ir sagatavota saskaņā ar nacionālajiem īpašumu vērtēšanas standartiem un 

citiem normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka nekustamā īpašuma vērtēšanas prakses kārtību 

un principus profesionāli kvalificētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem Latvijas Republikā. 

Šajā vērtējumā lietotā terminoloģija un vērtēšanas metodika ir atbilstoša Latvijas Īpašumu 

vērtēšanas standartam LVS 401:2013 un / vai piemērojamiem starptautiskajiem vērtēšanas 

standartiem. Kur tas ir atbilstoši, vērtējumā var būt iekļautas atsauces uz RICS Vērtēšanas 

standartiem (the Red Book, 10th edition, Jūnijs 2017) un Starptautiskajiem vērtēšanas 

standartiem (IVS 2017, Izdevējs IVS Padome, Jūnijs 2017). 
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Latvijas Īpašumu vērtēšanas standarts LVS 401:2013 balstās uz Starptautiskajiem vērtēšanas 

standartiem (IVS 2011) un faktiski ir šī standarta tulkojums latviešu valodā, dublējot dokumenta 

saturu un struktūru. Līdzīgi, arī RICS Red Book, kaut arī atšķiras pēc struktūras, balstās uz un 

pilnībā atbilst Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem (IVS 2017). Attiecīgi visi vērtēšanas 

standarti, uz kuriem ir atsauces šajā vērtējumā, ir savstarpēji saskaņoti. IVS 2017, kas ir spēkā 

šobrīd, faktiski ir IVS 2011 atjaunojums, kas ietver nelielus papildinājumus un grozījumus 

atsevišķām standarta daļām, taču neieviešot būtiskas vispārējas izmaiņas.  

Galvenās vērtējumā izmantoto terminu definīcijas: 

Labākā un efektīvākā izmantošana ir aktīva tāda izmantošana, pie kuras tiek iegūts maksimālais 

labums, un kas ir reāli iespējama, tiesiska un finansiāli pamatota. (LVS 401:2013). 

 

Tirgus noma (īre) - aprēķināta summa, par kādu īpašums vērtēšanas datumā būtu iznomāts 

savstarpēji nesaistītu pušu darījumā starp labprātīgu iznomātāju un labprātīgu nomnieku uz 

atbilstošiem nomas nosacījumiem, pēc atbilstoša piedāvājuma, un katrai no pusēm rīkojoties 

kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas. 

 

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). 

Tirgus vērtības definīcija ir izmantojama saskaņā ar šādu konceptuālo ietvaru:  

a)  „...aprēķināta summa...” attiecas uz cenu, kas izteikta ar naudas ekvivalentu, kas maksājama 

par  īpašumu savstarpēji nesaistītu pušu darījumā. Tirgus vērtība ir visiespējamākā cena 

novērtēšanas datumā, kas reāli tirgū var tikt saņemta atbilstoši tirgus vērtības definīcijai. Tā ir 

augstākā no reāli iespējamajām pārdevējam un zemākā no reāli iespējamajām pircējam. 

Aprēķinā apzināti netiek ievērotas cenas, kas palielinātas vai pazeminātas darījuma īpašu 

apstākļu vai noteikumu rezultātā, tādu kā netipiska savstarpējo norēķinu forma, pārdošana, 

saglabājot bijušajam īpašniekam nomas tiesības, speciālas jebkuram no darījuma dalībniekiem 

piešķirtās kompensācijas vai atlaides, vai arī jebkādas īpašās vērtības pazīmes,  

b)  „... īpašumam būtu jāpāriet...” uzsver faktu, ka īpašuma vērtība ir aprēķināts lielums, nevis 

iepriekš nolīgta naudas summa vai faktiska pārdošanas cena. Šī ir iegūstamā cena darījumā, kas 

atbilst visām tirgus vērtības definīcijas pazīmēm.  

c)  „...novērtēšanas datumā...“ izsaka tirgus vērtības aprēķina piesaisti konkrētam datumam. Tā 

kā tirgi un tirgus situācija var mainīties, aprēķinātā vērtība citā laika momentā var izrādīties 

kļūdaina vai neprecīza. Vērtējuma rezultāts parādīs reālo tirgus stāvokli un apstākļus tieši 

vērtēšanas datumā, nevis pagātnē vai nākotnē. Definīcija arī paredz, ka darījums noslēdzas brīdī, 

kad īpašums pāriet no pārdevēja pie pircēja, neparedzot nekādas izmaiņas cenā, kas būtu 

iespējamas citos apstākļos,  

d)  „...labprātīgs pircējs...” attiecas uz tādu pircēju, kam ir motīvi pirkt, bet nav īpašu apstākļu, 

kas piespiestu viņu to darīt. Tāds pircējs nav gatavs maksāt jebkuru cenu ne  īpašas 

ieinteresētības, ne aktuālas nepieciešamības dēļ. Turklāt, šis pircējs veic darījumu saskaņā ar 

reālo tirgus stāvokli un esošajām tirgus prognozēm, nevis paļaujoties uz iedomātu vai hipotētisku 

tirgu, kuru nav iespējams ieraudzīt vai nevar noticēt tā pastāvēšanai. Potenciālais pircējs 

nemaksās augstāku cenu par to, kuru viņam diktē tirgus apstākļi. Pašreizējais īpašuma valdītājs 
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arī ir starp tiem, kas veido “tirgu”;  

e)  „...labprātīgs pārdevējs...” neizjūt dedzīgu vēlēšanos un nav spiests pārdot par jebkuru cenu, 

kā arī nav noskaņots pieprasīt cenu, kas pašreizējos tirgus apstākļos nav saprātīga. Labprātīgs 

pārdevējs ir ieinteresēts pārdot īpašumu saskaņā ar tirgus apstākļiem, pēc adekvāta 

piedāvājuma, par maksimālo cenu no visām iespējamām atklātā tirgū, lai kāda tā būtu. Konkrētie 

apstākļi, kas attiecas uz pašreizējo īpašnieku, šeit netiek ievēroti, jo “labprātīgs pārdevējs” ir 

hipotētisks īpašnieks;  

f)  „...savstarpēji nesaistītu pušu darījumā...” raksturo tādu pušu darījumu, starp kurām nav īpašu 

attiecību, piemēram, starp mātes un meitas uzņēmumiem vai starp  īpašuma īpašnieku un 

nomnieku, kas varētu padarīt cenu līmeni neraksturīgu tirgum vai to palielināt īpašās vērtības 

elementa dēļ. Tiek pieņemts, ka tirgus vērtībai atbilstošs darījums notiek starp nesaistītām 

pusēm, kuras darbojas neatkarīgi;  

g)  „...pēc atbilstoša piedāvājuma...” nozīmēto, ka īpašums tiek piedāvāts tirgū visatbilstošākajā 

veidā, lai īstenotu tā pārdošanu par vislabāko saskaņā ar tirgus vērtības definīciju reāli 

sasniedzamo cenu. Ir paredzēts, ka tiek izmantota vispiemērotākā pārdošanas metode, lai iegūtu 

vislabāko cenu tirgū, kuram pārdevējam ir piekļuve. Netiek noteikts laika periods, cik ilgi īpašums 

tiek piedāvāts tirgū, un tas var atšķirties atkarībā no īpašuma veida un tirgus apstākļiem. 

Vienīgais kritērijs ir, ka laika periodam ir jābūt pietiekami ilgam, lai  īpašumam pievērstu 

pietiekami daudzu tirgus dalībnieku uzmanību. Periods, kurā īpašums tiek piedāvāts tirgū, ir 

pirms vērtēšanas datuma;  

h)  „.... katra no pusēm darbojas kompetenti, ar aprēķinu...” paredz, ka gan labprātīgs pircējs, 

gan labprātīgs pārdevējs, ir pietiekami informēti par īpašuma būtību un raksturlielumiem, tā 

pašreizējo un iespējamo izmantošanu, kā arī par tirgus stāvokli novērtēšanas datumā. Tiek 

pieņemts, ka katrs no tiem izmanto šo informāciju ar aprēķinu panākt izdevīgāko cenu, atkarībā 

no savas pozīcijas darījumā. Aprēķins ir balstīts uz tirgus situāciju novērtēšanas datumā, nevis 

situācijas prognozēšanu, cerot uz iespējamo izdevīgumu nākotnē. Piemēram, ja krītošu cenu 

tirgus apstākļos īpašums tiek pārdots zem iepriekšējā līmeņa cenas, nav jāuzskata, ka pārdevējs 

būtu rīkojies bez aprēķina. Šādā gadījumā, kā arī citos svārstīgu cenu tirgus apstākļos notikušos 

darījumos, pircēja vai pārdevēja aprēķins ir balstīts uz vispilnīgāko informāciju par tirgu, kāda 

šajā brīdī ir pieejama;  

i)  „.. un bez piespiešanas...” paredz to, ka abas puses ir motivētas slēgt darījumu, bet nav 

spiestas vai neizjūt dedzīgu vēlēšanos to darīt. 
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3. VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA NOVIETOJUMS 

3.1. KARTES 

Karte: valsts 

 
Avots: www.balticmaps.eu 

Karte: pilsēta 

 
Avots: www.balticmaps.eu 

Karte: apkaime 

 
Avots: www.balticmaps.eu 
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Karte: teritorija 

 
 Avots: Colliers 

3.2. VIETAS APRAKSTS 

 Adrese Brīvības iela 90A, Rīga, Latvija 

Makro 

līmenis 

Attālums līdz lielākajam 

pilsētām 

Rīga Liepāja Daugavpils Tallina Viļņa 

 km 0 220 230 310 290 

 Iedzīvotāju skaits 

administratīvajā teritorijā 

696 9861 (01.2019) 

 Vietas novērtējums  makro 

līmenī attiecībā uz īpašuma 

lietošanas veidu 

labs 

 Citas piezīmes - 

Mikro 

līmenis 

Apkaime/ pilsētas daļa Centrs ir viens no sešiem Rīgas administratīvajiem rajoniem. Tā 

robežas ir Daugava (Vanšu tilta trase), Krišjāņa Valdemāra iela, 

Elizabetes iela, Brīvības iela, dzelzceļš, Aleksandra Čaka iela, 

Marijas iela, 13. janvāra iela, Daugava (iedomāta līnija pa upes 

vidu no Dzelzceļa tilta līdz Vanšu tiltam). 

 Specifiskas iezīmes Īpašums izvietots kvartālā starp Brīvības, Matīsa, Tērbatas un 

Artilērijas ielu. Objektu no Brīvības un Matīsa ielas krustojuma 

norobežo dzīvojamā māja, pa diaognāli kvartālā atrodas Dailes 

Teātris un Rīgas 1. slimnīca. No Matīsa ielas puses objekts 

robežojas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 3. 

depo un Valsts Policijas Rīgas centra iecirkni un no Tērbatas 

ielas puses ar Rīgas Bāriņtiesu. Artilērijas ielas virzienā 

īpašums robežojas ar Royal Casino Spa & Resort Hotel un 

Global Fitness.   

 Attālums līdz pilsētas 

centram (lineāri) – Brīvības 

piemineklim 

1.35 km 

 
1 http://www.pmlp.gov.lv/ 
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 Dominējošais īpašumu 

izmantošanas veids 

(tuvākajā apkārtnē) 

daudzdzīvokļu ēkas / publiskas būves 

 Citi izmantošanas veidi 

(tuvākajā apkārtnē) 

biroja ēkas / tirdzniecības ēkas 

 Ievērojami objekti tuvākajā 

apkārtnē 

Dailes Teātris, Rīgas 1.slimnīca, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta 3. depo, Valsts Policijas Rīgas centra 

iecirknis, Natālijas Draudziņas vidusskola, Rīgas 22. vidusskola, 

t/c Rimi “Bērnu Pasaule”, saldumu ražotne “Laima” 

 Objekta redzamības 

novērtējums 

Vidējs – daļēji atrodas iekšpagalmā, no Brīvības ielas puses 

teritorija nav redzama, gaļas paviljons redzams no Matīsa ielas 

puses, daļa teritorijas no Tērbatas ielas puses 

 Satiksmes intensitātes 

novērtējums 

gar vērtēšanas objektu satiksmes intensitāte ir vidēja 

 Transporta plūsma pa Brīvības ielu - augsta 

pa Matīsa ielu – vidēja 

pa Tērbatas ielu - zema 

 Gājēju plūsma  Pa Brīvības ielu: liela 

Pa Matīsa un Tērbatas ielām: neliela 

 Infrastruktūra  

 Īpašuma sasniedzamība Gājējiem Transportlī-

dzekļiem 

Citas piezīmes 

  laba laba  piebraukšana īpašumam ir no 

Matīsa un Tērbatas ielas  

 Auto novietošanas 

iespējas 

 Veids maksas / 

bezmaksas 

Piezīmes 

  - Segta autostāvvieta 

īpašumā 

- - 

  x Atklāta autostāvvieta 

īpašumā 

maksas - 

  x Autostāvvieta ielas / ceļa 

malā 

maksas C Zona 

  x Atklātas autostāvvietas 

netālu no Objekta 

maksas Tērbatas 77/79 

  x Segtas autostāvvietas 

netālu no Objekta 

- daudzstāvu 

lielgabalu ielā 

  - Cits   

 Vispārējs autostāvvietu 

novērtējums 

labs, pietiekams 

 Sabiedriskais transports Autobuss Tramvajs Trolejbuss Vilciens Citi 

  x x x - x 
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 Attālums līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta 

pieturai 

Izejot no tirgus teritorijas uz Brīvības iela ir pietura, kur pietur 

autobusu, trolejbusu un mikroautobusu maršruta līnijas; izejot 

no teritorijas uz Matīsa iela ir tramvaja pietura; ~400 m attālumā 

uz K.Barona ielas pietur tramvajs un tādā pašā attālumā uz  

Bruņinieku ielas autobuss.  

