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IEVADS
Pētījuma tēmas aktualitāte.
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas valstī notiek intensīva valsts ekonomiskās
sistēmas pārkārtošana atbilstoši demokrātiskas valsts uzbūves principiem. Latvija
pāriet no totalitāras valsts pārvaldes sistēmas un centralizēti plānotas
tautsaimniecības uz demokrātisku valsts pārvaldi un tirgus ekonomiku, šajā laikā
arī iestājoties Eiropas Savienībā un lielā mērā integrējoties tās ekonomiskajā un
politiskajā vidē. Šajā posmā būtiskas izmaiņas ir piedzīvojusi valsts mājokļu
politika un ar to saistītie procesi – dzīvojamo māju privatizācija un nekustamā
īpašuma tirgus attīstība. Līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai Latvijā nekustamais
īpašums piederēja valstij, un indivīda izpratnē tas nebija tik nozīmīgs kā mūsdienās.
Sabiedrības attieksme būtiski mainījās, sākoties dzīvojamo māju privatizācijas
procesam. Iedzīvotāji sāka aktīvi piedalīties ekonomiskās politikas veidošanā,
būvējot, pērkot nekustamos īpašumus, izmantojot savus uzkrājumus, kā arī
izmantojot kreditēšanas iespējas. Darījumu pieaugums ar nekustamajiem
īpašumiem, savukārt, noteica vajadzību meklēt jaunas pārvaldības un maksimāli
precīzas vērtēšanas iespējas, kas būtu visvairāk tuvinātas jaunuzceltu un jau
eksistējošu māju tirgus vērtībai.
Valsts ekonomikas efektīva funkcionēšana lielā mērā ir atkarīga no nekustamā
īpašuma tirgus attīstības līmeņa. Nekustamais īpašums ietilpst ne tikai ražošanas
resursu sastāvā kā visa veida uzņēmumu privātīpašuma saimnieciskās darbības
pamats, bet arī kā pamats pilnvērtīgas sabiedrības dzīves nodrošināšanai. Līdz ar to
pieaug aktualitāte un nepieciešamība pēc neatkarīgas nekustamā īpašuma vērtības
noteikšanas, jo tikai neatkarīgs vērtējums nodrošina īpašniekam īpašuma tiesību
aizsardzību. Absolūti lielākajam vairumam Latvijas iedzīvotāju dzīvojamais
nekustamais īpašums mūsdienu apstākļos veido vienīgo reālo aktīvu. Tāpēc katra
dzīvojamā nekustamā īpašuma novērtējums ir jāuzskata par vienu no valsts
iedzīvotāju sociāli ekonomiskās drošības stūrakmeņiem tirgus apstākļos. Latvijas
nekustamā īpašuma tirgus veidošanās notiek apstākļos, kad praktiski nepastāv
vienota un Latvijas apstākļiem adaptēta nekustamā īpašuma tirgus vērtības
masveida vērtēšanas metodoloģisko pieeju sistēma. Latvijas nekustamā īpašuma
tirgus organizatoriski metodoloģisko struktūru efektīvi var veidot, tikai nodrošinot
kvalitatīvu informatīvo bāzi visiem profesionālajiem tirgus dalībniekiem.
Informatīvā nodrošinājuma pamatkomponents ir datu vākšanas un analītiskās
apstrādes metodika par nekustamā īpašuma objektiem, kā arī unificētas
informācijas tehnoloģijas, kas ļauj automatizēt visu nekustamā īpašuma tirgus
dalībnieku darbību, ieskaitot valsti. Tādējādi izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka
augstākminētā nekustamā īpašuma novērtējuma būtiskā loma veiksmīgai valsts
sociāli ekonomiskajai attīstībai. Turklāt Latvijā ekonomisko formāciju nomaiņas
periodā praktiski nepastāv nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida vērtēšanas
metodoloģija un adaptēta metodika, tāpēc ir nepieciešams izveidot un īstenot to,
izmantojot mūsdienu informatīvā nodrošinājuma iespējas.
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Pētījuma ierobežojumi.
