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2022. gada 9. septembrī. 
Reģ. Nr. 29413Tr-519 

SIA “Gulbenes Energo Serviss”  

 
Atskaite 

 
par kravas automašīnas VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr. GM4659, tirgus 
vērtību 

 
Saskaņā ar Jūsu doto vērtēšanas uzdevumu mums bija jānosaka transportlīdzekļa, 

turpmāk - OBJEKTS, tirgus vērtību, iespējamās atsavināšanas vajadzībām, atbilstoši 
OBJEKTA tehniskajam stāvoklim 2022. gada 10. augustā. 

Saskaņā ar iesniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, mūsu ziņojumā ar 
jēdzienu “OBJEKTS” tiek saprasts SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģ. Nr. 40203228793, 
piederoša, 1996. gadā izgatavotā kravas automašīnas VW TRANSPORTER ar VIN Nr. 
WV1ZZZ70ZTH245878, kuras valsts reģistrācijas numurs 2022. gada 10. augustā ir 
GM4659. 

Skatot OBJEKTU saistīti ar transportlīdzekļu tirgu Latvijas Republikā, esam 
aprēķinājuši OBJEKTA tirgus vērtību, kas 2022. gada 10. augustā ir: 

 
EUR 240 (Divi simti četrdesmit eiro) 

 

“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. (Latvijas standartu Īpašumu 
vērtēšana LVS 401:2013). 

 
 
 

Ar cieņu, 
 

SIA “ OBJEKTS LV mobile” valdes loceklis:     G. Geldners 
 

Z. v. 
 

Vērtētājs:          G. Geldners 
(Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.25) 

 
Z. v. 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

SIA “Objekts LV mobile” Ausekļa iela 1 - 5, Rīga, Latvija, reģ.Nr. 40003833301 
tālr.: 22305730, e-pasts: objekts@objektslv.lv 
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Novērtējuma rezultāti nav attiecināmi uz kādu citu datumu. 
Noteiktās vērtības ir piemērojamas tikai gadījumā, ja OBJEKTA tehniskais stāvoklis 

atbilst OBJEKTA apskates protokolā konstatētajam. 
Šajā atskaitē tiek uzskatīts, ka īpašniekam ir pilnas tiesības rīkoties ar OBJEKTU, 

tas ir brīvs no jebkāda veida apgrūtinājumiem vai apķīlājumiem un to var realizēt atklātā un 
konkurējošā tirgū. 

OBJEKTA novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, OBJEKTA 
likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsekošanas 
brīdī tiek novērtēti OBJEKTA vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas 
pazemina OBJEKTA vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes 
metodēm. Vērtētājs neatbild par minēto īpašo apstākļu atklāšanu vai gadījumu, kad tādi tiek 
atklāti. 

Vērtēšanas atskaite ir sagatavots, ņemot vērā informāciju, ko satur Jūsu iesniegtie 
dokumenti, kuru kopijas ir pievienotas atskaites pielikumos un ir uzskatāmas par šīs 
atskaites neatņemamu sastāvdaļu. 

Atskaite ir paredzēts iesniegšanai SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģ. Nr. 
54603000121 (iepriekšējais nosaukums SIA “Gulbenes nami” un nav lietojams citiem 
mērķiem, iepriekš to nesaskaņojot ar SIA „OBJEKTS LV mobile”. 

SIA “OBJEKTS LV mobile”, kā arī tās darbinieki atsevišķi nav ieinteresēti palielināt 
vai samazināt novērtējamā īpašuma vērtību. 

SIA “OBJEKTS LV mobile” ir neatkarīga firma, un šajā atskaitē ir noradīts labākais 
viedoklis, ko mēs varējām pieņemt, ņemot vērā mums pieejamo informāciju un laika 
ierobežojumus. 
 