 Sabiedriskā transporta 

pieejamības novērtējums  

Ļoti labs 

 Citu sabiedrisko/ 

infrastruktūras iestāžu 

pieejamības novērtējums 

(t.i. skolas, iepirkšanās 

iespējas utt.) 

labs 

 Vietas novērtējums  mikro 

līmenī attiecībā uz īpašuma 

lietošanas viedu 

labs (attīstīta sabiedriskā transporta infrastruktūra, apkārtnē 

liels skaits dzīvojamo ēku, plānota dzīvojamo ēku un biroja ēku 

attīstība) 
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4. VĒRTĒJAMAIS OBJEKTS 

4.1. ĪPAŠUMA STRUKTŪRA 

 

Adrese 

P
ils

ē
ta

 

Īpašuma 

kadastra # 

Z
e
m

e
s-

g
rā

m
a
ta

s 

n
o
d
a
līj

u
m

a
 #

 

D
o
m

ā
ja

m
ā
s 

d
aļ

a
s 

Īpašnieks 

Z
e
m

e
s 

g
a
b
a
lu

 s
ka

it
s 

Z
e
m

e
s-

g
a
b
a
la

 

ka
d
a
st

ra
 #

 

Z
e
m

e
s-

g
a
b
a
la

 

p
la

tī
b
a
, 
m

2
 

Ē
ku

 s
ka

it
s 

/ 

n
u
m

e
rā

c
ija

 

Ēkas kadastra 

apzīmējuma # 

Ēkas nosaukums 

Brīvības iela 

90A 

Riga 0100-028-

0055 

2957 1/1 Rīgas 

Centrāltirgus, 

AS 

1 0100-

028-

0055 

20 028 1 0100-028-0055-001 Tirdzniecības paviljons 

         
2 0100-028-0055-002 Tirdzniecības paviljons          
3 0100-028-0055-003 Saldētava*          
4 0100-028-0055-004 Veikals*          
5 0100-028-0055-005 Sabiedriskā Tualete*          
6 0100-028-0055-006 Tirdzniecības kiosks*          
7 0100-028-0055-007 Nojume*          
8 0100-028-0055-008 Tirdzniecības kiosks*          
9 0100-028-0055-009 Tirdzniecības kiosks*          

10 0100-028-0055-010 Tirdzniecības kiosks*          
11 0100-028-0055-011 Nojume*          
12 0100-028-0055-015 Tirdzniecības kiosks*          
13 0100-028-0055-016 Noliktava*          
14 0100-028-0055-017 Saimniecības ēka*          
15 0100-028-0055-019 Noliktava*          
16 0100-028-0055-020 Administratīva ēka*          
17 0100-028-0055-021 Noliktava* 

         18 0100-028-0055-022 Noliktava* 

         19 0100-028-0055-023 Noliktava* 

         20 0100-028-0055-024 Ģērbtuve* 

         21 0100-028-0055-025 Noliktava* 

         22 0100-028-0055-026 Sardzes ēka* 

         23 0100-028-0055-027 Transformators* 

         24 0100-028-0055-028 Tirdzniecības kiosks* 

         25 0100-028-0055-029 Tirdzniecības kiosks* 

         26 0100-028-0055-030 Tirdzniecības kiosks* 

         27 0100-028-0055-031 Tirdzniecības kiosks* 

         28 0100-028-0055-032 Frizētava* 

         29 0100-028-0055-038 Saimniecības ēka* 

         30 0100-028-0055-040 Ēka* 

         31 0100-028-0055-042 Automazgātava** 

         32 0100-028-0055-043 Tirgus paviljons** 

         33 0100-028-0055-044 Ēka* 

         34 0100-028-0055-035 Ēka* 

         35 0100-028-0055-046 Ēka* 

         36 0100-028-0055-047 Ēka* 

         37 0100-028-0055-048 Ēka*       
1 

 
20 028 37 

  

* paredzēts nojaukt              ** nojaukts 
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4.2. AIZLIEGUMI 

Reģistrētie aizliegumi attiecīgo atsevišķo īpašuma objektu Zemesgrāmatas nodalījumu 2.daļas 

2.iedaļā: 

Adrese (nosaukums) Īpašuma 

kadastra 

numurs 

Nr. Apraksts Ietekme uz 

tirgus vērtību 

Brīvības iela 90A 0100-028-0055 
 

Nav ierakstu - 

Vērtētājam nav zināmi jebkādi citi aizliegumi. 

4.3. APGRŪTINĀJUMI 

Reģistrētie apgrūtinājumi attiecīgo atsevišķo īpašuma objektu Zemesgrāmatas nodalījumu 

3.daļas 1. un 2.iedaļā un/ vai Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā 

(www.kadastrs.lv): 

Adrese 

(nosaukums) 

Īpašuma 

kadastra 

numurs 

Nr. Apraksts Platība Mēr-

vienība 

Ietekme uz 

Tirgus 

vērtību 

Brīvības iela 

90A 

0100-028-

0055 

1 valsts nozīmes kultūras pieminekļa 

teritorija un objekti  

2.0028 ha nenozīmīga 

    2 aizsargjoslas teritorija gar pazemes 

elektronisko sakaru tīklu līnijām un 

kabeļu kanalizāciju  

0 - nenozīmīga 

    3 aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu 

ar spiedienu  

0 - nenozīmīga 

    4 ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

gar pazemes siltumvadu, 

siltumapgādes iekārtu un būvi  

0.0477 ha nenozīmīga 

Vērtētājam nav zināmi jebkādi citi apgrūtinājumi.  

4.4. ĶĪLAS TIESĪBAS  

Reģistrētie aizliegumi attiecīgo atsevišķo īpašuma objektu Zemesgrāmatas nodalījumu 4.daļā.  

Adrese (nosaukums) Īpašuma 

kadastra numurs 

Nr. Apraksts Ietekme uz 

tirgus vērtību 

Brīvības iela 90A 0100-028-0055 
 

Nav ierakstu - 

Vērtētājam nav zināmas jebkādas citas ķīlas tiesības attiecībā uz Objektu. 

4.5. ZEMESGABALA APRAKSTS 

Informācijas kopsavilkums 

Kadastra numurs Adrese Īpašumtiesību 

veids 

Ietilpst 

vērtējamā 

īpašumā 

Platība, m2 % no kopējās 

teritorijas 

0100-028-0055 Brīvības iela 90A īpašums jā 20 028 100% 
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Teritorijas iezīmes 

Komentāri  -  

Kopējā platība, m2 20 028 

Plāni   

Kadastra karte tuvplānā 

 
Avots: www.kadastrs.lv, 12.2019 

Kadastra karte  

(areo-foto skats) 

 
Avots: www.kadastrs.lv, 12.2019 

Apgrūtinājumi (ietekme uz 

aprēķināmo īpašuma 

vērtību):  

- 
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Atļautā izmantošana  

Pašvaldības teritorijas 

plānojums 

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam; Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu (ar grozījumiem, kas 

īstenojami no 23.09.2013.) 

Avots: http://www.rdpad.lv/rtp/rvc/ 

RVC AZ detalizēta teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana 

 

 
RVC AZ Apbūves veidošanas 

pamatnosacījumi 
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RVC AZ Galvenās 

aizsargjoslas un citi 

zemesgabalu izmantošanas 

aprobežojumi 

 

 
Apbūves intensitāte (atļautā) nav noteikta 

Zemesgabala minimālā brīvā 

teritorija (atļauts) 

nav noteikta 

RVC kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas un 

attīstības plāns (14.06.2019) 
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Rīgas teritorijas plānojums līdz 

2030.gadam (izstrādē) 

Izstrādē esošais Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030.gadam, 2019.gada marta 

1.redakcija 

Avots: http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/ 
Funkcionālais zonējums 

 
Funkcionālais zonējums Jauktas centra apbūves teritorija (JC7) ir funkcionālā zona Rīgas vēsturiskā 

centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā plānots plašs jauktas 

izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir 

noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai 

izstrādātajos plānošanas dokumentos. 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 

• Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008) 

• Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009) 

• Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010) 

• Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011) 

• Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001) 

• Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007) 

• Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)  

• Sporta ēku un būvju apbūve (12005) 

• Kultūras iestāžu apbūve (12004) 

• Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

• Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) 

• Biroju ēku apbūve (12001) 

• Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006) 

• Rindu māju apbūve (11005) 

• Savrupmāju apbūve (11001) 

Teritorijas papildizmantošanas veidi: 

• Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001) 

• Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 

Apbūves intensitāte (atļautā) Zonējums Min brīvā 

teritorija 

Maksimālā apbūves 

intensitāte 

Maksimālais stāvu 

skaits 

Jauktas centra apbūves 

teritorija (JC7) 

nav noteikts* nav noteikts* nav noteikts* 

*- saskaņā ar RVC AZ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
 

Detālplānojums n/a 

Citas piezīmes (piem., ja 

pastāv papildus ierobežojumi) 

n/a 
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Pašreizējās izmantošanas 

atbilstība  atļautajam teritorijas 

izmantošanas veidam/ 

būvnormatīviem 

atbilst 

 

4.6. OBJEKTA ĪPAŠUMTIESĪBU RAKSTUROJUMS 

Sabiedrība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās ēkas Vidzemes tirgū ir sākusi nomāt no 

07.08.1996., pamatojoties uz Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.23 (30.2.1.-6-96-12), 

savukārt, zemi Sabiedrība nomā kopš 16.12.1997. pamatojoties uz Zemes nomas līgumu 

Nr.278. 2017. gada 16.jūnijā Sabiedrība ar Rīgas domi ir noslēgusi jaunu nomas līgumu par 

zemes un Rīgas pilsētai piederošo ēku nomu, kurš stājās spēkā 2017.gada 1.jūlijā un ir spēkā 

30 gadus no līguma spēkā stāšanās dienas (attiecīgi līdz 30.06.2047.). Ar Rīgas domes 

18.12.2012. lēmumu Nr.5631 "Par AS "Rīgas Centrāltirgus" īstenoto valsts pārvaldes 

uzdevumu un pašvaldības komercdarbības veikšanai nepieciešamajiem Rīgas pilsētas 

pašvaldības nekustamajiem īpašumiem" (prot. Nr.101, 32.§) pieņemts lēmums Vidzemes tirgus 

zemi un ēkas ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā, jo tas ir nepieciešams saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai. 19.02.2014. Sabiedrības pamatkapitālā ir ieguldīts mantiskais ieguldījums - 

Veikala būve, Brīvības iela 90B, kadastra Nr. 01000280055004, ar ieguldījuma apjomu EUR 31 

729 apmērā.  

Lai varētu nodrošināt Vidzemes tirgus nekustamā īpašuma ieguldīšanu Sabiedrības 

pamatkapitālā, Sabiedrība 2017. gadā ir iegādājusies 3 (trīs) trešajām personām piederošās 

ēkas, kuras atrodas Vidzemes tirgus teritorijā: tirdzniecības paviljonu (kadastra apzīmējums 

0100 028 0055 043); noliktavu (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 019); administratīvo 

ēku (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 020).  Ar 11.07.2018. Rīgas domes lēmumu 

Nr.1410 AS “Rīgas Centrāltirgus” pamatkapitālā kā mantiskais ieguldījums tiks ieguldīts Rīgas 

pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra 

Nr.01000280055), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000280055) 20 028 

m2 platībā, tirdzniecības paviljoniem (kadastra apzīmējumi: 01000280055001; 

01000280055002), saldētavas (kadastra apzīmējums 01000280055003) un sardzes ēkas 

(kadastra apzīmējums 01000280055026). Tāpat tika paredzēts, ka līdz 2018. gada beigām 

tiks nojauktas divas ēkas – automazgātava, (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 042) un 

tirdzniecības paviljons (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 043). Vērtētājs 2019. gada 28. 

novembra apskatē konstatējis, ka ēkas ir nojauktas.  

4.7. ESOŠAIS DARBĪBAS PROFILS 

Ņemot vērā, ka Vidzemes tirgus ir skaidri nodalāms objekts, kā arī izvērtējot esošo tirgus 

rentabilitāti un tirgus platības atbilstību tirdzniecības funkcijai, tirgus apsaimniekošanai 

2015.gadā tika piesaistīts stratēģisks partneruzņēmums. 2015. gadā tika īstenota Vidzemes 

tirgus apsaimniekošanas reorganizācija, kas sevī ietvēra Vidzemes tirgus teritorijas nodošanu 

ilgtermiņa apakšnomā nomniekam.  

Pamatojoties uz 2015.gada 10. aprīļa Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.02-05/25A 

Sabiedrība Vidzemes tirgus teritoriju Brīvības ielā 90A (ēkas un tām piesaistīto zemes gabalu) 

ir iznomājusi SIA "Kaufmann Concepts" (reģ.nr.40103831063). Būtisks apakšnomas 

nosacījums ir saglabāt Vidzemes tirgus darbības statusu.  
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Līgumā tika paredzēts, ka Nomniekam jāizstrādā Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, tajā 

paredzot ēku/būvju pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu un turpmākās izmantošanas plānu. 

Nomnieks ir iesniedzis koncepciju, taču to ir nepieciešams koriģēt un uzlabot. Sabiedrība 

2018.gada 27.februāra vēstulē Nr.02-10/100 atkārtoti lūdza SIA “Kaufmann Concepts” 

papildināt vai pārstādāt iesniegto koncepciju, kā arī tās realizācijas plānu. Līdz šim brīdim 

Sabiedrība nav saņēmusi prasīto informāciju.  

Šobrīd Līgums ir spēkā līdz 31.12.2019. RCT neplāno turpināt nomas attiecības ar esošo 

nomnieku. 

2019. gada aprīlī tika prezentēta Colliers International Advisors izstrādātā Vidzemes Tirgus 

attīstības vīzija, kas ietvēra 3 iespējamos attīstības izpildes scenārijus: 1. RCT attīsta teritoriju 

pats, 2. RCT daļēji attīsta pats un pārējo nodod ilgtermiņa nomā, 3. RCT visu teritoriju nodod 

ilgtermiņa nomā investoram. Ņemot vērā uzņēmumam pieejamos finanšu resursus, tika 

pieņemts turpināt attīstību pēc scenārija, kurā visa Vidzemes tirgus teritorija tiek nodota 

ilgtermiņa nomā.  

4.8. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

Teritorijas attīstības plānu pēc Colliers International Advisors attīstības vīzijas izstrādājuši SIA 

“INEX arhitekti” arhitekts J.Biķis un interjera dizainere Z.Biķe.  

Vidzemes Tirgus 

teritorijas 

ģenerālplāns 

 
Avots: SIA INEX Arhitekti  

Teritorijas centrālajā daļā paredzēta esošās apbūves pārbūve par daudzfunkcionālu ēku ar 

skatuvi un palīgtelpām. Šajā ēkā iekļautas arī publiskās tualetes ar atsevišķu ieeju no ēkas 

sāna. Skatuves priekšā paredzēts tirgus laukums, kurš var tik izmantots gan masu 

pasākumiem, gan arī zemnieku vai nakts tirgus vajadzībām. Laukuma sānos paredzētās 

stacionāras tirdzniecības platības. 
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Blakus esošajai 5-stāvu dzīvojamajai ēkai Brīvības ielā 90 paredzēta plaša apzaļumota 

rekreatīva zona, kurā paredzēts bērnu rotaļu laukums, fizisko aktivitāšu zona, atpūtas zona ar 

strūklakām un dekoratīvo augu akmens dārzu. Rekreācijas zonu no pārējās tirgus daļas 

paredzēts atdalīt ar dekoratīvu sienu, lai norobežotu funkcionālās zonas. Pārējā tirgus daļā arī 

paredzētas apzaļumotas zonas un sēdvietas. 

Galvenā autotransporta kustība un novietnes paredzētas teritorijas Tērbatas ielas daļā, kur 

paredzēta galvenā iebrauktuve, kā arī gar visu zemes gabala austrumu daļu, galvenokārt 

piegādes un darbinieku transporta vajadzībām. Kopā paredzētas 96 autostāvvietas (minimāli 

nepieciešamais skaits ~65 gab. pēc RVCAZ TIAN). Nepieciešamības gadījumā autotransporta 

iekļūšanai teritorijā var tikt lietotas 1-2 iebrauktuves no Matīsa ielas. Operatīvajam transportam 

ir brīva piekļuve visā tirgus teritorijā, tajā skaitā ievērojot ugunsdzēsības transporta gabarītus. 

Piena paviljonam paredzēts izbūvēt funkcionāli nepieciešamu noliktavu piebūvi. Blakus tai 

paredzēta arī atsevišķa ēka saldētajiem produktiem. Zemes gabala daļā pie Tērbatas ielas 

paredzēta darījumu ēka ar tirdzniecības platību pirmajā stāvā. 

Gājēju plūsma paredzēta brīvi praktiski visā tirgus teritorijā, izņemot autostāvvietu teritoriju 

teritorijas ziemeļaustrumu daļā, kur gājēju plūsma ir daļēji ierobežota. Gājēju iekļūšanai tirgus 

teritorijā paredzētas: 1 ieeja no Tērbatas ielas, 3 ieejas no Matīsa ielas un 1 ieeja no Brīvības 

ielas. 