Latvijā praktiski ir 2 ekonomiskie reģioni – Rīga un visa pārējā Latvijas teritorija,
kas atspoguļojas visos makroekonomiskajos rādītājos šajos reģionos (Boroņenko,
2007; Воронов, 2012).
Autore promocijas darbā analizē divas Latvijas lielākās pilsētas – Rīgu un
Daugavpili, kas atrodas divos reģionos: Rīgas un Latgales reģionā. Tā kā 48%
valsts iedzīvotāju dzīvo Rīgas reģionā un 45% no tiem dzīvo Rīgas pilsētā, tāpēc
var apgalvot, ka lielākā daļa no dzīvojamā NĪ pirkšanas-pārdošanas darījumiem
notiek tieši Rīgā. Autore izvēlējās Rīgu kā vislielāko darījumu objektu šajā reģionā,
kurā tiek veikti darījumi ar dzīvojamo NĪ (skat.1.pielikumu). Turklāt Rīgā ir arī
vislielākās cenas nekustamā īpašuma tirgū, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem.
No visas pārējās Latvijas teritorijas autore izvēlējas Latgales reģionu kā vislielāko
valsts reģionu pēc iedzīvotāju skaita, kurā dzīvo 15,2% Latvijas iedzīvotāju, no
tiem 5% dzīvo lielākajā reģiona pilsētā Daugavpilī. Tāpēc autore izvēlējās
Daugavpili par dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus analīzes objektu, jo tajā notiek
reģionā lielākais darījumu skaits ar dzīvojamo nekustamo īpašumu
(skat.1.pielikumu).
Visi autores izstrādātie modeļi tika iegūti, izmantojot Valsts Zemes dienesta
Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi par laika periodu 2010.g.-2011.g., taču tos var
adaptēt arī citam laika periodam. Adaptācijas procesa piemērs ir parādīts
2012.gadam. No 2010.g.-2011.g. datu bāzes tika iegūta izlase par veiktajiem
darījumiem ar dzīvojamo nekustamo īpašumu: 1,2,3-istabu 350 dzīvokļi visos
Daugavpils pilsētas rajonos un 162 – Rīgas pilsētā. No datu bāzes tika izņemta
informācija par elitāriem mājokļiem un vecām koka mājām.
Autores izveidotā modeļa galvenais ierobežojums: modeli var izmantot
vidēja termiņa perspektīvā (līdz 5 gadiem), bet, lai modeli lietotu ilgtermiņā,
periodiski ir jāveic koeficientu korelācija.
Problēmas izpētes līmenis. Ārzemju un Latvijas autori ir pētījuši nekustamo
īpašumu kopumā un arī ar nekustamo īpašumu saistītos teorētiskos un metodiskos
aspektus.
Piemēram, nekustamā īpašuma cenu veidošanās teorētiskie jautājumi ir risināti
dažādu zinātnisko ekonomisko virzienu fundamentālo pētījumu ietvaros: klasiskais,
marginālais un neoklasiskais. Šo pētījumu galvenās atziņas turpina attīstīt arī
mūsdienu zinātnieki, t. sk. arī Latvijas ekonomikas zinātnes pārstāvji: A.Medne,
V.Zariņa (Medne, Zariņa, 2006), H.Kanaviņš, (Kanaviņš, 2000), M.Lazdovskis
(Lazdovskis, 2006), L.Rasnača (Rasnača, 2006), J.Vanags (Vanags, 2010),
V.Paršova (Paršova, 2007), K.Vītola, V.Ajevskis (Vītola, 2011), J.Zvanītājs,
D.Ādmīdiņš (2010), kā arī Valsts Zemes dienesta (VZD, 2012), Latvijas Īpašumu
vērtētāju asociācija (LĪVA, 2012), banku, citu valsts iestāžu un arī privātkompāniju
pārstāvji (SIA Arco Real Estate (SIA Arco..,2012), SIA Latio (SIA Latio, 2012),
SIA Ober-Haus (City,2012), DTZ Latvia (DTZ,2012), u.c.), kuri nodarbojas ar
Latvijas nekustamā īpašuma tirgus izpēti. Izmantojot šos pētījumus, kuru dati pēc
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būtības ir apkopojoši, var raksturot dzīvojamā nekustamā īpašuma problēmas,
akcentējot metodoloģiskos un metodiskos aspektus.
