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Novērtējamais objekts: automātisks klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, sērijas Nr. 7201-0349. 

 

 
 

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 
Rātsupītes iela 1 k-1, 

Rīga, LV-1067 
 

Rīgā, dokumenta datums skatāms laika zīmogā 
Analizatora RX IMOLA RX 4900 novērtējums 
Nr. KM-2021/4/3 

 
Pēc Jūsu lūguma un atbilstoši darba uzdevumam, mēs SIA “Šēnvaldi” esam veikuši 

iespējamās tirgus vērtības aprēķinu kustamai mantai uz 2021. gada 6. aprīli. Kustamā manta ir 
atvērtas reaģentu sistēmas automātisks klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, 
sērijas Nr. 7201-0349, izgatavošanas gads – 2010, ražotājs -  FURUNO Electric (Japāna) / 
RANDOX Laboratories (Lielbritānija). Iekārta apsekošanas brīdī ir ekspluatācijas kārtībā, atbilstoši 
ražotāja komplektācijai. Iekārtai beidzies ražotāja garantijas periods.  

 
Apsekojot kustamo mantu vērtētājs konstatē, ka uzrādītajam objektam ir īpašumtiesību 

apliecinoša dokumentācija, novērtējamais objekts ir pamatlīdzekļu sarakstā ar kartītes Nr. 02955. 
Kopējais tehniskais un vizuālais stāvoklis vērtējams kā labs. Novērtējamā automātiskā klīniskās 
bioķīmijas analizatorā tehniskais stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam.  

 
Tirgus vērtība noteikta pamatojoties uz otrreizējā tirgus analīzes, novērtējamā objekta 

likviditāti, atlikušo ekspluatācijas ilgumu. Tiek ņemts vērā apstāklis, ka objekta tālākai ekspluatācijai 
nepieciešami ieguldījumi iekārtas demontāžai, transportēšanai un uzstādīšanai. 

 
Šis novērtējums ir paredzēts pasūtītāja vajadzībām, iespējamai mantas atsavināšanai. Šis 

vērtējums nedrīkst būt izmantots citu juridisku un fizisku personu vajadzībām, kas nav saistītas ar 
novērtējamo objektu, bez rakstiskas vērtētāju atļaujas. 
 
Atbilstoši vērtības definīcijai, informācijai kas ir mūsu rīcībā, pieredzei un kompetencei, mūsu viedoklis 

ir sekojošs: 

 
Automātiskā klīniskās bioķīmijas analizatora RX IMOLA RX 4900 

iespējamā tirgus vērtība 2021. gada 6. aprīlī ir: 

 

 4 050,- EUR (Četri tūkstoši piecdesmit euro), bez PVN 21% 

 

 
Mēs apliecinām, ka personas, kas parakstījušas ziņojumu, kā arī citi uzņēmuma darbinieki nav 

finansiāli ieinteresēti vai kādā citādā veidā ieinteresēti neobjektīvi atspoguļot tirgus vērtību, un, ka arī 
mūsu atalgojums nav atkarīgs no novērtējuma summas. Vērtējums elektroniski izsniegts pasūtītājam 
vienā eksemplārā uz 11 lapām ar pielikumiem. Vērtējums ir derīgs 210 dienas no novērtēšanas brīža. 
 

 

 

 
Patiesā cieņā,  
 
SIA “Šēnvaldi”  
Prokūrists         R.Pastars 
 

 

 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 
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Novērtējamais objekts: automātisks klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, sērijas Nr. 7201-0349. 
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Novērtējamais objekts: automātisks klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, sērijas Nr. 7201-0349. 

 

 

NOVĒRTĒJAMĀ OBJEKTA PAMATINFORMĀCIJA 

 

Novērtējamais objekts: 

Kustamā manta ir atvērtas reaģentu sistēmas automātisks 

klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, 

sērijas Nr. 7201-0349, izgatavošanas gads – 2010, 

ražotājs -  FURUNO Electric (Japāna) / RANDOX 

Laboratories (Lielbritānija). Iekārta apsekošanas brīdī ir 

ekspluatācijas kārtībā, atbilstoši ražotāja komplektācijai. 

Iekārtai beidzies ražotāja garantijas periods 

 

Apsekojot kustamo mantu vērtētājs konstatē, ka 

uzrādītajam objektam ir īpašumtiesību apliecinoša 

dokumentācija, novērtējamais objekts ir pamatlīdzekļu 

sarakstā ar kartītes Nr. 02955. Kopējais tehniskais un 

vizuālais stāvoklis vērtējams kā labs. Novērtējamā 

automātiskā klīniskās bioķīmijas analizatorā tehniskais 

stāvoklis ir atbilstošs ekspluatācijas ilgumam un režīmam.  

 

Otrreizējā tirgū praktiski nav novērts pieprasījums pēc 

līdzīgām, analogām iekārtām. Piedāvājums pārsniedz 

pieprasījumu. 

Novērtējuma pasūtītājs: APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 

Novērtējuma mērķis: 
Tirgus vērtības noteikšana, iespējamai kustamās mantas 

atsavināšanai 

Kustamās mantas apsekošanas 

datums: 
2021. gada 18. marts 

Novērtējuma sagatavošanas datums: 2021. gada 6. aprīlis 

Kustamās mantas atrašanās vieta: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 

Kustamās mantas īpašnieks: 

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas numurs: 181002 
VRN: 90002120158 
Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 

Vērtētājs: Rihards Pastars (ETEAA Sertifikāts Nr. ETEA-IE5/A) 

Vērtēšanas metodika un bāze: 

 Latvijas Īpašuma vērtēšanas standarts  

 “LVS 401:2013”  

 Ražotāja sniegtā informācija; 

 Īpašnieka/pasūtītāja sniegtā informācija; 

 Publiski pieejamā informācija. 

Piezīmes: 

Vērtētājs veicot iekārtu tirgus vērtības noteikšanu ņem 

vērā virkni izmaksas, kas ir saistītas ar iekārtas 

demontāžu un konservāciju, uzglabāšanu, 

transportēšanu, uzstādīšanu, kā arī atjaunošanas 

izdevumus iespējamai iekārtas tālākai ekspluatācijai. Šīs 

izmaksas būtiski ietekmē iekārtas iespējamo tirgus 

vērtību. 
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Novērtējamais objekts: automātisks klīniskais bioķīmijas analizators RX IMOLA RX 4900, sērijas Nr. 7201-0349. 

VIZUĀLĀS APSEKOŠANAS FOTOATTĒLI 
 

  
Attēls Nr.1 Attēls Nr.2 

 
 

Attēls Nr.3 Attēls Nr.4 

 
Attēls Nr.5 

 




