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Valsts zemes dienests ir publicējis projektētās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2022. gadam. Sabiedrība un mediju

pārstāvji seminārā tika informēti par to kā veidojās projektētās bāzes vērtības, kādi ir kadastrālās vērtēšanas pamatprincipi, kādi ir

kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi, kā arī iepazīstināti ar Tieslietu ministrijas izstrādāto risinājumu nekustamā

īpašuma nodokļa jautājumā primārajam jeb vienīgajam mājoklim.

2020. gada 15.jūlijā sabiedrības informācijai tika nodotas projektētās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības 2022. gadam, kas

pieejamas portālā www.kadastrs.lv un papildinformācija tīmekļvietnē www.kadastralavertiba.lv. Tieslietu ministrija sadarbībā ar

Valsts zemes dienestu aicināja mediju pārstāvjus uz semināru, lai skaidrotu masveida kadastrālās vērtēšanas ieviešanas galvenos

attīstības soļus un kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus, kā arī informētu par kadastrālās vērtēšanas metodikas

pilnveidojumiem, kadastrālo vērtību bāzi un būtiskākajām kadastrālo vērtību izmaiņām.

Seminārā tika skaidrots, ka projektētās kadastrālās vērtības salīdzinoši ar līdz šim spēkā esošajām “iesaldētajām” vērtībām, kas

atbilst 2012. / 2013. gada tirgus situācijai ir mainījušās – daļai nekustamo īpašumu tās ir paaugstinājušās, piemēram, jaunajiem

dzīvojamo māju projektiem. Daļai nekustamo īpašumu projektētās vērtības ir pazeminājušās, piemēram, dzīvojamām vecām koka

mājām lauku teritorijās. Tāpat daļa nekustamo īpašumu vērtību ir  palikušas nemainīgas, piemēram, apbūves zemēm.

Projektētās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas atbilstoši 2019. gada 1. jūlija nekustamā īpašuma tirgus situācijai. Pamatojoties uz

tirgus datiem, tika izstrādāta jauna kadastrālo vērtību bāze, kuras faktiskā atbilstība tiks pārbaudīta. Papildus Valsts zemes

dienests vērtēs COVID-19 pandēmijas krīzes ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgus cenām.

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir bāze nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, Tieslietu ministrija ir

iniciējusi jaunu likumprojektu ar mērķi pārskatīt nekustamā īpašuma nodokli un neattiecināt to uz primāro jeb vienīgo mājokli.

Tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs prezentēja šo likumprojektu, kas paredz atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa

personas primāro mājokli, kura vērtība nepārsniedz 100 000 eiro. Iecerēts, ka šīs izmaiņas varētu piemērot no 2022. gada 1.

janvāra, kad nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam sāks izmantot jaunās kadastrālās vērtības, kuras šobrīd ir publicētas kā

projektētās vērtības.

Semināra prezentācijas:

 Kadastrālās vērtēšanas sistēmas attīstība. Laila Medina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas

jautājumos.

 Ieskats nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipos. Oskars Gabrusenoks, Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos.

 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi 2020.gadā. Ineta Baldiņa, Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektora p.i.

 Jaunais nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāzes projekts – būtiskākās kadastrālo vērtību izmaiņas. Elza Muraševa, Valsts

zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākā metodikas eksperte.

 Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana primārajam mājoklim. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

https://www.vzd.gov.lv/lv
https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunumi?category%255B78%255D=78
http://www.kadastrs.lv/
http://www.kadastralavertiba.lv/
https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/laila_medina_kadastralas_vertesanas_sistemas_attistiba1.pdf
https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/oskars_gabrusenoks_ieskats_nekustama_ipasuma_kadastralas_vertesanas_principos1.pdf
https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/ineta_baldina_nekustama_ipasuma_kadastralas_vertesanas_metodikas_pilnveidojumi1.pdf
https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/elza_muraseva_jaunais_ni_kadastralo_vertibu_bazes_projekts_-_butiskakas_izmainas1.pdf
https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/aldis_bukss_nekustama_ipasuma_atcelsana_primarajam_majoklim1.pdf


https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/nosledzies-seminars-medijiu-parstavjiem-par-nekustama-ipasuma-kadastralas-

vertesanas-metodiku-un-projektetam-kadastralam-vertibam-2022-gadam

Infografika

Kāpēc nepieciešams ieviest neapliekamo minimumu nekustamā īpašuma nodoklim primārajam mājoklim?

Video prezentācijas

 Kadastrālās vērtēšanas sistēmas attīstība. Laila Medina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas

jautājumos.

 Ieskats nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas pamatprincipos. Oskars Gabrusenoks, Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektora vietnieks kadastra jautājumos.

 Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi 2020. gadā. Ineta Baldiņa, Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektora p.i.

 Jaunais nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību bāzes projekts – būtiskākās kadastrālo vērtību izmaiņas. Elza Muraševa, Valsts

zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta vecākā metodikas eksperte.

 Nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana primārajam mājoklim. Aldis Bukšs, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna biroja vadītājs.

https://www.vzd.gov.lv/sites/vzd/files/data_content/tm_neapliekamais_minimums_nin_final1.pdf
https://youtu.be/z5r7AmUJSlI
https://youtu.be/jMkEqlybQQ0
https://youtu.be/HK20aHujIP4
https://youtu.be/FoYhc5rPUkA
https://youtu.be/CdKjArp6_pc
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