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētiskie jautājumi ir risināti V.Baumanes
(Baumane,1999), D.Baltrumas, J.Freiberga darbos (Baltruma, Freibergs 1999).
Tajos ir izklāstītas atziņas par trim vispāratzītajām pieejām dažādu nekustamā
īpašuma veidu kadastrālajā un individuālajā vērtēšanā. Dzīvojamā nekustamā
īpašuma tirgus vērtības masveida vērtēšanai tajos nav pievērsta īpaša uzmanība.
Praktiski visi nekustamā īpašuma vērtējuma analīzes jautājumi ir atspoguļoti
pazīstamu ārzemju pētnieku darbos: N. Orduejs, Dž. Frīdmans (Фридман, Ордуэй,
1997), S. H.Harisons (Харрисон,1994), Dž. K. Ekerts (Эккерт,1997). Piemēram,
S. H. Harisona darbā vienotā detalizācijas līmenī tiek izskatītas visas trīs vērtēšanas
pieejas. Pie tam, darbs tiek orientēts uz vērtēšanas praksi, uz uzkrātās pieredzes
analīzi un praktisko rekomendāciju izstrādi. Dž. Frīdmana un N.Ordueja pētījumi
tiek orientēti uz nekustamo komercīpašumu, tāpēc detalizētāk tiek izskatītas
ienākuma pieejas metodes. Dž.K.Ekerta pētījumos, atšķirībā no citiem pētījumiem,
nekustamā īpašuma vērtējuma process tiek parādīts lietišķās ekonomiskās analīzes
veidā. Tiek sniegts tradicionālās vērtēšanas modeļa ekonomiskais pamats kā
individuālai, tā arī masveida vērtēšanai: piemēram, šo modeļu ekonomiskās
struktūras analīze (modeļu specifikācija) un modeļu komponentu (modeļu
kalibrēšana) algoritmu apraksts, izmantojot datorizētās procedūras pieprasījuma un
piedāvājuma faktoru darbībai nekustamā īpašuma tirgū. Šie pētījumi ir orientēti uz
vērtēšanu saistībā ar aplikšanu ar nodokļiem un nevis darījumu veikšanai.
Cenu veidošanās hedonistiskā modeļa īpatnību dažādi aspekti ir izklāstīti vairāku
ārzemju autoru darbos: A. Dins, M. Hoeslijs, A. Benders (Din, Hoesli, Bender,
2000), M. K. Franckejs, G. A. Voss, Dž. E. Jensens (Francke, Vos, Janssen, 2008).
Šo autoru darbos tiek analizēti cenu veidošanās jautājumi vietējos mājokļu tirgos,
kuriem ir sava specifika. Tāpēc, lai tos izmantotu citās valstīs vai reģionos, ir jāveic
speciāla adaptācija saistībā ar konkrētā mājokļu tirgus īpatnībām.
Autore secināja, ka sekundārā mājokļu tirgus objektu masveida novērtēšana nav
pietiekami izstrādāta un zinātniski pamatota, kas kopumā noteica promocijas darba
aktualitāti, mērķus un uzdevumus.
Promocijas darba mērķis: izveidot dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības
noteikšanas ekonometrisko modeli, ņemot vērā reģionālās īpatnības vidējā termiņa
perspektīvā.