Publiskās 

ēdamzonas 

plans (gaļas 

paviljons) 

 
Avots: SIA INEX Arhitekti  

Ēkai gar Matīsa ielu (gaļas paviljonam) sakarā ar tirgus izpēti un lietderības pamatojumu ēkā, 

kā pamatfunkcija paredzēta sabiedriskā ēdināšana to pilnībā atvēlot publiskas ēdamzonas 

vajadzībām. Ēkas principiālais risinājums paredzēts 1 stāva līmenī, paredzot kafejnīcas un 

ēdnīcas ar platību no 12; 20 līdz 50; 100 m². Kā papildus iespēja iespējama daļēja ēdamzonu 

un restorāna platību izmantošana 2. stāva līmenī. 
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Klientu ērtībai paredzētas ēdamzonas ar galdiem, gan ēkas perimetrā, gan centrālajā daļā. 

Vidusdaļā paredzēta arī bērnu atpūtas zona. Abās ēkas gala daļās paredzētas publiskās 

tualetes. Komercdarbības vajadzībām ēkas pazemes līmenī ~400 m² platībā paredzēta 

palīgtelpu zona ar darbinieku ģērbtuvēm, noliktavām, virtuvi u.tml.. 

Kopējā tirdzniecības platība paredzēta aptuveni 660 m² platībā, neskaitot palīgtelpas. 

Ēkas interjers veidots mūsdienīgi pamatotos dizaina risinājumos, materiālos un stilistikā, 

ietverot atsauces uz vēstures elementiem – integrējot oriģinālās tirgotavu nodalījumu 

kolonnas, žalūzijas un citus elementus. 

Publiskās ēdamzonas komerplatību zonu eksplikācija paredz, ka restorānu platība 2. līmenī ir 

104 m2, kafejnīcu un komecplatību platība 1. līmenī ir 555 m2, bet komercplatību palīgtelpas 

pagrabstāvā aizņem 361 m2, kas kopā veido 1,019 m2. Attiecīgi ēkas kopējā platība 1,675 m2, 

bet pagraba kopējā platība 425 m2.  

Tirgus ēkas 

plāns (piena 

paviljons) 

 
Avots: SIA INEX Arhitekti  

Ēka teritorijas iekšpusē (piena paviljons) primāri paredzēta tirgus pamatfunkcijām. Vēsturiskās 

ēkas plānojumā sadalītas tirdzniecības platības izmēros no 15 līdz 26 m², kas paredzētas - 

dārzeņu, augļu, zivju, gaļas, piena produktu, bakalejas un citu pārtikas preču tirdzniecībai. 

Paredzēta arī kafejnīca, lai nodrošinātu klientu un darbinieku vajadzības.  

Kopējā tirdzniecības platība paredzēta aptuveni 882 m² platībā, neskaitot palīgtelpas. Ēkā 

paredzētas arī publiskās tualetes. Paredzēta ēkas noliktavu piebūve austrumu daļā, kurā 

paredzētas platības darbinieku vajadzībām, tajā skaitā ģērbtuves ar palīgtelpām. 

Tirgus ēkas zonu eksplikācija paredz, ka kopējā tirdzniecības platība ir 882 m2, bet noliktavu 

un ģērbtuvju platība 561 m2, kas kopā veido 1,443 m2, savukārt gaiteņi un koplietošanas telpas 

aizņem 918 m2. Esošās ēkas platība ir 1,720 m2, piebūves platība paredzēta 650 m2, kas kopā 

veido 2,361 m2.  

Kopējais ēku apbūves laukums ir 7,839 m2, bet kopējā stāvu platība aptuveni 15,639 m2. 

Brauktuves un autostāvvietas aizņem 3,337 m2 un kopējais autostāvvietu skaits ir 96 (pēc 

RVCAZ TIAN minimums jābūt 65 autostāvvietām). Kopējais teritorijas apbūves blīvums ir 39 

procenti, maksimālais atļauts ir 60 procenti. 
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Tirdzniecības platību ārtelpā gan savienojošās pergolas daļā, gan laukuma daļā kopējā platība 

paredzēta 960 m2. 

Ēku un būvju 

eksplikācija 
Nr Būves nosaukums 

Apbūves 
laukums, m2 

 Esošās ēkas un būves:  

1. Publiskās ēdamzonas ēka 1,811 

2. Tirgus ēka 1,874 

   

 Jaunuzbūvējamās ēkas un būves:  

3. Noliktavas 674 

4. Saldētavas 289 

5. Darījumu ēka 1,422 

6. Skatuves ēka (t.sk. publiskās 

tualetes) 

646 

7. Savienojošā pergola 1,123 

 Apbūves laukums ēkām KOPĀ 7,839 

   

8.  Rekreācija – bērnu laukums, zaļā 

zona 

2,510 

9. Autostāvvietas 3,337 

Avots: SIA INEX Arhitekti  

Ievērojot RVC AZ TIAN, zemes gabala daļā, kas pieslēdzās Tērbatas ielai paredzēta 20 m 

augsta, 6-stāvu darījumu ēka ar aptuveni 1100 m² tirdzniecības platību pirmajā stāvā. Ēkas 

kopējā iespējamā bruto platība aptuveni 7800 m². Ēkas apjoma, izvietojuma, funkcionālie un 

stilistiskie risinājumi var tikt noskaidroti arhitektūras konkursa ietvaros. 

Risinājuma 

apjoms 
Nr Ēka/ teritorija 

Risinājuma apjoms, 

m2 

1. 
Esošās ēkas: 4,461 
Publiskās ēdināšanas zona 2,100 
Tirgus paviljons 2,361 

2.  
Āra tirdzniecības zonas izbūves platība 1,123 
Āra tirdzniecības vietu kopējā platība 960 

3. 
Autostāvvietas un piebraucamie ceļi 3,337 
Autostāvvietu skaits 96 

4.  Atpūtas zona un bērnu rotaļu laukums 2,510 
5. Jaunbūve – darījumu ēka 7,800 
6. Publisko aktivitāšu zona 646 

Avots: SIA INEX Arhitekti  

Pēc funkcijām VT teritorija iedalīta 7 daļās: 

1. Atpūtas zona un bērnu spēļu laukums ar aptuveno platību 2,510 kvadrātmetri; 

2. Āra tirdzniecības zona ar atsevišķi stāvošiem tirdzniecības kioskiem ar kopējo zonas 

izbūves platību aptuveni 1,120 kvadrātmetri, kas veidos aptuveni 960 kvadrātmetrus pastāvīgi 

iznomājamās platības; 

3. Autostāvvietas/ pārvietojamo tirdzniecības vietu/ publisko aktivitāšu zona, kopējā izbūves 

platība aptuveni 3,980 kvadrātmetri ar iespēju teritoriju pielāgot pēc nepieciešamības; 
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4. Tirdzniecības paviljons ar kopējo izbūvējamo platību aptuveni 2,361 kvadrātmetri, no kā 650 

kvadrātmetri ir jaunbūvējamā platība noliktavu vajadzībām; iznomājamā platība aptuveni 882 

kvadrātmetri; 

5. Ēdināšanas pakalpojumu paviljons ar kopējo izbūvējamo platību aptuveni 2,100 kvadrātmetri, 

no kā aptuveni 659 kvadrātmetri iznomājamā platība un 425 kvadrātmetri jaunizbūvējamā 

pagrabtelpu platība noliktavu vajadzībām; 

6. Ēka ar darījumu funkciju; kopējā izbūvējamā platība aptuveni 7,800 kvadrātmetri, no kā 

iznomājamā platība aptuveni 6,240 kvadrātmetri – 740 kvadrātmetri pirmā stāva tirdzniecības 

platības un 5,500 kvadrātmetri darījumu platības; 

7. Infrastruktūra (ceļi, apgaismojums, apzaļumošana) – pārējā daļa no teritorijas. 

Arhitektu izstrādātajā vizuālajā vīzijā atspoguļoti visi iepriekš minētie elementi, izņemot precīzu 

darījumu ēkas vizuālo skatu un apjomus, jo tam nepieciešams atsevišķs konkurss. 

Vidzemes tirgus 

teritorijas 3D 

virsskats no 

Matīsa ielas 

puses 

 
Avots: SIA INEX Arhitekti  
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5. TIRGUS PĀRSKATS 

5.1. ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 

Kopējais ekonomiskais noskaņojums valstī, ienākumu līmenis un pirktspēja ir galvenie rādītāji, 

kas ietekmē mazumtirdzniecības nozari. Kopumā pēdējos gados ekonomiskās tendences valstī 

ir uzlabojušās un iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugums 2018. gadā sasniedza aptuveni 4.9 

procentu pieaugumu gada laikā. Pieaugums lielākoties skaidrojams ar eksporta pieaugumu, 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma apgūšanu, ienākumu pieaugumu un attiecīgi 

mājsaimniecību patēriņu. Šī gada trešajā ceturksnī IKP rādītājs par 2.9 procentiem pārsniedz 

2018. gada 3. ceturkšņa rādītāju (CSB dati). Šāds pat IKP pieaugums gan nav gaidāms arī 

nākamajos gados, analītiķi prognozē, ka ekonomiskā izaugsme paliks vēl nedaudz lēnāka, un 

2020. gadā IKP varētu augt par aptuveni 2.0-2.8 procentiem gadā (Eiropas komisijas, SEB, 

Latvijas bankas, Swedbank, IMF un Finanšu ministrijas prognozes).  

Iekšzemes 

kopprodukta 

pieaugums pa 

ceturkšņiem 

gadu no gada, 

% 

 
Avots: CSB  

Ekonomikas izaugsmes iespaidā, arī bezdarba līmenis turpina samazināties straujāk nekā 

iepriekšējos gadus un pašlaik (oktobris, 2019) aptuveni 5.7 procenti Latvijas darbspējīgo 

iedzīvotāju un 3.7 procenti Rīgas darbspējīgo iedzīvotāju ir bez darba (Valsts nodarbinātības 

aģentūras dati). Vairākas nozares jau ir publiski paziņojušas, ka ir darbaspēka trūkums (īpaši 

pakalpojumu, ēdināšanas un transporta nozarēs) un nepieciešams piesaistīt darbaspēku no 

ārzemēm. Pēdējos gados novērotas pozitīvas tendences, ka jauniešu (15-24) bezdarba līmenis 

samazinās, tomēr tas pieaug pirms pensijas vecuma grupā (55-74). 

Bezdarba 

līmenis pa 

vecuma 

grupām 

 
Avots: CSB  
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Spiedienu uz algu pieaugumu savukārt rada kvalificēta darbaspēka trūkums, kas liek 

uzņēmumiem palielināt darbinieku algas, lai noturētu tos savā uzņēmumā vai pārvilinātu 

darbiniekus no konkurentiem. 2018. gadā vidējā alga pieauga par 8.5 procentiem, salīdzinot ar 

gadu iepriekš, kamēr 2019. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar gadu iepriekš, vidējā bruto alga 

pieauga par 8.3 procentiem un sasniedza 1,091 EUR/ mēnesī par pilnas slodes darbu (CSB 

dati). Pieaugošās algas nodrošina lielāku patēriņu, kas pozitīvi ietekmē tirdzniecības sektoru, 

tomēr tās atstāj iespaidu arī uz uzņēmumu izmaksām, liekot tiem pacelt produktu un 

pakalpojumu cenas, kas savukārt ietekmē inflācijas rādītājus.  

Vidējā bruto 

mēnešalga 

Rīgā un Latvijā 

 
Avots: CSB  

Inflācija pēdējos divus gadus ir bijusi nedaudz zem 3 procentiem, stabilas cenas ir apģērbiem 

un pārtikai, kamēr cenu pieaugums novērots alkoholam un tabakai, palielinot akcīzes nodokli, 

kā arī transportam un mājokļa uzturēšanas izdevumiem pieaugošo ūdens, elektrības un gāzes 

izmaksu dēļ. Jāpiemin gan, ka esošais inflācijas līmenis ir nedaudz virs Eiro zonas ilgtermiņa 

mērķa, kas ir 2 procentu inflācija gadā. 2019. gada oktobrī vidējais patēriņa cenu līmenis gada 

laikā palielinājās par 2.3 procentiem (CSB dati). 

Patēriņa cenu 

indeksa 

izmaiņas pa 

mēnešiem pret 

iepriekšējā 

gada attiecīgo 

periodu 

 
Avots: CSB  

Lielu ietekmi uz pilsētas attīstību atstāj arī iedzīvotāju skaita izmaiņas – iedzīvotāju skaits Rīgā 

samazinās gadu no gada par aptuveni 0.4 procentiem gadā. 2019. gada sākumā Rīgā bija 633 

tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits izteikti samazinās centra apkaimē, kas ir galvenā 

Vidzemes Tirgus mērķauditorija, ja Rīgā 18 gadu laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 16 

procentiem, tad centra apkaimē samazinājums ir 40 procenti. Tomēr, lai gan cilvēki izvēlas 

pārcelties tālāk no centra, darbavietas tāpat ir izvietotas centrā vai tā tuvumā, un cilvēku 

kustība šai apkaimē notiek. Kopumā Vidzemes tirgus apkārtesošajās apkaimēs (Centrs, Brasa, 

Avoti, Teika, Vecpilsēta, Skanste, Grīziņkalns) dzīvo aptuveni 107 tūkstoši iedzīvotāju, lai gan 

jāmin, ka šajās pašās apkaimēs 2000. gadā dzīvoja ap 150 tūkstošiem iedzīvotāju. Aptuveni 20 

procenti no visiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25-34 gadiem, kas ir vispārstāvētākā 

vecuma grupa šajā teritorijā, sekojot 15 procentiem iedzīvotāju vecuma grupā 35-44 gadi un 

15 procentiem vecuma grupā virs 65 gadiem.  
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Iedzīvotāju skaita 

dinamika Rīgā 

 
Avots: CSB  

Mazumtirdzniecības apgrozījumu pozitīvi ietekmē gan pieaugošās algas un pirktspēja, gan 

cilvēku optimisms. 2018. gadā kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā sasniedza 

EUR 7.7 miljardus, kas ir 4 procentu pieaugums, salīdzinot ar gadu iepriekš (CSB dati).  

Tūristu skaita pieaugums Latvijā un Rīgā ir bijis pozitīvs jau vairākus gadus no vietas, 2018. 

gadā tūristu skaita pieaugums sasniedza 8 procentus gada laikā. Kopumā Latvijas viesnīcās 

tika apkalpoti 1.7 miljoni ārzemnieku, no tiem gandrīz 1.4 miljoni Rīgas viesnīcās. Lielākā daļa 

viesu jeb 55 procenti no ārzemniekiem ierodas no Krievijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Somijas un Lielbritānijas. Tirgus ir populārs tūristu galamērķis jebkurā pilsētā, tomēr Rīgā 

jāmin, ka Rīgas Centrāltirgus drīzāk kalpos kā tūristu galamērķis nevis Vidzemes tirgus.  

5.2. MAZUMTIRDZNIECĪBAS SEKTORS 

Tā kā tirgus pēc savas būtības ir viens no mazumtirdzniecības dalībniekiem, turpmāk 

apskatīsim esošo situāciju un tendences profesionālajā mazumtirdzniecības segmentā Rīgā. 