Pielikumi: 

� OBJEKTA apskates protokols; 
� OBJEKTA reģistrācijas apliecība; 
� profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 
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Pielikumi 
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VĒRTĒJAMĀ OBJEKTA APSKATES PROTOKOLS 
 
Apskates datums: 2022.gada 10. augusts 
Apskates vieta: Gulbene, Blaumaņu iela 56a 
Apskati veica: Sertificēts kustamās mantas vērtētājs Guntis 

Geldners sertf. Nr. 25 
 

1. Galvenā informācija par OBJEKTU 
 
OBJEKTA sastāvs: Transporta līdzeklis 
Marka, modelis: VW TRANSPORTER 
Tips: Kravas furgons 
Valsts reģistrācijas numurs: GM4659 
VIN numurs: WV1ZZZ70ZTH245878 
Tehniskās pases Nr.: AF 3512654 
1. reģistrācijas datums: 04.06.1996 
Motora tilpums (cm3): 2370 

Spidometra rādījums: 
Saskaņā ar CSDD pieejamo informāciju transporta 
līdzeklis ir nobraucis 375 351 km  

Degviela: Dīzelis 
Sēdvietas: 6 
Krāsa: Balts 
Īpašumtiesības: SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģ. Nr. 

54603000121 (iepriekšējais nosaukums SIA 
”Gulbenes nami”), īpašums 

OBJEKTA turētājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss”, reģ. Nr. 
54603000121 (iepriekšējais nosaukums SIA 
”Gulbenes nami”), īpašums. 

Apgrūtinājumi/defekti: Vērtējama transporta līdzeklim ir redzama izteikta 
korozija uz nesošā rāmja konstrukcijas, sliekšņiem, 
durvju apakšām, priekšējo riteņu arkām, kā arī 
transporta līdzeklim ir bojāta akumulatora baterija, 
salons nekopts un bojāta tā apdare, aizmugures logs 
aizmetināts, riepas nolietotas. Ilgāku laiku 
transporta līdzeklis nav izmantots saimnieciskā 
darībā. 

 

2. OBJEKTA vizuālais materiāls 
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3. OBJEKTA aprīkojums 
 

 el.regulējami logi  
el. Bagāžnieka 
aizvērējs  vieglmetāla diski  

x el.regulējami spoguļi  borta dators  ādas salons  
x apsildāmi spoguļi  el. regulējami sēdekli  navigācijas sistēma 
 apsildāmi sēdekļi 2.gab  ksenona gaismas  koka apdare 

 
ventilējami priekšējie 
sēdekļi  apsildāms stūres rats  pneimatiskā piekare 

 kruīzkontrole  iebūvētais imobilaizers x ādas stūre 
 klimatkontrole  x signalizācija  tel. brīvroku sist 
 kondicionieris x stūres pastiprinātājs  servisa grāmatiņa 
x meh. ātrumkārba x ABS  jumta sliedes 
x CD stereo  drošības spilveni   lukturu mazgātājs 
 CD changer x lukturu korekcija  4x4 
 lietus sensors  el.lūka  1 atslēgu komplekti 
 pārkošanās sensori   pretapžilbšanas spoguļi  LED bremžugunis 
 atpakaļskata kamera  miglas lukturi  riepu spiediena kontrole  
 Start stop  Piekabes āķis   

 
4. OBJEKTA tehniskā stāvokļa apskates rezultāti 

 

Tehniskā apskate: beidzās 27.07.2021. 
Virsbūve: Korodējusi  
Krāsojums: Bojāta korozijas un bojājumu vietās 
Salons: Bojāts  
Riepu atlikums: 30% 
Piezīmes:  

5. PIEŅEMTO VĒRTĒŠANAS PIEEJU PAMATOJUMS 
Plaši lietotu kustamo pamatlīdzekļu kategoriju, piemēram, transportlīdzekļu un atsevišķu 
biroja iekārtu vai ražošanas iekārtu, vērtēšanai parasti izmanto tirgus pieeju, jo ir pieejami 
pietiekami daudz datu par neseniem līdzīgu aktīvu pārdevumiem. Tomēr daudzi kustamo 
pamatlīdzekļu veidi ir specializēti, un šādu objektu tiešu pārdevumu pierādījumi var nebūt 
pieejami. Rezultātā ir nepieciešams izmantot ienākumu pieeju vai izmaksu pieeju. 
Ņemot vērā pašreizējo transporta līdzekļa tehnisko stāvokli (bojāts dzinējs, kā arī ir 
redzama izteikta korozija), bez inženiertehniskā izpētes un paredzamās remonta tāmes 
sastādīšanas ir apgrūtinoši aprēķināt transporta līdzekļa tirgus vērtību, ņemot vērā 
transporta līdzekļa bojājumus, kā arī tirgū pieejamo līdzīgu transporta līdzekļu 
piedāvājumus, vērtējamā transporta līdzekļu remonta izmaksas, varētu pārsniegt lietotas 
VW TRANSPORTER tirgus cenu, rezultātā transporta līdzekļa tirgus vērtība tiek aprēķināta 
ar izmaksu pieejas (utilizācijas vērtības aprēķina metodi) 