Promocijas darba pētījuma uzdevumi:
- izveidot sistēmisku priekšstatu par dzīvojamo nekustamo īpašumu kā
ekonomiskās vērtēšanas objektu un analizēt vērtēšanas teorētiskos aspektus;
- analizēt esošās nekustamā īpašuma vērtēšanas pieejas, salīdzinot to
priekšrocības un nepilnības, kā arī izveidot autorpieeju, kuru veiksmīgi varētu
izmantot Latvijā;
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-

-

-

izskatīt ekonometriskos modeļus nekustamā īpašuma vērtēšanā, kuru varētu
veiksmīgi izmantot Latvijā, novērtēt to kvalitāti un praktiskās izmantošanas
iespējas, kā piemēru izmantojot Daugavpils un Rīgas pilsētas;
pamatot ekonometrisko modeļu izmantošanas nepieciešamību dzīvojamā
nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšanā, piedāvāt atbilstošu
instrumentāriju un sniegt rekomendācijas tā izmantošanā;
aprobēt piedāvāto metodoloģisko pieeju, izveidotos modeļus un
instrumentāriju ar sekundārā mājokļu tirgus datiem Daugavpilī un Rīgā.

Promocijas darba pētījuma objekts: dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Rīgā un Daugavpilī.
Promocijas darba pētījuma priekšmets: dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus
vērtības noteikšanas metodes.
Pētījuma periods: 2008.-2012.gads.
Promocijas darba hipotēze: masveida novērtējuma ekonometriskie modeļi, kuri ir
reducēti līdz novērtējuma formulai, ļaus kvalificētiem vērtētājiem iegūt pietiekami
precīzu un ticamu dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus novērtējumu nekustamā
īpašuma tirgus dinamikas apstākļos.
Pētījuma teorētisko un metodoloģisko bāzi veido darba vērtības teorija,
neoklasiskā teorija, marginālisma teorija, kā arī vietējo un ārvalstu zinātnieku darbu
izpēte un analīze, kuri ir saistīti ar nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmām.
Pētījums tika veikts divos savstarpēji papildinošos virzienos: dedukcija – virzība no
kopējā uz atsevišķo, indukcija – virzība no atsevišķā uz kopējo. Par kopējo
deduktīvo pamatelementu tika pieņemtas esošās ekonometriskās pieejas objekta
vērtības masveida noteikšanai. Par atsevišķo pamatelementu – apkopotās
dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanas individuālās metodes.
Darba izpildes gaitā tika izmatotas vispārzinātniskās metodes – analīze un
sintēze, kā arī ekspertu vērtējumu metode un matemātiskās modelēšanas metode.
Izlūkanalīzes veikšanai tika izmantota aprakstošās statistikas un datu vizualizācijas
metode. Datu apstrādē tika izmantotas korelācijas, regresiju un klasteru analīzes
metodes. Modeļu veidošanas procesā tika izmantotas intelektuālās analīzes metodes
– neironu tīkli un risinājumu koki. Lai pierādītu hipotēzi un novērtētu iegūto
rezultātu nozīmību, tika izmantoti statistiskie kritēriji: Stjudenta, Manna – Vitneja,
Vilkoksona kritēriji, viena faktora un daudzfaktoru dispersiju analīze. Sākotnējo
datu un iegūto rezultātu vizualizācijai tika izmantota dažāda veida stabiņu, lineārās
un apļa diagrammas, kā arī izkliedes diagrammas un dendrogrammas.
Pētījuma normatīvi tiesisko, institucionālo ietvaru veido LR likumdošana, Latvijas
nekustamā īpašuma vērtēšanas metodisko norādījumu, instrukciju un materiālu
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kopums, Starptautiskie un Eiropas Vērtēšanas standarti, kā arī vērtēšanas
kompāniju standarti un citi dokumenti.
Pētījuma informatīvo bāzi veido to VZD un vērtēšanas kompāniju dati par
darījumiem ar dzīvojamo NĪ, kuras strādā Daugavpils un Rīgas nekustamā īpašuma
tirgū.
Promocijas darba struktūra veidota atbilstoši pētījuma uzdevumiem un sastāv no
trim nodaļām.
Darba pirmajā nodaļā ir analizētas dzīvojamā nekustamā īpašuma dažādu
lietošanas veidu specifiskās īpatnības, kā arī ar tām saistītās dzīvojamā nekustamā
īpašuma vērtības noteikšanas teorētiskās īpatnības.