Kopējais profesionālais mazumtirdzniecības telpu apjoms (tiek uzskaitīti tādi centri, kuru 

platība pārsniedz 5,000 kvadrātmetrus) Rīgā uz 2019. gada beigām sasniedz 790 tūkstošus 

iznomājamo kvadrātmetru, 61 procents no šī apjoma ir tirdzniecības centri. Šogad 

mazumtirdzniecības tirgu papildināja jauns tirdzniecības centrs Akropole, kādreizējā Galerija 

Azur, kas tika atvērta jaunā konceptā un paplašinātās telpās ar nosaukumu Ozols, kā arī 

tirdzniecības centra Alfa piebūve. Nākamā gada sākumā sagaidāms, ka tiks atvērta arī 

paplašinātā Origo daļa, savukārt gada beigās jauns tirdzniecības centrs Sāga Dreiliņos blakus 

IKEA.   

Rīgas mazum- 

tirdzniecības 

objektu dinamika 

pa veidiem 

 
Avots: Colliers  

Rīgā ir 17 tirdzniecības centri. Lielākie no tiem ir Akropole, Riga Plaza, Alfa, Domina Shopping 

un Spice. Mūsdienās tirdzniecības centros ir pieejami ne tikai veikali, bet arī dažādas 
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ēdināšanas un izklaides vietas plašā klāstā (kino, boulings, spēļu istabas), kā arī 

nepieciešamākie pakalpojumi, kā piemēram banku filiāles, pasta nodaļas, ķīmiskā tīrītava, apavu 

serviss, sporta klubs un tamlīdzīgi. Vidzemes Tirgum tuvākie tirdzniecības centri un attiecīgi 

sava veida konkurenti ir Galleria Riga centra apkaimē 1 km attālumā, Galerija Centrs Vecrīgā 

un Origo centra apkaimē abi 2 km attālumā un Domina Shopping Teikas apkaimē 2.5 kilometru 

attālumā. No lielveikaliem, kuru platība pārsniedz 5 tūkstošus iznomājamo kvadrātmetru 

tuvākie ir Maxima XXX Grostonas ielā Skanstes apkaimē 1 km attālumā un Rimi Hypermarket 

Valdemāra ielā Brasas apkaimē 1.8 km attālumā.  

Galvenie virzieni, kuros pašlaik attīstās tirdzniecības centri ir individuālo konceptu atrašana un 

mērķa auditorijas definēšana, jo mūsdienās tirdzniecības centru mērķis ir pieredzes, sajūtu un 

izklaižu nodrošināšana un mazāk tieši tirdzniecības nodrošināšana. Iepirkšanās internetā 

konkurē ar tirdzniecības centru tradicionālajiem nomniekiem, attiecīgi to īpašniekiem vairāk 

jāpiesaista nomnieki, kas nodrošina pakalpojumus un izklaides, jo tie ir nomnieki, kas nodrošina 

apmeklētāju plūsmu.  

Apmeklētāju plūsmai gadu no gada ir tieksme nedaudz samazināties, kas ir saistīts ar 

iedzīvotāju skaita samazināšanos un e-komercijas pieaugumu, tomēr vidējā apmeklētāja 

iztērēta summa tirdzniecības centros aug un 2018. gadā bija aptuveni 10.30 EUR. Savukārt 

vidējais apgrozījums uz iznomājamo kvadrātmetru sasniedza EUR 2,360 tai pašā gadā.  

Tā kā Vidzemes Tirgū galvenais uzsvars tiks likts uz pārtikas tirdzniecību un ēdināšanu, tad 

drīzāk konkurence jāskatās no pārtikas lielveikalu puses. Latvijā lielākie mazumtirdzniecības 

tīkli ir Rimi un Maxima, tirgū aktīvi ir arī Mego, Elvi, Lats un Aibe. Pēdējos gados jaunu pārtikas 

veikalu celtniecība ir apsīkusi un tirgū ir palikušas arī tukšas telpas pēc Prisma aiziešanas no 

Latvijas tirgus. 2020. gadā savus pirmos 10 veikalus Latvija plāno atvērt Vācijas 

mazumtirdzniecības tīkls LIDL. Pašlaik LIDL iegādājies zemes un uzsācis attīstību veikaliem 

lielākajos Rīgas guļamrajonos un republikas nozīmes pilsētās, Rīgas vēsturiskā centra ietvaros 

LIDL būvniecībai zemesgabali pagaidām nav iegādāti. Tuvojoties LIDL ienākšanai Latvijā Rimi 

atsacījās no zemo cenu pārtikas veikalu koncepta Supernetto, un gan Rimi, gan Maxima strauji 

izplešas mazo veikalu un ekspress veikalu konceptā, atverot jaunus veikalus Rīgas centra 

ietvaros ar uzsvaru tieši uz iespēju iegādāties pārtikas produktus blakus mājām/ birojam un 

iegādāties jau pagatavotus ēdienus.  

Rīgas 

tirdzniecības 

centru brīvo 

platību dinamika, 

% no kopējā 

 
Avots: Colliers  

Mainoties mazumtirdzniecības tendencēm un palielinoties pakalpojumu un izklaides daļai 

tirdzniecības centros, nomas maksas nedaudz samazinās, pašlaik tās ir ap EUR 8-10 mēnesī 

par iznomājamo kvadrātmetru enkur nomniekiem, kas iznomā lielas platības (pārtikas veikali, 

sporta klubi), ap EUR 15-35 par vidēja izmēra telpām un ap EUR 25-50 mazo telpu 

iznomātājiem. Akropoles atvēršana un citu tirdzniecības centru paplašināšana ir palielinājusi 
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brīvo platību apjomu mazāk veiksmīgajos tirdzniecības centros. Pašlaik brīvo platību apjoms ir 

ap 3.2 procentiem no kopējās iznomājamās platības.  

Līdzīga situācija ir arī ielu tirdzniecībā, vietās ar lielu gājēju plūsmu nomas maksas sasniedz 

pat 40-50 EUR/m2 mēnesī un šādas vietas ir pieprasītas kafejnīcu tīklu un ekspress koncepta 

pārtikas tīklu vidū. Tīklu ēdinātāji lielākoties izvēlas atrašanos tirdzniecības centros un 

lielveikalos, kamēr individuālie uzņēmēji izvēlas Rīgas centra ielu tirdzniecības komerctelpas. 

Pēdējos gados novērots, ka palielinās pieprasījums pēc elastīgiem līguma nosacījumiem un 

iespējas nomāt telpas īstermiņā (pop-up koncepts).  

5.3. BIROJU SEKTORS 

Salīdzinot ar pārējo Baltijas valstu galvaspilsētām, Rīgā biroju tirgus ir mazāk attīstīts un jaunu 

biroju ēku būvniecība notiek lēnāk. 2019. gada 3. ceturksnī kopējais profesionālo biroja ēku 

apjoms Rīgā sasniedz 738 tūkstošus iznomājamo kvadrātmetru, no kuriem 14 procenti ir A 

klases biroja ēkas. 

Rīgas biroju 

tirgus dinamika 

pa klasēm 

 
Avots: Colliers  

Rīgā atšķirībā no citām pilsētām nav izteika centrālā biznesa rajona. Lai gan centrā ir izvietoti 

25 procenti no visa biroju apjoma, tās lielākoties ir vairāk kā 10 gadus atpakaļ būvētās ēkas. 

Kopumā 71 procents no Rīgas biroju apjoma ir vecāks par 10 gadiem un ar pašreizējiem 

būvniecības apjomiem nav sagaidāms, ka situācija tuvākajā laikā varētu uzlaboties.  

Rīgas biroju 

tirgus pēc 

vecuma,  

Q3 2019 

 
Avots: Colliers  

2019. gadā pabeigtas biroju ēkas ar kopējo platību 42 tūkstoši kvadrātmetru, no tiem lielākie 

objekti ir Vastint attīstītais Business Garden Mārupē, SG Capital renovētā SWH biroju ēka un 

Akropole biroju ēka, vēl šogad Hanner plāno pabeigt pēdējo biroju ēku Jaunās Teikas 

kompleksā. Būvniecības stadijā pašlaik ir 78 tūkstoši kvadrātmetru, kamēr plānošanas stadijā 

300 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem lielāko daļu plānots pabeigt 2022/2023. gadā. Pēc 
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plānotajiem projektiem iezīmējas, ka lielākā daļa attīstības plānota Ķīpsalā un ap Raņķa dambi, 

Skanstē, Centrā un VEF/Teika, iezīmējot nākotnes biznesa rajonus.  

Rīgas biroju 

tirgus 

dinamika, 

iekļaujot 

plānotos 

projektus 

 
Avots: Colliers  

Nomas darījumu apjoms pēdējos gados ir bijis zemāks nekā cerēts un šogad varētu sasniegt 

ap 40 tūkstošiem kvadrātmetru. Tā kā vairākas no šogad un pagājušajā gadā ekspluatācijā 

nodotajām biroja ēkām vēl nav atradušas savus nomniekus, brīvo platību apjoms B1 klases 

birojus sasniedz 11 procentus un B2 klases birojos 15.8 procentus. A klases birojos brīvo 

platību apjoms ir ap 5.8 procentiem, lielākoties bankām vēljoprojām samazinot tām 

nepieciešamās platības.  

Brīvo 

spekulatīvo 

biroju platību 

dinamika pa 

klasēm, % no 

kopējā biroju 

apjoma 

 

Avots: Colliers  

Nomas maksas pēdējos gados bijušas stabilas, lielāko izaugsmi novērojot jaunām B1 klases 

ēkām, kas pašlaik cenas ziņā jau konkurē ar vecākām A klases ēkām. Attiecīgi potentciālajiem 

nomniekiem ir jāizvēlas starp centrālāku atrašanās vietu un jaunāku (iespējams 

energoefektīvāku) ēku ne tik centrālā atrašanās vietā.  

Nomas maksas 

Baltijas valstu 

galvaspilsētās 

pa klasēm,  

Q3 2019  

Pilsēta A klase B1 klase 

Tallinna 14.0-16.8 9.5-14.0 

Rīga 14.0-16.0 10.0-13.5 

Viļņa 14.7-16.5 9.0-13.5 

*prasītā nomas maksa (EUR/kvm/mēnesī), neiekļaujot uzturēšanas izdevumus 

Avots: Colliers  

Lai gan plānots liels apjoms biroja ēku un pašreizējais nomas darījumu apjoms ir zems, 

sagaidāms, ka plašāka biroju telpu izvēles palīdzēs piesaistīt starptautiskus uzņēmumus, 

kuriem svarīga atrašanās centrālā vietā, kā arī esošie uzņēmumi tieksies pārvākties uz 

jaunākām telpām. Pēdējos gados biroju tirgus ir attīstījies haotiski un uzņēmumiem, kas meklē 

jaunas A klases telpas centrā vai skanstē nav no kā izvēlēties.   

 400

 600

 800

 1 000

 1 200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

T
ū
ks

t.
 k

v
m

Uz gada sākumu Uzbūvēts Plānots

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q3

2019

A

B1

B2



 

P. 32   |  COLLIERS INTERNATIONAL LATVIA 

6. NOMAS MAKSAS APRĒĶINS   

6.1. SVID ANALĪZE 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

• Novietojums centrā, tuvu pilsētas 

infrastruktūras objekti - skolas, medicīnas 

iestādes, veikali, izklaides vietas u.c. 

• Īpašumam pieslēgtas visas 

inženierkomunikācijas. 

• Uz zemes gabala esošās ēkas iespējams 

atjaunot, pārplānojot un palielinot 

būvapjomu, kā arī zemes konfigurācija 

atļauj veikt papildus jaunu celtniecību, 

izmantot īpašumu atbilstoši tā 

paredzētajam izmantošanas veidam. 

• Daļa no īpašumā esošām ēkām ir 

atzīmētas kā kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas 

ēkas, līdz ar to nojaukšana nebūs 

iespējama, bet gan tikai atjaunošana. 

• Īpašuma redzamība ir ierobežota, kas var 

negatīvi ietekmēt objekta apmeklētību 

IESPĒJAS DRAUDI 

• Ekonomikas izaugsmei, esošajam 

nelielajam brīvo telpu īpatsvaram un 

pieprasījumam pēc kvalitatīvām biroja 

telpām tirgū, būtu jāveicina vēl vairāk 

biroju tirgus sektora attīstību Rīgā 

• Esošā apbūve maksimāli neizmanto 

iespējamo apbūves intensitāti, ņemot vērā 

esošo ēku izvietojumu zemes gabalā un 

pieļaujamos rādītājus, iespējama vēl 

papildus apbūve. 

• Apkārtējā teritorijā ir vairāki attīstībai 

paredzēti zemes gabali un būves, kas 

nākotnē nodrošinātu lielāku cilvēku skaitu  

• Zināma neskaidrība pasaules politiskajā 

un ekonomiskajā situācijā un saspringtā 

situācija starp pasaules lielvalstīm 

visticamāk samazinās Latvijas 

ekonomikas izaugsmi.  

• Tuvāko 5 gadu laikā Rīgā paredzēts liels 

apjoms jaunu biroja platību, kas palielinās 

konkurenci un var atstāt iespaidu uz 

nomas maksām  

6.2. ĪPAŠIE PIEŅĒMUMI: KLIENTA DEFINĒTIE NOMAS NOSACĪJUMI UN OBJEKTA 

IZMANTOŠANAS VEIDS 

Tirgus nomas maksas aprēķins balstīts uz klienta izvirzītajiem vērtējamā objekta nomas 

nosacījumiem, kas izriet no Vērtētājam iesniegtā 2019.gada 25.novembra darba uzdevuma 

“Tirgus nomas maksas noteikšana nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 90A, Rīgā”. 

Klienta definētie nosacījumi paredz, ka jānosaka tirgus nomas maksa (t.sk. maksa par apbūves 

tiesību) nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra numurs 0100 028 0055), 

Brīvības ielā 90A, Rīgā (kadastra numurs 0100 028 0055), kurš sastāv no zemes gabala 20 

028 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 028 0055) un uz zemes gabala esošām būvēm – 

vēsturiskajiem tirdzniecības paviljoniem (kadastra apzīmējumi 0100 028 0055 001 un 0100 

028 0055 002), ņemot vērā sekojošus nosacījumus: 

1.1.  Nomas līguma termiņš – 30 gadi; 

1.2 Vērtējamā objekta iznomāšanas mērķis - nekustamā īpašuma atjaunošana un attīstīšana 

atbilstoši 28.03.2019. SIA "INEX arhitekti", reģistrācijas Nr.42103088148 (arhitekts J.Biķis, 

interjera dizainere Z.Biķe) izstrādātajam Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumam (turpmāk – 

Vidzemes tirgus attīstības priekšlikums), Vidzemes tirgus darbības nodrošināšana, nekustamā 

īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana,  ievērojot, ka nekustamajā īpašumā visā nomas 

periodā nomnieks: 

1.2.1. īsteno Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu, tostarp: 
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1.2.1.1. 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no nomas līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem: 

- izstrādā būvniecības tehnisko dokumentāciju;  

- demontē uz zemes gabala esošās ēkas un būves ar kadastra apzīmējumiem 0100 

028 0055 003, 0100 028 0055 004, 0100 028 0055 005, 0100 028 0055 006, 

0100 028 0055 007, 0100 028 0055 008, 0100 028 0055 009, 0100 028 0055 

010, 0100 028 0055 011, 0100 028 0055 015, 0100 028 0055 016, 0100 028 0055 

017, 0100 028 0055 019, 0100 028 0055 020, 0100 028 0055 021, 0100 028 0055 

022, 0100 028 0055 023, 0100 028 0055 024, 0100 028 0055 025, 0100 028 

0055 026, 0100 028 0055 027, 0100 028 0055 028, 0100 028 0055 029, 0100 

028 0055 030, 0100 028 0055 031, 0100 028 0055 032, 0100 028 0055 038, 

0100 028 0055 040, 0100 028 0055 044, 0100 028 0055 045, 0100 028 0055 

046, 0100 028 0055 047 un 0100 028 0055 048, lai atbrīvotu teritoriju 

mūsdienīgam funkcionālam zonējumam un ēkām; 

- atjauno un attīsta divas esošās vēsturiskās tirgus ēkas ar kadastra apzīmējumiem 

0100 028 0055 001 un 0100 028 0055 002); 

- izvieto jaunbūvējamas nojumes/pergolas konstrukciju, kas savieno abas vēsturiskās 

tirgus ēkas; izbūvē daudzfunkcionālu ēku ar skatuvi un palīgtelpām, kuras priekšā 

izvietots tirgus laukums ar stacionārām tirdzniecības vietām sānos; izveido 

apzaļumotu rekreatīvo zonu blakus esošajai 5-stāvu dzīvojamajai ēkai Brīvības ielā 

90, Rīgā, izbūvē autostāvvietas, kā arī veic citus teritorijas labiekārtošanas darbus 

saskaņā ar Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumu; 

1.2.1.2. 42 (četrdesmit divu) mēnešu laikā no nomas līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem 

uzbūvē uz zemes gabala un nodod ekspluatācijā 20 m augstu 6-stāvu darījumu ēku ar 

tirdzniecības platībām 1.stāvā.  