6. VĒRTĪBAS APRĒĶINS AR UTILIZĀCIJAS VĒRTĪBAS METODI 
Utilizācijas vai lūžņu vērtība -īpašuma vērtība, ko iegūst nevis kā visa objekta, bet gan kā 
tajā ietilpstošo mezglu, detaļu un materiālu kopuma tīras realizācijas ienākumus bez 
papildus remonta un pielāgošanas. Šī vērtība var tikt aprēķināta kā starpība starp kopējiem 
realizācijas ienākumiem un realizācijas izdevumiem. Lūžņu vērtība izsaka otrreizējās 
pārstrādes izejvielu vērtību.  
Utilizācijas (likvidācijas) vērtība parasti izsaka pašreizējo cenu, kuru reāli var saņemt par 
īpašumu, kurš sasniedzis efektīvās izmantošanas beigu termiņu tādā veidā, kādā tas tika 
izmantots līdz šim brīdim. Utilizācijas vērtības jēdziens paredz, ka īpašums netiek vērtēts no 
tā pašreizējās izmantošanas viedokļa, bet kā iespējamai pārdošanai pa daļām. Šai 
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kontekstā utilizācijas vērtība grāmatvedības uzskaites terminoloģijā pazīstama kā tīrā 
vērtība (vai ienākums) no aktīvu realizācijas. 
Utilizācijas (likvidācijas) vērtības jēdziens nenozīmē, ka īpašums nevarētu tikt izmantots 
turpmāk. Pa sastāvdaļām pārdots, īpašums var tikt pārveidots citai izmantošanai — 
analoģiski iepriekšējai vai pilnīgi cita veida, vai arī tikt izmantots kā rezerves daļu avots 
citiem īpašuma objektiem, kam derīguma termiņš vēl nav beidzies. Sliktākā gadījumā 
utilizācijas vērtība var izteikt otrreizējās pārstrādes izejvielu vērtību. 
Īpašuma vērtības aprēķinu, kuru veido ienākumu no transporta līdzekļa realizācijas un 
transporta līdzekļa pārvietošanas izmaksu starpība. 
Tādejādi ar šo metodi vērtējamā transporta līdzekļa vērtība ir aprēķināta kā neto metāla 
daudzums, reizināts ar otrreizējo metāla uzpirkšanas vērtību EUR\t vērtēšanas dienā, no 
kuras tiek atņemtas transporta līdzekļa pārvietošanas izmaksas 
 

7.AUTOTRANSPORTA VĒRTĪBAS APRĒĶINS 

Nosaukums Pašmasa 
t. 

Neto 
metāla 
daudzums, 
t 

Automašīnas 
(12 AM) 

iepirkumu 
cena EUR/t 

Aprēķinātā 
utilizācijas 

vērtība 
EUR 

VW TRANSPORTER ar Valsts Nr.GM4659 1,741 1,741 160 279 
Utilizācijas izdevumi       -40 
Aprēķinātā utilizācijas vērtība EUR       239 
Aprēķinātā utilizācijas vērtība, noapaļojot EUR       240 

 

Neatkarības apliecinājums 
 

Es apliecinu, ka pamatojoties uz manu pārliecību un zināšanām: 
� faktu konstatācija, ko satur šis protokols, ir patiesa un pareiza, 
� man nav īpašas, patreizējas vai perspektīvas intereses par šo īpašumu, un man 

nav īpašas personīgas intereses vai aizspriedumi attiecībā uz tām pusēm, kuras šeit ir 
iesaistītas, 

� mana darba apmaksa nav atkarīga no iepriekš noteiktas vērtības paziņošanas, vai 
arī vērtību virzīšanas tā, lai tā nāktu par labu kādai no pusēm, kuras šeit ir iesaistītas, vai 
noteiktās vērtības lieluma, vai arī nonākšanas pie iepriekš izvirzīta rezultāta. 
 
2022. gada 9. septembris. 
 

G. Geldners _________________ 
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