Darba otrajā nodaļā ir analizētas dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības
individuālās un masveida noteikšanas galvenās pieejas un metodes. Ir izskatīti
masveida novērtējuma modeļu veidošanas pamatprincipi, kā arī piedāvātas
dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšanas
metodoloģiskās pieejas, kuru pamatā ir ekonometriskie modeļi.
Darba trešajā nodaļā ir izvērtēti faktori, kas ietekmē Rīgas un Daugavpils pilsētas
dzīvojamā nekustamā īpašuma novērtēšanu. Ir izstrādāti dažādi modeļi nekustamā
īpašuma vērtības masveida noteikšanai Daugavpilī un Rīgā. To pamatā ir regresijas
un klasteru metodes, kā arī tika izmantoti neironu tīkli un risinājumu koki. Ir
novērtēta to kvalitāte un sniegtas lietošanas rekomendācijas.
Promocijas darba zinātniskā novitāte: darba zinātnisko novitāti nosaka
metodoloģiskās pieejas izveide dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības
masveida noteikšanai, ņemot vērā dzīvojamā fonda sastāva specifiku. Pētījuma
svarīgākie ar zinātnisko novitāti saistītie rezultāti:
- sistematizēts priekšstats par dzīvojamo nekustamo īpašumu kā ekonomiskās
vērtēšanas objektu un dota definīcija jēdzienam „dzīvojamā nekustamā
īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšana”;
- Latvijas apstākļiem adaptēta dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtības
noteikšanas metodoloģiskā pieeja, kurā ir apvienotas individuālās un
masveida vērtēšanas pieejas;
- izveidotie hedonistiskā tipa ekonometriskie modeļi dzīvojamā nekustamā
īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšanai, kuru pamatā ir statistiskā
(regresijas un klasteru) analīze;
- ekonometriskie modeļi, kuru izveides pamatā ir datu intelektuālās analīzes
metodes: neironu tīkli un risinājumu koki.
Praktiskais pielietojums. Veiktā pētījuma praktiskais pielietojums ir saistīts ar
iespēju izveidoto instrumentāriju izmantot dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus
vērtības masveida novērtēšanā. Priekšlikumus var praktiski izmantot speciālisti,
kuri nodarbojas ar nekustamā īpašuma objektu pārvaldi un novērtēšanu.:
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valsts pārvaldes institūcijas, lai veidotu dzīvojamā nekustamā īpašuma
nodokļu sistēmu;
- banku analītiķi, specializētās firmas, lai varētu ticami prognozēt dzīvojamā
nekustamā īpašuma tirgus dinamiku;
- vērtēšanas firmas un mākleru kompānijas, lai novērtētu sekundārā mājokļu
tirgus stāvokli un prognozētu mājokļu cenas;
- dzīvojamā nekustamā īpašuma īpašnieki, lai noteiktu pārdošanai izlikto
dzīvokļu vērtību.
Promocijas darba praktisko daļu var izmantot arī kā metodiskos materiālus studiju
procesā, augstākās izglītības iestādēs ekonomikas, juridisko un būvniecības
specialitāšu studentiem:
- lai novērtētu dažādas objektu grupas sekundārajā mājokļu tirgū Latvijā;
- lai noteiktu dažāda veida statistisko informāciju par sekundārajiem
mājokļiem;
- lai noteiktu un novērtētu mājokļa raksturlielumu ietekmi uz tā vērtību.
-

Promocijas darba struktūru nosaka pētījuma loģika, un to veido ievads, trīs nodaļas,
nobeigums, izmantoto avotu saraksts, pielikumi. Darba apjoms ir 130 lpp.,
izmantoti 202 informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbā ir 24
tabulas, 57 attēli, 5 pielikumi.
Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes:
1. Dzīvojamais nekustamais īpašums ir ekonomiskais labums.
2. Efektīvu dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtēšanu var veikt tikai tad, kad
tirgus dalībnieki ir nodrošināti ar kvalitatīvu informatīvo bāzi.
3. Dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai līdz ar
individuālo vērtēšanu var izmantot masveida vērtēšanas metodes.