1.3. Nomniekam uz nomas līguma darbības laiku tiek piešķirta apbūves tiesība uz zemes gabalu 

Vidzemes tirgus attīstības priekšlikumā paredzētās apbūves veikšanai un teritorijas 

labiekārtošanai. Apbūves tiesības izmantošanas mērķis ir Vidzemes tirgus attīstības 

priekšlikumā norādīto ēku, būvju un īslaicīgas lietošanas būvju būvniecība, uzturēšana un 

apsaimniekošana atbilstoši nomas līguma noteikumiem un Vidzemes tirgus attīstības 

priekšlikumam. Maksa par apbūves tiesību ir ietverta nomas maksā; 

1.4. Būves, kuras nomnieks uzcels uz zemes gabala nomas līguma darbības laikā, kļūs par 

zemes gabala neatņemamu sastāvdaļu un pāries iznomātāja īpašumā bez atlīdzības, nomas 

līgumam izbeidzoties; 

1.5. Nomas līguma darbības laikā nomnieka pienākums ir par saviem līdzekļiem apdrošināt 

nekustamo īpašumu pret visiem riskiem, segt ar nekustamā īpašuma ekspluatāciju,  

apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos izdevumus, nekustamā īpašuma nodokli un jebkurus 

citus izdevumus, kas tam rodas sakarā ar savu nomas līgumā noteikto tiesību izmantošanu un 

pienākumu izpildi. Nomnieks nesaņem nekādu atlīdzību no iznomātāja par nekustamajā 

īpašumā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem (ne nepieciešamajiem, ne derīgajiem, ne 

greznuma izdevumiem). 

2. Tirgus nomas maksa nosakāma par kalendāro mēnesi sekojoši: 
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2.1.1. par periodu no nomas līguma spēkā stāšanās dienas līdz šī Darba uzdevuma 1.2.1.1. 

apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) mēnešus pēc nomas līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestāsies agrāk); 

2.1.2. no šī Darba uzdevuma 1.2.1.1. apakšpunktā norādīto darbu pabeigšanas un objektu 

nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā sākot no 31. (trīsdesmit pirmā) mēneša no nomas 

līguma spēkā stāšanās dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk), līdz šī 

Darba uzdevuma 1.2.1.2. norādītā objekta būvniecības darbu pabeigšanai un nodošanai 

ekspluatācijai, bet ne ilgāk kā līdz 42.mēnesim ieskaitot no nomas līguma spēkā stāšanās 

dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk); 

2.1.3. no šī Darba uzdevuma 1.2.1.2. norādītā objekta būvniecības darbu pabeigšanas un 

nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā sākot no 43.mēneša no nomas līguma spēkā stāšanās 

dienas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies agrāk), līdz nomas līguma termiņa 

beigām. 

3. Vērtētājs, izstrādājot Vērtējamā objekta vērtējumu, veic aprēķinus, balstoties uz SIA 

"Colliers International Advisors" izstrādāto Vidzemes tirgus attīstības koncepciju un par bāzi 

izmantojot tajā iekļauto Vidzemes tirgus attīstības un pārvaldības 3.scenāriju (tirgus nomas 

tiesību izsole uz 30 gadiem). 

6.3. IZVĒLĒTĀS OBJEKTA NOVĒRTĒŠANAS METODES 

Ņemot vērā vērtējamā Objekta pašreizējo un atļauto izmanotošanas veidu, objekta specifiku un 

klienta izvirzītos nosacījumus, nomas maksas tiks aprēķināta izmantojot ienākumu pieeju.  

Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja netiek izmantota, jo tā nav piemērota klienta izvirzītajam 

scenārijam un nespētu atspoguļot nepieciešamos ieguldījumus, kā arī ir nepietiekams skaits 

līdzīga veida darījumu tirgū. 

Izmaksu metode netiek izmantota, jo tā nav piemērojama attīstāmu īpašumu vērtēšanā. 

6.4. NOMAS MAKSAS APRĒĶINS, IZMANTOJOT IENĀKUMU PIEEJU 

Lai noteiktu nomas maksu par Vidzemes Tirgus teritoriju, pirmais solis ir noteikt kopējo 

projekta naudas plūsmu. Otrais solis ir noteikt tādu nomas maksu, kas ļautu investoram gūt 

noteiktu atdevi projekta gaitā, ņemot vērā, ka pēc 30 gadu nomas perioda ieguldījumi netiek 

kompensēti un nonāk RCT īpašumā.  

Vispārēja informācija 

Aprēķinu procesa 

raksturojums 

Ir modelēta pilna nomas perioda diskontēta naudas plūsma. 

Aprēķini veikti, izmantojot vērtēšanas programmu ARGUS, kas atļauj prognozēt naudas 

plūsmu, balstoties uz komplicētiem pieņēmumiem gan viena nomnieka īpašumos, gan vairāku 

nomnieku gadījumā. Vērtēšanas atskaitē iekļautās tabulas parāda aprēķinu grafiku. 

Aprēķinu periods 30 gadi (nomas periods), bez īpašuma pārdošanas perioda beigās 

PVN Aprēķini ir veikti un rezultāti uzrādīti neiekļaujot PVN 

Projekta realizācija paredzēta 2 kārtās: 1. kārtā attīstot tirgus daļu, ēdināšanas paviljonu, 

atpūtas zonu (maksimālais RCT noteiktais periods šīs daļas pilnai atjaunošanai un nodošanai 

ekspluatācijā ir 30 mēneši no nomas līguma noslēgšanas), savukārt 2. kārtā attīstot darījumu 
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ēku (42 mēneši no nomas līguma noslēgšanas). Apjomi un brīvās platības sadalītas atbilstoši 

apbūves noteikumiem, lai nepieciešamības gadījumā zemes gabalu ar darījumu ēku būtu 

iespējams nākotnē nodalīt kā atsevišķu īpašumu. 

Aprēķinos pieņemts, ka nomas līgums tiek noslēgts 2020. gada 1. ceturksnī un abu kārtu 

realizāciju (būvprojektu sagatavošanu/ arhitektūras konkursu) plānots uzsākt 2020. gada 2. 

ceturksnī. 1. kārtu paredzēts pilnībā pabeigt 2022. gada 1. ceturksnī, bet atvērt 2022. gada 2. 

ceturksnī, savukārt 2. kārtu plānots nodot ekspluatācijā 2022. gada 3. ceturksnī, turpinot 

iekšējās apdares darbus līdz 2023. gada 1. ceturksnim.  

Projektēšanas un 

būvniecības periods pa 

zonām 

Zona/ Ēka Apraksts 
Kopējā 

izbūvējamā 
platība, m2 

Iznomājamā 
platība, m2 

Uzsākts Pabeigts Atvērts 

Zona 1 Atpūtas / bērnu spēļu laukums 2 510 0 10/2020 9/2021 04/2022 

Ēka 2 
Nojumes un ielu tirdzniecības 

vietas izbūve (kioski) 
1 123 960 10/2020 12/2021 04/2022 

Zona 3 
Rekreācija / pārvietojamās 

tirdzniecības vietas  
3 337 0 10/2020 09/2021 04/2022 

Ēka 4 Tirdzniecības paviljons 2 361 882 7/2020 03/2022 04/2022 

Ēka 5 Ēdināšanas pakalpojumu paviljons 2 100 659 4/2020 03/2022 04/2022 

Ēka 6 Darījumu ēka ar tirdzniecību 1.stāvā 7 800 6 240 4/2020 09/2022 10/2022 

 Koplietošanas (tirgus) teritorija - - 4/2021 09/2022  

 

Būvniecības un atvēršanas termiņi paredzēti ceturkšņa ietvaros, kā maksimāli definētie klienta 

nosacījumos. Autostāvvietas atvēršana paredzēta tikai pēc darījumu ēkas pabeigšanas. 

Darījuma ēkas norādītais atvēršanas laiks ir ēkas nodošanai ekspluatācijā bez veiktajiem 

iekšējās apdares darbiem, jo tirgus prakse ir tos veikt pēc līguma noslēgšanas ar nomnieku. 

Kapitālieguldījumu aplēse 

pa attīstāmajām zonām 

 Budžets 

1. kārta 

7 500 000 € 

Zona 1. Atpūtas un bērnu spēļu laukums 419 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  58 000 € 

Būvprojekta realizācija  361 000 € 

Zona 2. Nojumes un ielu tirdzniecības vietas 834 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  44 000 € 

Būvprojekta realizācija  790 000 € 

Zona 3. Rekreācija/ pārvietojamās tirdzniecības vietas (iespējamās autostāvvietas) 421 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  47 000 € 

Būvprojekta realizācija  374 000 € 

Zona 4. Tirdzniecības paviljona rekonstrukcija. 2 762 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  246 500 € 

Būvprojekta realizācija  2 515 500 € 

Zona 5. Ēdināšanas pakalpojumu paviljona rekonstrukcija. 3 064 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  334 000 € 

Būvprojekta realizācija  2 730 000 € 

2. kārta 11 104 500 € 

Zona 6. Jaunas darījumu funkcijas ēka un pieguļošā teritorija 10 399 500 € 

Arhitektūras konkurss 100 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  939 500 € 

Būvprojekta realizācija  9 360 000 € 

Zona 7. Infrastruktūra ap objektu  705 000 € 

Būvprojekta sagatavošana  117 500 € 

Būvprojekta realizācija  587 500 € 

 18 604 500 € 
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Kopējie kapitālieguldījumi pie esošā attīstības scenārija sasniedz EUR 18 604 500 no kā  

EUR 7 500 000 attiecināti uz 1. kārtu un EUR 11 104 500 uz 2. kārtu. Esošo ēku nojaukšanas 

izmaksas iekļautas jaunbūvējamo ēku un infrastruktūras būvniecības izmaksās. 

Nomas maksas ir balstītas uz tirgus nomas maksām salīdzinošiem objektiem, un aprēķinos tās 

tiek piesaistītas inflācijai (LV CPI). 

Ieņēmumu prognozes 

(bāzes likme, bez 

indeksācijas) 

Zonas nr Zona un vienības 
Iznomājamā 

platība 

Nomas maksa 

EUR/m2 

Nomas maksa 

mēnesī, EUR 

2 Kioski-moduļi 960 37.5 36 000 

4 Tirdzniecības paviljons 882  34 797 

  Tirdzniecības platības 882 35.0 30 870 

  Noliktavas 561 7.0 3 927 

5 Ēdināšanas zona 659  26 390 

  Kafejnīcas, komerclplatības 555 37.0 20 535 

  Restorāns 2.stāvā 104 32.0 3 328 

  Noliktavas 361 7.0 2 527 

6 Darījumu/tirdzniecības ēka 6 240  88 100 

  1 st. - Tirdzniecības telpas 740 15.0 11 100 

  2 st. darījumu platības 1 100 14.0 15 400 

  3 st. darījumu platības 1 100 14.0 15 400 

  4 st. darījumu platības 1 100 14.0 15 400 

  5 st. darījumu platības 1 100 14.0 15 400 

  6 st. darījumu platības 1 100 14.0 15 400 

Zonas nr Zona Skaits 
Noma par Vienību, 

EUR mēn 

Nomas maksa 

mēnesī, EUR 

6 
Autostāvvietas pie darījuma 

centra ēkas 
96 65.0 6 240 

3 

Pārvietojamās tirdzniecības 

vietas, īstermiņa 

autostāvvieta 

7.0% 

no pārējiem 

tirdzniecības 

ieņēmumiem 

6 800 

  

*Kopējie ieņēmumi mēnesī  - telpas + noliktavas + autostāvvietas, EUR  198 327 

  

*Kopējie ieņēmumi gadā - telpas + noliktavas + autostāvvietas, EUR  2 379 924 

*100% noslodze       
 

Sastādot nomas ieņēmumu bāzi veikti sekojoši pieņēmumi: 

- 70 procenti no tirdzniecības telpām (kioski/moduļi, tirdzniecības paviljons, ēdināšanas 

paviljons) tiek iznomātas pie atvēršanas (04/2022), 30 procenti nākamo 3 mēnešu laikā. 

Tirdzniecības telpu nomnieki sedz triple-net izmaksas, t.i. komunālos maksājumus, 

apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, apdrošināšanu, t.sk. proporcionāli visus 

izdevumus, kas attiecas uz zonu 1 un 3  un tirgus teritoriju kopumā, kā arī ikgadējos 

mārketinga izdevumus. 

- Darījumu ēkā esošajām tirdzniecības telpām 740 kvm nomnieks tiek atrasts ēkas būvniecības 

laikā, attiecīgi pie ēkas nodošanas ekspluatācijā (10/2022) telpas uzreiz ir iznomātas, savukārt 

pārējai darījumu ēkas daļai paredzēts, ka pie ēkas nodošanas ekspluatācijā (10/2022) 30 

procenti no telpām būs aizpildītas, bet pārējiem 70 procentiem nomnieki tiks atrasti 9 mēnešu 

laikā. Darījumu ēkas nomnieki sedz triple-net izmaksas, t.i. komunālos maksājumus, 

apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, apdrošināšanu. Tirdzniecības telpām klāt nāk 

arī ikgadējie mārketinga izdevumi. 
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- Ieņēmumi no autostāvvietas tiek sākti iekasēt pēc darījuma centra atvēršanas (10/2022); 30 

procentu pirmajā ceturksnī, 50 procentu otrajā, 70 procentu trešajā un 100 procentu apmērā 

4. ceturksnī un turpmāk. 

Vakance un negūto 

ieņēmumu risks 

Tiek noteikta, balstoties uz vidējo šādu brīvu telpu rādītāja tirgū. Vispārējs neiznomāto, kā arī 

nesaņemto ienākumu apmērs pieņemts, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar šādu telpu potenciālo 

nomnieku stabilitāti, maksāšanas kultūru, kā arī force-major apstākļus. 

Tips Vakance un negūto ieņēmumu risks 

Tirdzniecības kioski 5% 

Ēdināšanas paviljons 5% 

Tirdzniecības paviljons 5% 

Darījumu ēka 3% 
 

Indeksācija Nomas ieņēmumi tiek indeksēti, pamatojoties uz LV CPI prognozi, kas tiek piemērota visiem 

ieņēmumiem: 2.1% gadā (pirmajā gadā 2.5%). 

