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1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 
1.1 Vērtējamais īpašums Nekustamais īpašums, kas atrodas Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, 

Ozolnieki, Kopiela 2. 
1.2 Vērtējuma pasūtītājs Ozolnieku novada pašvaldība. 
1.3 Vērtēšanas uzdevums Noteikt vērtēšanas Objekta tirgus vērtību vērtēšanas datumā. 
1.4 Vērtēšanas datums 2020.gada 6.oktobrī. 
1.5 Vērtēšanas mērķis Vērtēšanas mērķis ir sniegt Pasūtītājam Atzinumu par vērtējamā nekustamā 

īpašuma tirgus vērtību. 
1.6 Īpašumtiesības Ozolnieku novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90001623310. 

Pamats: 2020.gada 24.marta Ozolnieku novada pašvaldības uzziņa Nr.4.2/346. 
1.7 Vērtējamā īpašuma 

sastāvs 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0788 un kopējo platību 
2571m2. 
Būve (sūkņu māja) ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0788 001 un kopējo platību 
7.9 m2. 

1.8 Pašreizējā izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā esošs zemes gabals uz kura atrodas neizmantota 
būve - mazēka. Īpašums saskaņā ar  2020.gada 10.septembra Ozolnieku KSDU 
izziņu Nr.1-11/222 nav nepieciešams Ozolnieku KSDU. 

1.9 Plānotā/atļautā 
izmantošana saskaņā ar 
attīstības plānu 

Rūpnieciskās apbūves teritorija. 

1.10 Labākais izmantošanas 
veids 

Zemes gabals, kas piemērots rūpnieciskai apbūvei. 

1.11 Vērtējumā izmantotā 
informācija 

Ozolnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000596222 datorizdruka. 
Zemes robežu, situāciju, apgrūtinājumu plānu kopijas. 
2020.gada 10.septembra Ozolnieku KSDU izziņa Nr.1-11/222. 
LR VZD Zemgales reģionālās nodaļas izsniegtās būves tehniskās inventarizācijas 
lietas kopija. 

1.12 Būtiski neietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Zemes apgrūtinājumu plānā izdarītas atzīmes: 
-   ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu 
līniju un kabeļu kanalizāciju – 0.0039 ha, 
-  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 
0.0057ha, 
-  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 
0.0009ha. 

1.13 Negatīvi ietekmējošie 
apgrūtinājumi 

Zemes apgrūtinājumu plānā izdarīta atzīme - ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam. – 0.0845 ha. 
Ūdensvada izvietojums zemes gabalā ļoti ierobežo apbūves iespēju (skatīt zemāk 
esošo attēlu). 
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Uz zemes gabala nelielas daļas atrodas citai personai piederoša nojume. 

1.14 Citi izdarītie pieņēmumi - apsekojot Objektu, vērtētājs konstatēja, ka būve (sūkņu māja) ar kadastra 
apzīmējumu 5466 001 0788 001 netiek izmantota, tai ir iebrukuši pārsegumi un, 
lai ierobežotu nepiederošu personu iekļūšanu tajā, tai ir aiznaglotas durvis, tādēļ 
tā netiek aprakstīta, un vērtētājs pieņem, ka tās vērtība ir simboliska - 1 EUR, 
- vērtējamais īpašums nav ieķīlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu 
tiesības ierobežojošiem apgrūtinājumiem. 
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2. VĒRTĒJAMĀ ĪPAŠUMA NOVIETOJUMA ATZĪME KARTĒ 
 

Novietojums 

 
 

 
Informācijas avots: https://balticmaps.eu/lv/c___2648384.83-7696229.99-17/bl___cl 
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Izkopējums no attīstības plāna plānotā/atļautā izmantošana 

 
 

 
 
  

Informācijas avots: https://www.ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums 