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1.

DZĪVOJAMAIS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS KĀ EKONOMISKO
PĒTĪJUMU OBJEKTS

Nodaļā ir 24 lappuses, 2 tabulas, 14 attēli.
1.1. Dzīvojamais nekustamais īpašums kā ekonomiskās vērtēšanas objekts
Darba pirmajā nodaļā ir analizētas dzīvojamā nekustamā īpašuma dažādu
lietošanas veidu specifiskās īpatnības, kā arī ar tām saistītās dzīvojamā nekustamā
īpašuma vērtības noteikšanas teorētiskās īpatnības.
Promocijas darba kontekstā svarīgi bija noteikt dzīvojamā nekustamā
īpašuma kā vērtēšanas objekta būtību. Tika pamatots, ka dzīvojamais nekustamais
īpašums ir eknomiskais labums, kurā apvienojas divas īpašības – labums un retums,
ka arī to var izmatot vajadzību apmierināšanai kā preci un kā ienākumu avotu.
Tāpēc autore dzīvojamo nekustamo īpašumu (NĪ) un tā īpatnības analizēja no trim
aspektiem saistībā ar iespējamajiem tā lietošanas veidiem (skat.1.1.attēlu).
Dzīvojamā NĪ veidošanas, attīstības un pārvaldīšans procesu izskatīšana
mijiedarbībā ļāva formulēt dzīvojamā NĪ jēdzienu kā materiālo aktīvu, kura
vērtības ekvivalenta noteikšana ir saistīta ar tā kā preces, kā ekonomiska labuma
vai ienākumu avota izmantošanas efektivitāti.

1.1.attēls. Dzīvojamā NĪ kā ekonomiskā labuma izmantošanas veidi
Avots: autores veidots attēls.
Turklāt darbā saistībā ar izvirzīto mērķi tika akcentēta dzīvojamā NĪ kā
preces analīze. Rezultātā tika atklātas vairākas īpatnības, kas atšķir dzīvojamo NĪ
no citām precēm un kas veido tā novērtēšanas pamataspektus, lai noteiktu vērtības
ekvivalentu dažādos vērtības veidos.
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Pirmkārt, dzīvojamais NĪ ir vienīgais ekonomiskais labums, kura vērtību
nosaka ne tikai konkrēta objekta patēriņa īpašības, bet arī tā izvietojuma, atrašanās
vietas raksturlielumi. Otrkārt, dzīvojamā NĪ galvenās atšķirīgās pazīmes ir tā
piederība lietām un nesaraujamā saistība ar zemi. Kā ekonomiskajam labumam
dzīvojamam NĪ piemīt visas raksturīgās īpašības, taču vissvarīgākā no tām ir
lietderība. Treškārt, nekustamā īpašuma ekonomikā dzīvojamā NĪ vērtības
ekvivalentu izskata dinamikā – objekta visa dzīves cikla garumā.
1.2. Dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētiskie aspekti
Dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko pamatatziņu analīzes
rezultātā autore izveidoja dzīvojamā NĪ vērtības noteikšanas shēmu (skat. 1.2.
attēlu).

1.2.attēls. Dzīvojamā NĪ vērtības noteikšanas shēma
Avots: autores veidots pēc Brown,1982; Ellikson,1981.
Zemākais līmenis veido procedūru kopumu, kas ļauj iegūt konkrētu
skaitlisku vērtības nozīmi. Pēc algoritma aprēķināmās vērtības nozīmes precizitāti
nodrošina tās metodes pareizība, atbilstoši kurai vērtība tiek noteikta. Tieši
konkrētā metode nosaka faktoru raksturu un ietekmes līmeni uz konkrētā vērtības
veida apjomu. Ja tiek vērtēts dzīvojamais NĪ kā prece, tad noteikt vērtības faktorus
var, tikai precīzi un objektīvi zinot tirgu, preci un to galvenos ekonomiskos
raksturojumus. Šādas precīzas, objektīvas zināšanas, kuras sauc par zinātniskām,
tiek iegūtas objekta, parādības vai procesa kvalitatīvās dabas vispusīgas izpētes
rezultātā, izmantojot ekonomisko teoriju. Galvenais uzdevums šajā gadījumā ir
noturīgu cēloņsakarību un attīstības likumsakarību noteikšana. Respektīvi, tieši
konkrētas ekonomiskās teorijas izmantošana ļauj noteikt konkrētos faktorus un
nosaka to ietekmes raksturu (ECB, 2003; Анатольевна, 2007).