Arī uzturēšanas izdevumu aprēķinam par bāzi izmantoti esoši objekti un piemēroti 

konkrētajam īpašumam specifiski pieņēmumi.  

Izmaksas 

Īpašuma pārvaldība un 

uzturēšana 

Izdevumi, kas nepieciešami, lai saglabātu īpašumu lietošanas kārtībā un radītu nomas naudas 

plūsmu. Te tiek ietverti komunālie maksājumi, īpašuma uzturēšanas izmaksas, t.sk. apsardze, 

uzkopšana, kā arī īpašuma apdrošināšana, nekustamā īpašuma nodoklis u.tml.  

Parasti daļu no izmaksām kompensē nomnieki. Tā kā tiek plānots visu īpašumu iznomāt vienam 

nomniekam, tiek pieņemts, ka nomnieks segs visas izmaksas, izņemot īpašuma uzraudzības / 

pārvaldīšanas izmaksas. 

Aprēķinos izmantotie izmaksu pieņēmumi / to lielums, kā arī atgūstamās izmaksas no 

nomniekiem redzamas zemāk. 

  

Uzturēšanas 

izmaksu 

prognozes 

(bāzes likme, bez 

indeksācijas) 

Izdevumu kategorija 

Budžetētās izmaksas (bez indeksācijas) 

Izmaksas 

par 

mēnesi, 

EUR 

Izmaksas 

gadā, EUR 

Izmaksas 

par 1 m2 

iznom. 

platības, 

EUR 

Komentārs par pieņēmumu 

1 

Komunālie jeb 'Single-net' izdevumi       

 pēc ēku nodošanas ekspluatācijā un līdz 

faktiskai ekspluatācijai (atvēršanai) - 1 

EUR/kvm  

1.1. Zona 1 
Atpūtas / bērnu spēļu 

laukums 
    -   

1.2. Ēka 2 

Nojumes un ielu 

tirdzniecības vietas izbūve 

(kioski) 

    5.20  
dēļ izmantošanas tipa, 2x lielāks nekā 

bāzes izmaksas 

1.3. Zona 3 

Pārvietojamās 

tirdzniecības vietas, 

autostāvvieta 

    -   

1.4. Ēka 4 Tirdzniecības paviljons     2.60  
bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem tirdzniecības ēkām 

1.5. Ēka 5 
Ēdināšanas pakalpojumu 

paviljons 
    3.90  

dēļ ēkas specifikas, pieņemts par 50% 

vairāk nekā bāzes izmaksas 

1.6. Ēka 6 
Darījumu ēka ar 

tirdzniecību 1.stāvā 
    1.80  

bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem biroja ēkām 



 

P. 38   |  COLLIERS INTERNATIONAL LATVIA 

2 

Apsaimniekošanas jeb 'Double-net' 

izdevumi 
      

 pēc ēku nodošanas ekspluatācijā un līdz 

faktiskai ekspluatācijai (atvēršanai) 

pieņemtās izmaksas 50% no 

turpmākajām  

2.1. Zona 1 
Atpūtas / bērnu spēļu 

laukums 
    -   

2.2 Ēka 2 

Nojumes un ielu 

tirdzniecības vietas izbūve 

(kioski) 

    2.80  
bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem tirdzniecības ēkām 

2.3 Zona 3 

Pārvietojamās 

tirdzniecības vietas, 

autostāvvieta 

    -   

2.4 Ēka 4 Tirdzniecības paviljons     2.80  
bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem tirdzniecības ēkām 

2.5 Ēka 5 
Ēdināšanas pakalpojumu 

paviljons 
    2.80  

bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem tirdzniecības ēkām 

2.6 Ēka 6 
Darījumu ēka ar 

tirdzniecību 1.stāvā 
    1.20  

bāzes izmaksas, atbilstoši vidējiem 

rādītājiem biroja ēkām 

2.7. 

Koplietošanas (tirgus) teritorijas 

izdevumi, t.sk. uzkopšana, 

labiekārtojums, apsardze 

    0.20  aprēķināts uz kopējo platību 

3 

Pārvaldīšanas jeb 'Triple-net' izdevumi         

3.1. 

Apdrošināšana       
 aprēķināts kā 0.06% no pieņemtajām 

celtniecības izmaksām  

Zona 1 
Atpūtas / bērnu spēļu 

laukums 
  300      

Ēka 2 

Nojumes un ielu 

tirdzniecības vietas izbūve 

(kioski) 

  500      

Zona 3 

Pārvietojamās 

tirdzniecības vietas, 

autostāvvieta 

  300      

Ēka 4 Tirdzniecības paviljons   1 700     

Ēka 5 
Ēdināšanas pakalpojumu 

paviljons 
  1 800      

Ēka 6 
Darījumu ēka ar 

tirdzniecību 1.stāvā 
  6 200     

3.2. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (ēka)       

 aprēķināts kā 1.5% no prognozētās 

kadastrālās vērtības atbilstoši 

zonējumam  

Zona 1 
Atpūtas / bērnu spēļu 

laukums 
  -     

Ēka 2 

Nojumes un ielu 

tirdzniecības vietas izbūve 

(kioski) 

  11 000     

Zona 3 

Pārvietojamās 

tirdzniecības vietas, 

autostāvvieta 

  -     

Ēka 4 Tirdzniecības paviljons   24 700      

Ēka 5 
Ēdināšanas pakalpojumu 

paviljons 
  20 000      

Ēka 6 
Darījumu ēka ar 

tirdzniecību 1.stāvā 
  61 800 0.83    

Nekustamā īpašuma nodoklis 

(zeme) 
  70 800  0.20   1.5% no esošās kadastrālās vērtības  

3.3. 

  Mārketinga izdevumi         

vienreizējie izdevumi pie 

atvēršanas 
  65 000      
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izdevumi, ikgadējie 4 800 57 600 1.50  

 tirgū vidējie ir 1.0 - 3.5 EUR/kvm; 

ņemot vērā īpašuma specifiku pieņemts 

1.5 EUR/kvm  

3.4. 

Pārvaldīšanas izdevumi         

Tirdzniecības daļa       

 pieņemts 6% apmērā no atbilstošajiem 

(tirdzniecības) ieņēmumiem; 

pārvaldīšanas izdevumos ietverta arī 

iznomāšanas (brokera) izmaksas  

Biroju daļa 2 000      

 tirgū vidēji 2 -3% no ienākumiem; 

pieņemts vidējām izmaksām mēnesī pēc 

līdzīga apjoma ēku pārvaldīšanas 

izdevumiem  

4 

Rezerve / uzkrājumi kapitāliem 

remontdarbiem 
   

 Rezerve tiek sākta uzkrāt no otrā gada 

pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā  

Ēka 2 

Nojumes un ielu 

tirdzniecības vietas izbūve 

(kioski) 

    0.50   

Ēka 4 Tirdzniecības paviljons     0.50   

Ēka 5 
Ēdināšanas pakalpojumu 

paviljons 
    0.50   

Ēka 6 
Darījumu ēka ar 

tirdzniecību 1.stāvā 
    0.50   

 

 

Tirgus nomas maksas aprēķins 

Šajā aprēķinā parādītās aprēķinu tabulas ir sagatavotas kā MS Excel formāta datnes ar 

skaitliskajām vērtībām un nodotas Klientam kā daļa no nodevuma šī darba ietvaros. Datnes ir 

pieejamas pēc pieprasījuma. 

 

 

  

Software: ARGUS Ver. 15.0.1.26 
 

 
Brīvības iela 90A  

Riga, Latvia  
Īpašuma kopsavilkuma pārskats 

Laika periods & inflācija 
 

    Pārskata periods: 1.janvāris, 2020 līdz 31. decembris, 2049; 50 

gadi 

    Inflācijas mēnesis: Janvāris 

    Vispārējā inflācijas likme: 2.50% 1.gadā  
2.10% turpmāk 

Īpašuma platība & noslogojums 
 

    Īpašuma kopējā platība: 18,636 kvm 

    Iznomājamā platība: 9,441 kvm 

    Esošais nomnieku skaits  0  

    Kopējā aizņemtā telpu platība: 0 kvm   

Telpu absorbcija 
 

    Eka 2: Kioski - moduli 70% 672.00 kvm, iznomāts no 4/22 līdz 4/22  
1 nomas gadījums kvartālā, 672.00 kvm 

    Eka 2: Kioski - moduli 30% 288.00 kvm, iznomāts no 7/22 līdz 7/22  
1 nomas gadījums kvartālā, 288.00 kvm 

    Eka 4: Tirdzn pavilj 70% 617.00 kvm, iznomāts no 4/22 līdz 4/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 617.00 kvm 
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    Eka 4: Tirdzn pavilj 30% 265.00 kvm, iznomāts no 7/22 līdz 7/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 265.00 kvm 

    Eka 5: Food Court pavilj 70% 461.00 kvm, iznomāts no 4/22 līdz 4/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 461.00 kvm 

    Eka 5: Food Court pavilj 30% 198.00 kvm, iznomāts no 7/22 līdz 7/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 198.00 kvm 

    Eka 6: Tirdzn telpas 740.00 kvm, iznomāts no 10/22 līdz 10/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 740.00 kvm 

    Eka 6: Biroja telpas 30% 1,650.00 kvm, iznomāts no 10/22 līdz 10/22 

 1 nomas gadījums kvartālā, 1,650.00 kvm 

    Eka 6: Biroja telpas 70% 3,850.00 kvm, iznomāts no 1/23 līdz 7/23  
1 nomas gadījums kvartālā, 3,850.00 kvm 

Neiznomāto un nesaņemto ienākumu apmērs 
 

    Aprēķina metode: Procents no prognozētajiem bruto ieņēmumiem 

   Grupas: 5.00% for Eka 2  
5.00% for Eka 4  
5.00% for Eka 5  
3.00% for Eka 6   

Prognozētā naudas plūsma, EUR 

ar indeksāciju sākot ar 01/01/2020 

        

 Year  1 Year  2 Year  3 Year  4 Year  5 Year  6 Year  7 

Par periodiem, kas beidzas: Dec-2020 Dec-2021 Dec-2022 Dec-2023 Dec-2024 Dec-2025 Dec-2026 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Prognozētie bruto 

ieņēmumi        
  Pamatieņēmumi   €889 815  €2061 744  €2223 443  €2223 443  €2223 443  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  Prognozētie bāzes 
ieņēmumi   889 815  2061 744  2223 443  2223 443  2223 443  

  Indeksācija    18 616  62 286  110 285  159 292          
Ieņēmumi par atlīdzināmiem 
izdevumiem        
    Zona 1: apdrosinasana    215   324   333   341   351  

    Eka 2: 'single-net'   34 102  64 951  66 640  68 373  70 150  

    Eka 2: 'double-net'   20 133  34 974  35 883  36 816  37 773  

    Eka 2: apdrosinasana    356   542   556   570   586  

    Eka 2: NIN   7 847  11 927  12 237  12 556  12 881  

    Zona 3: apdrosinasana    215   324   333   341   351  

    Eka 4: 'single-net'   19 619  29 837  30 613  31 409  32 225  

    Eka 4: 'double-net'   21 128  32 132  32 967  33 825  34 704  

    Eka 4: apdrosinasana   1 616  1 843  1 891  1 940  1 991  

    Eka 4: NIN   23 479  26 781  27 478  28 192  28 925  

    Eka 5: 'single-net'   21 985  33 440  34 309  35 201  36 116  

    Eka 5: 'double-net'   15 784  24 008  24 632  25 272  25 930  

    Eka 5: apdrosinasana   1 711  1 951  2 003  2 054  2 108  

    Eka 5: NIN   19 009  21 685  22 249  22 828  23 421  

    Eka 6: 'single-net'   13 632  123 600  149 940  153 839  157 838  

    Eka 6: 'double-net'   9 088  82 400  99 960  102 558  105 226  

    Eka 6: apdrosinasana   2 509  5 686  6 896  7 075  7 260  

    Eka 6: NIN   25 002  56 671  68 749  70 538  72 370  

    Kopliet.(tirgus) terit.izdev.   4 404  26 772  27 467  28 181  28 915  

    NIN zeme   45 690  74 160  78 763  80 808  82 908  

    Parvaldisana - tirdzn        
    Parvaldisana - biroja        
    Marketinga izdevumi   35 283  62 334  63 643  64 979  66 344  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  Kopā, atlīdzināmie 
izdevumi   322 807  716 342  787 542  807 696  828 373          
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  Islaicigi / papildus 
ienemumi   55 105  82 791  84 529  86 304  88 117  

  Autostavvieta   5 877  64 008  81 690  83 405  85 157  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Kopējie ieņēmumi par 
atlīdzināmiem izdevumiem   1273 604  2943 501  3239 490  3311 133  3384 382  

  Neiznomāto un nesaņemto 
ienākumu apmērs   (57 379) (115 945) (124 952) (127 723) (130 555) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Efektīvie bruto ieņēmumi   1216 225  2827 556  3114 538  3183 410  3253 827  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Ekspluatācijas izdevumi        
  Zona 1: apdrosinasana   309   317   325   334   342   351  

  Eka 2: 'single-net'   989  50 523  64 951  66 640  68 373  70 150  

  Eka 2: 'double-net'  1 384  29 827  34 974  35 883  36 816  37 773  

  Eka 2: apdrosinasana   515   528   542   556   571   586  

  Eka 2: NIN  11 330  11 625  11 927  12 237  12 555  12 882  

  Zona 3: apdrosinasana   309   317   325   334   342   351  

  Eka 4: 'single-net'   21 811  29 837  30 613  31 409  32 225  

  Eka 4: 'double-net'   23 488  32 132  32 968  33 825  34 704  

  Eka 4: apdrosinasana   1 797  1 843  1 891  1 940  1 991  

  Eka 4: NIN   26 102  26 781  27 477  28 192  28 925  

  Eka 5: 'single-net'   24 444  33 440  34 309  35 201  36 116  

  Eka 5: 'double-net'   17 550  24 008  24 632  25 273  25 930  

  Eka 5: apdrosinasana   1 902  1 952  2 002  2 054  2 108  

  Eka 5: NIN   21 136  21 685  22 249  22 827  23 421  

  Eka 6: 'single-net'   35 609  146 140  149 940  153 838  157 838  

  Eka 6: 'double-net'   23 740  97 427  99 960  102 559  105 226  

  Eka 6: apdrosinasana   6 552  6 722  6 897  7 076  7 260  

  Eka 6: NIN   65 309  67 007  68 749  70 537  72 371  

  Kopliet.(tirgus) terit.izdev.   6 523  26 772  27 468  28 182  28 915  

  NIN zeme 70 800  72 924  74 820  76 765  78 761  80 809  82 910  

  Parvaldisana - tirdzn   52 537  83 964  85 728  87 528  89 366  

  Parvaldisana - biroja   6 341  26 022  26 699  27 393  28 105  

  Marketinga izdevumi   39 200  63 253  64 898  66 585  68 316  

  Marketinga / atvers. 
izdevumi   68 691      
  Kap.rezerve - eka 2   3 044  6 245  6 408  6 574  6 745  

  Kap.reserve - eka 4   1 398  5 738  5 887  6 040  6 197  

  Kap.reserve - eka 5    696  4 287  4 399  4 513  4 630  

  Kap.reserve - eka 6    30 446  41 650  42 733  43 844  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Kopā, Ekspluatācijas 
izdevumi 70 800  87 760  615 827  925 510  959 569  984 087  1009 236  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Neto pamatdarbības 
ienākumi (70 800) (87 760) 600 398  1902 046  2154 969  2199 323  2244 591  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Aizdevuma apkalpošana        
Procentu maksājumi  111 453  352 842  343 971  324 214  303 755  282 568  

