
Valsts zemes dienesta publiskoto 

projektēto kadastrālo vērtību 2022.gadam 

piemēri

Labākās vērtības vai brāķis?

kadastrālo vērtību projekta trīs tematisko karšu 

pieejamība pašvaldībām portālā “geolatvija.lv” 

2020.gada 27.oktobris
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Tikai zemes kadastrālā vērtība 
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Hermaņa iela Īpašuma vidējā kadastrālā vērtība (eur/m2 (ēku))
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Hermaņa iela  Zemes vidējā kadastrālā vērtība (eur/m2)
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Hermaņa iela  Ēku vidējā kadastrālā vērtība (eur/m2)
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Mazā nometņu 43 Pie Kobes (Meteora) dārza

10.-11. vieta 2008.gada lielāko nekustamā  
īpašuma darījumu topā Rīgā  

http://www.db.lv/zinas/preview/lielakie-
nekustama-ipasuma-darijumi-riga-iezimejas-
ballites-beigas-188583

Īpašuma pirkuma summa 
2008.gadā, reģistrēta Zemesgrāmatā

9 545 981 3 147 eur/m2 KV procentos no 
2008.gada 
darījuma summas

2020 kadastrālā vērtība 859 011 283 eur/m2 9%

2022 proj.kadastrālā vērtība 2 011 543 663 eur/m2 21%

Zemes platība 1,2 ha jeb 12 003m2

Individuālā dzīvojamā māja 1 829,1 m2

Individuālās mājas garāža 1 086,9 m2

Paviljons 117,5 m2
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Villa Marta Jūrmalā , 
zemes platība 1.06 ha jeb 
10 603m2

Ēku adreses platība Vidējais stāvu augstums

Bulduru 18 807 m2 8m

Bulduru 14 1065 m2 5m

Bulduru 16 210 m2 5m

Bulduru 16 1137 m2 6m

Spēkā esošā KV Projektētā KV 2022 Presē nosauktās tirgus vērtības

1 233 943 5 228 510 15 000 000 30 000 000

Projektētā KV/ tirgus vērt.% 35% 17%

383 eur/m2 1624 eur/m2 4660 eur/m2 9320 eur/m2
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Kāpēc VZD nav publiskojis tematiskās 
projektēto kadastrālo vērtību kartes?
-katras zemes vienības 1m2 vidējā KV

-katras ēkas 1m2 vidējā KV
-katra apbūvēta īpašuma pilsētās un ciemos vidējā 
KV

Jo viegli ieraudzīt atbildi?

Labākās vērtības vai brāķis…



Pašvaldības var apskatīt 1m2 
tematiskās kartes ar parolēm:

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā www.geolatvija.lv) ir

pieejamas trīs Valsts zemes dienesta pārskata kartes:

"Zemes vienības kvadrātmetra kadastrālā vērtība 2022.gadam«

“Būves kvadrātmetra kadastrālā vērtība 2022.gadam”

“Īpašuma kvadrātmetra kadastrālā vērtība 2022.gadam”

kurās attēlota katra objekta viena kvadrātmetra projektētā kadastrālā vērtība:

▪ zemei – zemes vienības vērtība dalīta ar zemes vienības kopplatību;

▪ ēkai – ēkas vērtība dalīta ar ēkas kopplatību;

▪ īpašumam, kas sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības un ēkām, kuras ietilpst

vienota nekustamā īpašuma sastāvā – īpašuma kopējā vērtība dalīta ar ēku kopējo

platību.

29



Pieejas, paroles iegūšana

Valsts zemes dienesta 
14.07.2020.vēstules Nr.

2-06/610, kas 
adresēta visām 

pašvaldībām pielikumā

Pieteikuma forma paroļu 
piešķiršanai, kas 

jānosūta

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūrai 

pasts@vraa.gov.lv
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Karšu aplūkošana geolatvija.lv

1. Mana darba vieta

2. Valsts vai pašvaldību iestādei

3. VISS

4. Ieiet

5. VRAA piešķirtais lietotāja vārds, parole, ieiet.
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Karšu aplūkošana geolatvija.lv

6. Ģeoprodukti

7. Detalizētā meklēšana

8. Datu turētājs- Valsts zemes dienests

9. Skatīt ģeoproduktu

10. Pasūtīt, iesniegt, akceptēt….
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Karšu aplūkošana geolatvija.lv pēc pirmreizējās 
pasūtīšanas
1. Mani pasūtījumi

2. Skatīt pasūtījumu

3. Atvērt ģeoproduktu Kartes pārlūkā
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Citas bezmaksas tematiskās kartes 
www.kadastrs.lv

Pieejamas ikvienam, bez maksas, autorizējoties ar 
banku autorizācijas rīkiem, e-parakstu, eID:

1. www.kadastrs.lv

2. Pieslēgties ar Latvija.lv ->izvēlas autentifikācijas 
rīku, autentificējas

3. Elektroniskie pakalpojumi

4. Tematiskās kartes, lietot

5. Tematiskās kartes pieejamas 1h, bet var atkal tās 
uzsākt lietot no jauna neierobežotu reižu skaitu
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Citas bezmaksas tematiskās kartes 
www.kadastrs.lv
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Ēkas galvenā lietošanas veida karte
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Ēkas tipa un vērtēšanas modeļa noskaidrošana 
ēkas galvenā lietošanas veida kartē
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KV bāzes projektā izmantotie dzīvokļu 
darījumi
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Projekta zonu robežas, bāzes vērtības
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