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Dzīvojamā NĪ vērtēšanas atšķirīgā iezīme ir tā, ka vērtības ekvivalentu
nosaka visiem trim iespējamajiem lietošanas veidiem (labums, prece, ienākumu
avots), tālāk apēķinot integrālo nozīmi pēc speciāliem algoritmiem. Citiem vārdiem
sakot, vērtības ekvivalenta noteikšana tiek veikta gan faktiskajiem, gan
iespējamajiem lietošanas veidiem. Piemēram, vērtēšanas objekts, ar kuru saprot
dzīvojamā NĪ objektu, saistībā ar kuru tiek noteikts vērtības ekvivalents, ir
dzīvoklis, kuru faktiski izmanto dzīvošanai. Šķietami varētu aprobežoties, tikai
aprēķinot dzīvokļa kā labuma vērtību. Tomēr šāda pieeja nebūs pareiza, jo tā
parāda vērtību tikai no lietotāja (patērētāja) pozīcijām. Analoģiski dzīvokļi tirgū
vienlaicīgi eksistē arī kā pirkšanas-pārdošanas darījumu priekšmeti, un to vērtība
šādos gadījumos tiek noteikta tieši no šīm pozīcijām. Visbeidzot šādi dzīvokļi tiek
izīrēti un kalpo par ienākumu gūšanas avotu, un tieši no ienākumu gūšanas
pozīcijām ir jānosaka to vērtība. Līdz ar to var secināt, ka adekvāta ir tikai integrēta
iegādes vērtība, kas atspoguļo tās apjomu gan no lietotāja pozīcijas, gan no tirgus
pozīcijas, gan no ienākumu guvēja pozīcijām, un tad to var tiešām uzskatīt par
ekvivalentu, t.i., par ekvivalentu visiem lietošanas veidiem.
Sakarā ar to, ka dzīvojamā NĪ vērtēšanas mērķis ir vērtības ekvivalenta
noteikšana, ekonomiskajai teorijai ir jānodrošina pareizus vērtības un tās konkrēto
veidu traktējumus, kā arī pareizi jānosaka, ar ko ir saistīta un no kā ir atkarīga
vērtība dažādos ekonomiskajos apstākļos. Tikai atbilstošas teorijas ietvaros var
garantēt to, ka izmantotās metodes būs korektas. Citiem vārdiem sakot, metode ir
korekta tiktāl, ciktāl tā atbilst teorijai. Ja 2. attēlu analizē tiešā secībā, tad var
secināt:
- ekonomiskā teorija ir zinātniska (objektīva) ekonomiskās prakses apguve.
Šajā līmenī tiek izdalītas galvenās likumsakarības, kā arī tie faktori, kuru
ietekmē notiek izmaiņas. Analīze pārsvarā ir kvalitatīva. Rezultātā tiek iegūtas
zinātniskas zināšanas par nekustamā īpašuma vērtību. NĪ vērtības jēdziena
ekonomisko saturu var redzēt 1.3. attēlā;
- vērtības noteikšanas pieejas nosaka vērtēšanas metodes un vērtības
ekvivalenta integrēto nozīmi;
- vērtības noteikšanas metode, pamatojoties uz faktoru modeļa izvēli, ļauj
izveidot vērtības ekvivalenta kvantitatīvo risinājumu. Analīze pārsvarā ir
kvantitatīva;
- algoritms ir vērtības ekvivalenta aprēķins, kad faktoru modelī tiek ievietoti
konkrēti sākotnējie dati, bet kvantitatīvie pārveidojumi notiek atbilstoši
pieņemtajām aprēķināšanas procedūrām.