Pamatsummas maksājumi   364 699  555 475  575 232  595 691  616 878  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Kopējā aizdevuma 
apkalpošana  111 453  717 541  899 446  899 446  899 446  899 446  

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Iznomāšanas & Kapitāla 
izmaksas        
Iznomāšanas komisijas   33 264  77 616     
  Eka 1 - projekt. 39 000  19 570       
  Eka 1 - celtniec.  371 830       
  Eka 2 - projekt 32 000  12 360       
  Eka 2 - celtniec  813 700       
  Eka 3 - projekt 33 000  14 420       
  Eka 3 - celtniec  385 220       
  Eka 4 - projekt 136 500  113 300       
  Eka 4 - celtniec  2178 965  422 712      
  Eka 5 - projekt 224 000  113 300       
  Eka 5 - celtniec  2626 500  190 220      
  Eka 6 - projekt 250 000  813 185       
  Eka 6 - celtniec  3856 320  5440 303  507 432     
  Infrastruktura - projekt  121 025       
  Infrastruktura - celtniec  193 125  422 712      
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 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Kopējās Iznomāšanas & 
Kapitāla izmaksas 714 500  11632 820  6509 211  585 048     

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Naudas plūsmas rezultāts (€785 300) (€11832 033) (€6626 354) €417 552  €1255 523  €1299 877  €1345 145  

 
 

========== 
 

========== 
 

========== 
 

========== 
 

========== 
 

==========  =========         
Ienākumu/ izdevumu 
piezīmes        

  Autostāvvieta  

 96 vietas x 65 EUR par vietu 
(+ PVN)     

                       
NOMAS MAKSAS APRĒĶINS  

              

Projekta naudas plūsma bez 
aizdevuma (785 300) (11720 580) (5908 813) 1316 998  2154 969  2199 323  2244 591  

Project IRR:        
11.3%                

Bankas līdzfinansējums (15 gadi; 60% no celtniecības izmaksām; likmes: 4.0% celtniecības gados, 3.5% darbības gados) 

  Saņemtais aizņēmums 0 6 255 396 3 885 569 304 459    

  Procentu maksājums 0 (111 453) (352 842) (343 971) (324 214) (303 755) (282 568) 

  Pamatsummas maksājums 0 0 (364 699) (555 475) (575 232) (595 691) (616 878)         
Nomas maksa:        
139 712  EUR par gadu        
11 643  EUR mēnesī        
   Atlaide no bāzes nomas 
maksas 

-80% -80% -80% -50% 0% 0% 0% 

   Indeksācija 0.0% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 

   Indeksācijas koeficients 1 1.025 1.047 1.069 1.091 1.114 1.137 

   Nomas maksājums 
periodā 

-27 942 -28 641 -51 174 -111 962 -152 418 -155 618 -158 886 
        

Kapitāla naudas plūsma - 813 242 - 5 605 278 - 2 791 959 610 049 1 103 105 1 144 259 14 354 448 

Equity IRR       13 168 189 

15.0%       12.5% 

 

  Gadā Mēnesī 
Mēnesī par 
kvm zemes 

    

20% nomas maksa 27 942  EUR par gadu 2 329  EUR mēnesī 0.12     
50% nomas maksa 69 856  EUR par gadu 5 821  EUR mēnesī 0.29     
100% nomas maksa 139 712  EUR par gadu 11 643  EUR mēnesī 0.58     

Atspoguļotas pilnas summas – reizinot tās ar platību netiks iegūts precīzs rezultāts noapaļošanas līdz pilniem centiem dēļ     

 

Aprēķiniem izmantota 30 gadu naudas plūsma, šeit atspoguļota prognozētā naudas plūsma 

pirmajiem 7 gadiem. Lai aprēķinu investoram piemērojamu nomas maksu, veikti sekojoši 

pieņēmumi: 

i. Investoram netiek kompensēti veiktie ieguldījumi un pēc nomas termiņa beigām nekas 

nepaliek īpašumā, tāpat investoram pilnībā jākompensē visi ar īpašuma uzturēšanu saistītie 

ienākumi; 

ii. Investoram jāattīsta Vidzemes Tirgus teritorija pēc izstrādātās koncepcijas; 

iii. Investors līdzīga veida projektam prasītu 12-15 procentu lielu atdevi, šeit pieņemts, ka līdz 

būvniecības beigām tiek prasīta 15% iekšējais atdeves koeficients (IRR), atlikušajos objekta 

darbības gados 12.5%; 

iv. Būvniecības periodā (max. 30 mēn) investoram tiek piemērota 80% atlaide no standarta 

nomas maksas, jo netiek gūti ienākumi, jāveic ievērojami ieguldījumi, jāsedz uzturēšanas 

izmaksas un NĪN; 

v. Pabeidzot pirmo kārtu un sākot gūt nomas ienākumus, bet paralēli vēl veicot būvniecības 

darbus otrajai kārtai, investoram tiek piemērota 50% atlaide no standarta nomas maksas, 

pēc 1. kārtas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā no 30. mēneša kopš nomas līguma 
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noslēgšanas un ne ilgāk kā līdz 2. kārtas nodošanai ekspluatācijā vai 42. mēneša kopš 

nomas līguma noslēgšanas – aprēķinos izmantoti maksimālie termiņi. 

 

Pie aprēķinātās nomas maksas investoram vajadzētu atmaksāties veiktajiem ieguldījumiem, kā 

arī investīciju atdeves koeficients ir saprātīgā tirgus līmenī.  
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7. VĒRTĒŠANAS METODIKA 

 

Nekustamo īpašumu vērtēšanā izmanto trīs pieejas – tirgus (salīdzināmo darījumu), izmaksu un 

ienākumu pieeju. 

Tirgus (salīdzināmo darījumu) pieeja pamatojas uz vērtējamā objekta salīdzināšanu ar līdzīgiem 

pārdotiem vai tirgū piedāvātiem īpašumiem tanī pašā vai līdzīga tirgus apvidū. Jāņem vērā, ka 

salīdzināmiem objektiem tiešām ir jābūt salīdzināmiem pēc to atrašanās vietas, izmantošanas 

veida, apbūves tehniskā stāvokļa un fiziskajiem parametriem. Analīzes gaitā tiek izvērtētas 

objekta sastāva, izvietojuma, nolietojuma, pārdošanas laika un citas atšķirības. Tiek izdarītas 

attiecīgas korektūras, kas ļauj aprēķināt vērtējamā objekta tirgus vērtību. Šī pieeja visefektīvāk 

pielietojama ir aktīvos nekustamo īpašumu tirgus apstākļos. 

Izmaksu pieeja visticamākos rezultātus dod, vērtējot jaunas/rekonstruētas ēkas un būves, kuras 

tiek izmantotas saskaņā ar labāko un efektīvāko izmantošanas veidu. Tā balstās uz pieņēmumu, 

ka informēts pircējs nemaksās vairāk, nekā izmaksā līdzvērtīga gruntsgabala iegāde un objekta 

būvizmaksas. Īpašuma vērtība tiek aprēķināta, nosakot jaunas apbūves būvizmaksas, no kurām 

tiek atņemta kopējā nolietojuma (fiziskais + funkcionālais + ekonomiskais) daļa un pieskaitīta 

atbilstoša gruntsgabala tirgus vērtība. Nolietojuma pakāpes arī tiek balstītas uz tirgus analīzi. 

Fiziskais nolietojums atspoguļo nekustamā īpašuma novecošanos laika gaitā dažādu fizisko 

faktoru iedarbības rezultātā, piemēram, radušos konstruktīvo elementu un apdares defektus. 

Tas parāda būvkonstrukciju un materiālu nolietošanās pakāpi. 

Funkcionālais nolietojums rodas nepiemērota ēkas plānojuma vai apbūves neatbilstības 

mūsdienu prasībām rezultātā. Tas raksturo ēku un būvju neatbilstību pastāvošajiem nekustamo 

īpašumu tirgus standartiem. 

Ekonomiskais nolietojums rodas no konkrēta nekustamā īpašuma neatkarīgu ārējo faktoru 

ietekmē. To izraisa ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās, apkārtējās vides attīstības virziena 

maiņa, izmaiņas teritoriālplānojumā un citi līdzīgi iemesli. Minētais nolietojums būtiski ietekmē 

objekta ātras pārdošanas iespējas. 

Ienākumu pieejas būtība ir saistīta ar to komerciālo interesi, kādēļ nauda tiek ieguldīta 

nekustamajā īpašumā, kā galveno nekustamā īpašuma vērtības noteicēju uzskatot ekonomisko 

labumu, ko īpašums var dot tā īpašniekam pats par sevi. 

Vairumā gadījumu izmantojot šo pieeju, tiek lietota diskontētās naudas plūsmas metode, kas ļauj 

novērtēt īpašumu pie nevienmērīgas naudas plūsmas un modelēt naudas plūsmu pārskata 

periodā. 

Diskontētās naudas plūsmas metodi izmanto, ja: 

• ir pieņēmums, ka nākotnes naudas plūsma būtiski atšķirsies no patreizējās, 

• ir dati, kas ļauj modelēt nākotnes naudas plūsmu, 

• ieņēmumiem un izdevumiem ir sezonāls raksturs, 

• nekustamais īpašums ir daudzfunkcionāls un sastāv no dažādas apbūves, 

• nekustamais īpašums atrodas celtniecības vai rekonstrukcijas procesā. 

Izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, tiek summēti diskontētie ieņēmumi no 

nekustamā īpašuma par vairākiem laika posmiem (gadiem, ceturkšņiem) ar reversiju. 

Pamatformula naudas plūsmas diskontēšanas metodei: 


+

+
+

=
=

n

ni
M

ti

t
C

PV
t 1 )1(

1
*

)1(
 

kur,  PV– nekustamā īpašuma patreizējā vērtība, 
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 Ci – neto naudas plūsma laika periodā t, 

 it – diskonta likme t, 

 M – reversija vai atlikusī vērtība. 

No formulas redzams, ka izmantojot šo metodi, nekustamā īpašuma vērtība ir diskontētu neto 

ieņēmumu un reversijas summa. 

Diskonta likme ietver vairākus riskus izteiktus procentos: 

• bezriska likme - ilgtermiņa Valsts parāda vērtspapīri; 

• prēmija par risku – plānotā papildus peļņa; 

• risks par ieguldījumu nekustamajā īpašumā – iespējamo zaudējumu segšanai, tiek pieņemts 

stabilu apdrošināšanas kompāniju prēmijas par nekustamā īpašuma apdrošināšanu 

apjomā; 

• risks par zemu likviditāti – pieņem inflācijas apmērā par nepieciešamo nekustamā īpašuma 

realizācijas termiņu; 

• risks par investīciju vadību – jo sarežģītāka apsaimniekošana, jo lielāks risks. 

Ienākumu tiešās kapitalizācijas metode (īpašs naudas plūsmas diskontēšanas modelis) 

pamatojas uz stabilu-nemainīgu nākotnes naudas plūsmu no nekustamā īpašuma, kura 

atspoguļo: 

• ieņēmumu kvalitāti un apjomu, ko objekts var sniegt savā kalpošanas periodā, 

• vērtētā nekustamā īpašuma un reģiona riskus. 

Metodes pamatā ir pieņemts, ka nekustamam īpašumam piemīt spēja radīt pozitīvu naudas 

plūsmu nākotnē. Metodē tiek veikta nākotnes naudas plūsmas izteikšana šodienas vērtībā ņemot 

vērā riskus, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu. 

Izmantojot tiešo kapitalizāciju, ieņēmumi no nekustamā īpašuma tiek apskatīti par vienu laika 

posmu – pamatā viena gada nemainīgas naudas plūsmas kapitalizācija. Tiešās kapitalizācijas 

metodi izmanto, ja: 

• naudas plūsma ir stabila ilgā laika periodā (konstanta), 

• ieņēmumi vienmērīgi palielinās vai samazinās. 

Iegūtais rezultāts ietver ēku vērtības, izbūvju vērtības un zemes gabala vērtības. 

Pamatformula tiešās kapitalizācijas metodei: 

C = 
NOI 

Rk 

kur,  C – nekustamā īpašuma tirgus vērtība, 

 NOI – gada neto ieņēmumi, 

 Rk – kapitalizācijas likme. 

Šo metodi nevar izmantot, ja ir nevienmērīga naudas plūsma vai nekustamais īpašums atrodas 

celtniecības vai rekonstrukcijas stadijā, t.i. nav izveidojusies stabila naudas plūsma. 

Katrā konkrētā gadījumā ir iespējams izmantot visas pieejas, to kombinācijas vai, izņēmuma 

gadījumos vienu no tām. Objekta tirgus vērtība tiek iegūta, izvērtējot, cik lielā mērā ar katru 

pieeju aprēķinātais rezultāts, salīdzinot ar pārējiem, atspoguļo vērtējamā objekta situāciju tirgū, 

t. i., tiek aprēķināta svērtā vērtība izmantojot trīs pieejas: 

 

1. Matemātiskās izsvēršanas metode paredz katram iegūtajam vērtēšanas rezultātam piešķirt 

noteiktu svara koeficientu (izteiktu procentos) un aprēķināt vidējo svērto lielumu, kurš ir 

uzskatāms par īpašuma galīgo tirgus vērtību;  

2. Vidējā aritmētiskā lieluma aprēķināšanas metode paredz par īpašuma tirgus vērtību 

pasludināt ar visām vērtēšanas metodēm iegūto rezultātu vidējo aritmētisko lielumu; 
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Subjektīvās izsvēršanas metode paredz intuitīvi izvērtēt izmantotās vērtēšanas metodes un to 

rezultātus, analizējot to priekšrocības un trūkumus. Iegūtā rezultāta ticamība šajā gadījumā 

galvenokārt ir atkarīga tikai no vērtētāja pieredzes un kvalifikācijas. 
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PIELIKUMS 1 - VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA 

FOTOGRĀFIJAS 
Fotoattēli no Objekta apsekošanas 2018. gada 27. septembrī 

Tirgus teritorija 
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Gaļas Paviljons  

  

  

Piena Paviljons   
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Fotoattēli no Objekta apsekošanas 2019. gada 28. novembrī 

Tirgus teritorija (nojauktās tirdzniecības ēkas kad.nr. 01005280037 atrašanās vieta) 

  

  

Tirgus teritorija (nojauktās auto mazgātuves ēkas kad.apz. 01000280055042 atrašanās vieta) 
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PIELIKUMS 2 - ZEMESGRĀMATAS NODALĪJUMU 

IZDRUKAS 
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2957  
Kadastra numurs: 01000280055  
Nosaukums:  
Adrese/atrašanās vieta: Brīvības iela 90A, Rīga  

Ieraksta Nr. I daļas 1.iedaļa  

Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes gabali 

Domājamā daļa Platība, lielums 

1.1. Zemes gabals aptver kopā 1433 kv.m. 
 

1433 m² 

 
Žurn. Nr. 3280, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

2.1. Pēc atdalīšanas zemes gabals aptver 1340 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit) kv.m. 

kopplatībā. 

 
1340 m² 

 
Žurn. Nr. 7536, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

3.1. Pārcelt ierakstus no nodalījumiem Nr. 2955; Nr. 2956. 
  

 
Žurn. Nr. 7539, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

4.1. Zemes gabals aptver kopā 6420 kv.m., uz kura atrodas daļa no 5-stāvu dzīvojamās ēkas 

ar jumta izbūvi (lit. Nr. 1) Brīvības ielā 90. 

 
6420 m² 

 
Žurn. Nr. 3278, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

5.1. Zemes gabals pēc atdalīšanas aptver kopā 4938 (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit 

astoņi) kvm. 

 
4938 m² 

 
Žurn. Nr. 4415, lēmums 08.11.1996., tiesnese Ilga Neimane 

  

6.1. Zemes gabals aptver kopā 17 522 kv.m., uz kura atrodas daļa no 5-stāvu dzīvojamās ēkas 

Brīvības ielā 90, gaļas paviljons (lit. Nr. 2), saldētava (lit. Nr. 3). 

  

 
Žurn. Nr. 3279, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

7.1. Zemes gabals pēc atdalīšanas aptver kopā 15011 (piecpadsmit tūkstoši vienpadsmit) kvm 

lielu platību uz kura atrodas gaļas paviļjons lit.Nr.2 un saldētava lit.Nr.3. 

 
15011 m² 

 
Žurn. Nr. 4415, lēmums 08.11.1996., tiesnese Ilga Neimane 

  

8.1. Zemes gabals aptver kopā 21289 (divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit deviņi) 

kv.m. uz kura atrodas gaļas paviljons (lit. 2) un saldētava (lit. 3). 

 
21289 m² 

 
Žurn. Nr. 7539, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

9.1. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala. 
 

20028 m² 

10.1. Nekustamais īpašums sastāv no: gaļas paviljona un saldētavas (saskaņā ar 

inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 2 un 3 ). 

  

 
Žurn. Nr. 3379, lēmums 22.03.1999., tiesnese Gita Rurāne 

  

11.1. Labots I daļa 1. iedaļas ieraksts Nr.10(1999. gada,žurnāla Nr.3379); papildināts nekustamā 

īpašuma satāvs ar piena paviljona ēku ,kas vēsturiski bija ierakstīta nekustamā īpašuma 

zemesgrāmatu nodalījumā Nr.2956. Nekustamais īpašums satāv no gaļas paviljona ,piena 

paviljona ,saldētavas(saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters.Nr.1,Nr.2,Nr.3) 

Pamats:Zemesgrāmatu likuma 90. pants.  

Grozīts  

Saistīts ar ierakstu: I daļas 1.iedaļa 12.1 (300002204481) 

  

https://www.kadastrs.lv/properties/search?cad_num=01000280055&login_latvija_lv=False
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Žurn. Nr. 9395, lēmums 06.03.2001., tiesnese Ilga Neimane 

  

12.1. Grozīt ierakstu Nr. 11.1 (žurnāla Nr. 9395, 2001) un izteikt šādā redakcijā: Uz zemes 

gabala atrodas tirdzniecības paviljons (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 001), 

tirdzniecības paviljons (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 002) un saldētava (kadastra 

apzīmējums 0100 028 0055 003). Pamats: 2007.gada 30.jūlija nostiprinājuma lūgums 

Nr. 1-27/RD-07-2402-nd, 2007.gada 14.augusta VZD Kadastra izziņa Nr. 9B-1.1/7696.  

Grozīts  

Saistīts ar ierakstu: I daļas 1.iedaļa 13.1 (300003521277) 

  

12.2. Mainīta īpašuma adrese no Tērbatas iela, Rīga uz Brīvības iela 90A, Rīga, LV-1001. 

Pamats: 2007.gada 11. aprīļa SIA Rīgas Ģeometrs izziņa par ielas numura piešķiršanu Nr. 

RGM-07-1522-iz. 

  

 
Žurn. Nr. 300002204481, lēmums 07.09.2007., tiesnese Ieva Zabarovska 

  

13.1. Grozīt ierakstu Nr. 12.1 (žurnāla Nr. 300002204481, 28.08.2007) un izteikt šādā 

redakcijā:papildināts nekustamā īpašuma sastāvs ar sardzes ēku ar būves kadastra 

apzīmējumu 0100 028 0055 026.Pamats: 2013.gada 10.oktobra Rīgas domes 

nostiprinājuma lūgums Nr.2-19/RD-13-2932-nd, 2013.gada 16.augusta Rīgas domes 

Īpašuma departamenta īpašuma nodrošināšanas pārvaldes izziņa Nr.2-5/DII-13-1515-nd. 

  

 
Žurn. Nr. 300003521277, lēmums 16.10.2013., tiesnese Gita Lilo 

  

Ieraksta Nr. I daļas 2.iedaļa  

Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi 

Domājamā daļa Platība, lielums 

1.1. Atdalīts zemes gabals 93 (deviņdesmit trīs) kv.m. kopplatībā ar zemesgrāmatas 

nodalījumu 9787. 

 
93 m² 

 
Žurn. Nr. 7536, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

2.1. Pārcelt ierakstus no nodalījumiem Nr. 2955; Nr. 2956. 
  

 
Žurn. Nr. 7539, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

3.1. Uz Rīgas Domes 1996.gada 23.oktobra Nostiprinājuma lūguma Nr.2-19/1305 pamata 

atdalīts zemes gabals 1481 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit viens) kvm platībā uz 

kura atrodas daļa no 5-stāvu dzīvojamās ēkas Lit.Nr.1 ar adresi Rīgā Brīvības ielā 90, ar 

Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.5377. 

  

4.1. Uz Rīgas Domes 1996.gada 23.oktobra Nostiprinājuma lūguma Nr.2-19/1305 pamata 

atdalīts zemes gabals 2512 (divi tūkstoši pieci simti divpadsmit) kvm platībā uz kura 

atrodas daļa no 5-stāvu dzīvojamās ēkas Lit.Nr.1 ar adresi Rīgā Brīvības ielā 90, ar Rīgas 

pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumu Nr.5377. 

  

 
Žurn. Nr. 4415, lēmums 08.11.1996., tiesnese Ilga Neimane 

  

5.1. Atdalīts zemes gabals , kadastra numurs: 0100- 028- 2018. Tam atvērts jauns 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.16653. Pamats: 1999. gada 28. janvāra nostiprinājuma 

lūgums Rīgas Domes ar reģistra Nr.1.12.2.-222. 

 
908 m² 

6.1. Atdalīts zemes gabals , kadastra numurs: 0100- 028- 2019. Tam atvērts jauns 

zemesgrāmatas nodalījums Nr.16654. Pamats: 1999. gada 28. janvāra nostiprinājuma 

lūgums Rīgas Domes ar reģistra Nr.1.12.2.-224. 

 
353 m² 

 
Žurn. Nr. 3379, lēmums 22.03.1999., tiesnese Gita Rurāne 

  

Ieraksta Nr. II daļas 1.iedaļa  

Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats 

Domājamā daļa Summa 

1.1. Uz Rīgas Domes 1995.gada 14.novembra uzziņas Nr. 78 pamata ir nostiprinātas īpašuma 

tiesības RĪGAS PILSĒTAI. 

1 
 

 
Žurn. Nr. 3280, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 
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2.1. Pārcelt ierakstus no nodalījumiem Nr. 2955; Nr. 2956. 
  

 
Žurn. Nr. 7539, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

3.1. Uz Rīgas Domes 1995.gada 14.novembra uzziņas Nr. 76, LV vēstures arhīva 1995.gada 

20.februāra izziņas Nr. 5-JP-4615/4-1 un Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja 

1995.gada 14.februāra izziņas Nr. 434/j pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības RĪGAS 

PILSĒTAI. 

1 
 

 
Žurn. Nr. 3278, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

4.1. Uz Rīgas Domes 1995.gada 14.novembra uzziņas Nr. 75, LV vēstures arhīva 1995.gada 

20.februāra izziņas Nr. 5-JP-4616/4-3 un Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja 

1995.gada 26.septembra izziņas Nr. 3115 pamata ir nostiprinātas īpašuma tiesības RĪGAS 

PILSĒTAI. 

1 
 

 
Žurn. Nr. 3279, lēmums 08.12.1995., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

5.1. Uz Rīgas Domes 1997.gada 19.novembra lēmuma Nr. 440 pamata ir nostiprinātas 

īpašuma tiesības RĪGAS PILSĒTAI. 

1 
 

 
Žurn. Nr. 7539, lēmums 05.01.1998., tiesnese Dzintra Zitmane 

  

6.1. Persona: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas kods 90011524360. Īpašuma tiesība 

izbeigusies. 

0 
 

6.2. Īpašnieks: Rīgas Centrāltirgus, AS, reģistrācijas numurs 50003249741. 1 
 

6.3. Pamats: 2018.gada 11.jūlija Rīgas domes lēmums Nr.1410, 2018.gada 7.septembra AS 

"Rīgas Centrāltirgus" ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.4. 

 
4846200.00 

EUR 

 
Žurn. Nr. 300004694114, lēmums 28.09.2018., tiesnese Kristīne Hartmane 

  

Ieraksta Nr. II daļas 2.iedaļa  

Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu 

pārgrozījumi un dzēsumi 

  

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta Nr. III daļas 1.iedaļa  

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu 

 
Platība, lielums 

1.1. Zemes gabala teritorijā izbūvētas telekomunikācijas. 
  

2.1. Rīgas gāzes saimniecībai "Rīgas gāze" piederošs gāzes vads. A/s Rīgas siltums piederoši 

siltuma tīkli 477 kv.m.platībā. Pamats: 1999. gada 27. janvāra uzziņa par nekustamo 

īpašumu Nr.730. 

  

 
Žurn. Nr. 3379, lēmums 22.03.1999., tiesnese Gita Rurāne 

  

3.1. Nostiprinātas nomas tiesības uz zemes gabalu 20028 kv.m. platībā līdz 2021.gada 

7.augutam. Nomnieks: A/S "RĪGAS CENTRĀLTIRGUS", nodokļu maksātāja kods 

50003249741. Pamats: 1997. gada 16. decembra Zemes nomas līgums Nr.278, 1999.gada 

18.februāra Vienošanās Nr.278/2, 2001. gada 12. februāra Vienošanās Nr.278/4.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstiem: III daļas 2.iedaļa 1.1 (233101023577), 2.1 (300000021257), 3.1 

(300000169141), 5.1 (300004419665) 

  

 
Žurn. Nr. 13763, lēmums 12.03.2001., tiesnese Liāna Liepiņa 

  

4.1. Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 

01000280055), būvi (kadastra apzīmējums 01000280055001), būvi (kadastra 

apzīmējums 01000280055002), būvi (kadastra apzīmējums 01000280055003), būvi 

(kadastra apzīmējums 01000280055026). Nomas termiņš: no 01.07.2017 līdz 

30.06.2047. Nomnieks: Rīgas Centrāltirgus, AS, reģistrācijas numurs 50003249741. 

 
2.0028 ha 
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Iznomātājs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas kods 90000064250.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 6.1 (300004694114) 

4.2. Pamats: 2017.gada 16.jūnija nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.DI-17-293-lī.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 6.1 (300004694114) 

  

 
Žurn. Nr. 300004419679, lēmums 30.08.2017., tiesnese Gita Lilo 

  

Ieraksta Nr. III daļas 2.iedaļa  

Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi 

 
Platība, lielums 

1.1. Izdarīti pārgrozījumi 1. iedaļas 3.1 ierakstā (13763, 2001): apakšnomas tiesības uz zemes 

gabalu 1629 kv.m. platībā līdz 2016.gada 1.martam. Apakšnomnieks: SIA "EGLE PLUS", 

nodokļu maksātāja kods 40003448873. Pamats: 2000. gada 7. jūnija līgums par nomu un 

apsaimniekošanu Nr.02-05- 24/2000, 2001. gada 20. marta pielikums, 2001. gada 25. 

aprīļa pielikums.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 5.2 (300004419665) 

  

 
Žurn. Nr. 23577, lēmums 04.05.2001., tiesnese Līga Eglīte 

  

2.1. Grozīts 1. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 13763, 2001): apakšnomas tiesības uz 

zemes gabalu 700 kv.m. platībā līdz 2005.gada 31. decembrim. Apakšnomnieks: SIA 

"LEILA Z", nodokļu maksātāja kods 40003408673. Pamats: 1999. gada 1. jūnija Zemes 

apkšnomas līgums Nr.02-05.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 5.2 (300004419665) 

  

 
Žurn. Nr. 300000021257, lēmums 06.06.2001., tiesnese Līga Eglīte 

  

3.1. Grozīts 1. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 13763, 2001): apakšnomas tiesības uz 

tirdzniecības vietām 20028 kv.m. platībā līdz 2021.gada 7.augustam. Nomnieks : a/s 

"RĪGAS CENTRĀLTIRGUS", nodokļu maksātāja kods 50003249741. Apakšnomnieks: SIA 

"DELTA SBMB", nodokļu maksātāja kods 50003515201. Pamats: 2001. gada 17. 

decembra līgums par tirdzniecības vietu nomu un rekonstrukciju Nr.02-05-__/01.  

Dzēsts  

Saistīts ar ierakstu: III daļas 2.iedaļa 4.1 (300002515677) 

  

 
Žurn. Nr. 300000169141, lēmums 22.12.2001., tiesnese Argita Eniņa 

  

4.1. Dzēsts 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 300000169141, 20.12.2001). Pamats: 

2008.gada 5.jūnija Latvijas republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesas 

spriedums C04306406 Lieta Nr. PAC-0646 2008. gads. 

  

 
Žurn. Nr. 300002515677, lēmums 26.08.2008., tiesnese Ilze Ieviņa 

  

5.1. Dzēsts 1. iedaļas ieraksts Nr.3.1 (žurnāla Nr.233101013763, 08.03.2001). Pamats: 

2017.gada 19.jūnija vienošanās Nr.RD-97-278-lī/8 pie 16.12.1997. zemes nomas līguma 

Nr.278. 

  

5.2. Dzēsti 2. iedaļas ieraksti Nr. 1.1, 2.1 (žurnāla Nr. 233101023577, 25.04.2001, 

300000021257, 31.05.2001). Pamats: 2017.gada 19.jūnija vienošanās Nr.RD-97-278-lī/8 

pie 16.12.1997. zemes nomas līguma Nr.278. 

  

 
Žurn. Nr. 300004419665, lēmums 30.08.2017., tiesnese Gita Lilo 

  

6.1. Dzēsts 1. iedaļas ieraksts Nr.4.1, 4.2 (žurnāla Nr.300004419679, 25.08.2017).Pamats: 

2018.gada 11.jūlija Rīgas domes lēmums Nr.1410, 2018.gada 7.septembra AS "Rīgas 

Centrāltirgus" ārkārtas akcionāru sapulces protokols Nr.4. 

  

 
Žurn. Nr. 300004694114, lēmums 28.09.2018., tiesnese Kristīne Hartmane 
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Ieraksta Nr. IV daļas 1., 2. iedaļa  

Ķīlas tiesības un tās pamats 

 
Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta Nr. IV daļas 3.iedaļa  

Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi 

 
Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta Nr. IV daļas 4., 5. iedaļa  

Ķīlas tiesību dzēsumi 

 
Summa 

 
Nav ierakstu 
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PIELIKUMS 3 – VĒRTĒTĀJA PROFESIONĀLĀ 

KVALIFIKĀCIJA 
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Kontaktinformācija 

 

Tālr. +371 6 778 3333 

E-pasts    colliers.latvia@colliers.lv 

 

Colliers International 

Kr.Valdemara 21-11, Riga, LV-1010 

 

www.colliers.com 

 

 

 

http://www.colliers.com/
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