Dzīvojamā NĪ vērtības teorētiskajam pamatojumam var izmantot darba
vērtības teoriju, rentes teoriju, darba galējās analīzes teoriju (Антология.., 1993),
(Barre, 1994), (Blaug, 2002), (Кейнс, 1997), (Кенэ, 1960), (Маркс, 1983), (Смит,
1993), (Cовременноее,1990; Петти, 2000; Vezer, 1987; Jevons,1880;
Menger,1888; Marx, 1867; Walras,1860; Walras,1954; Batist,1803; Кондильяк,
1982; Баверк, 2007).
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1.3.attēls. NĪ vērtības ekonomiskais saturs (ekonomisko teoriju uzskatu
sistematizācija)
Avots: autores izveidots apkopojums.
Vērtības noteikšana darba teorijas kontekstā ļauj ņemt vērā ne tikai darba
izmaksas, bet arī lietderības līmeni (tāpēc, ka vērtība un patēriņa vērtība (lietderība)
atrodas tiešā saistībā). Tomēr darba vērtības teorija neņem vērā visus faktorus, kuri
ietekmē vērtības ekvivalentu. Piemēram, netiek ņemts vērā tāds ļoti būtisks faktors
kā atrašanās vieta. Zeme nav darba produkts, bet gan ir dabas viela. Respektīvi,
izmantojot darba teoriju, var noteikt vērtību tikai tiem uzlabojumiem, kuri attiecas
uz zemes gabalu, bet ne pašam zemes gabalam. Jāņem vērā arī tas, ka svarīgs
faktors ir tiesību līmenis uz dzīvojamo NĪ. Tiesības ar darba izmaksām nav nekādi
saistītas, tāpēc to vērtības izpausmes ar darba teorijas palīdzību noteikt nav
iespējams.
Rentes teorija obligāti jāizmanto dzīvojamo NĪ objektu novērtējumā, jo
minētā teorija nosaka īpaša ienākumu veida – ienākumi no dzīvojamā NĪ – būtību,
saturu un veidošanās procesu. Dzīvojamā NĪ novērtēšanā svarīgākā nozīme ir
pilsētas zemju galvenajai atšķirībai no lauksaimniecības zemēm – pirmās pēc
būtības jau vairs nav dabiska dabas viela, šeit pārsvarā izmanto telpiskos
raksturojumus. Zemes rente tiešā veidā pilsētas zemēm nepastāv, tās pārveidotā
forma ir cenu rente pēc dzīvojamo NĪ pirkšanas - pārdošanas darījumiem.
Darba galējās analīzes teorija un tirgus līdzsvara teorija tika izskatītas
kontekstā, kas sniedz iespēju tās izmantot dzīvojamā NĪ vērtības ekvivalenta
noteikšanai. Darba galējās analīzes teorijas izmantošana ļāva atbildēt uz diviem
savstarpēji saistītiem jautājumiem: kādā veidā saistībā ar dzīvojamo NĪ izpaužas
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galējā lietderība un galējās izmaksas? Pirmkārt, galējās lietderības samazināšanās
dzīvojamajam NĪ saglabājas pilnā apjomā. Otrkārt, mājokļu lietderības izmaiņas ir
diferencētas, kas izpaužas kā tieksme pilnībā apmierināt vajadzību pēc dzīvokļa.
Treškārt, dzīvojamā NĪ tirgus līdzsvaram ir trīs modifikacijas saistībā ar mājokļu
grupas kvalitāti Latvijas dzīvojamajā fondā, kuru veido dažādu tipu ēkas: zemas
kvalitātes dzīvojamais NĪ, vidējas kvalitātes dzīvojamais NĪ, augstas kvalitātes
dzīvojamais NĪ, elitārs dzīvojamais NĪ.
Analizējot teorētiskās atziņas, var izdarīt divus galvenos secinājumus:
1. Izskatītās ekonomiskās teorijas rada metodoloģisko pamatu, lai veidotu un
īstenotu dzīvojamā NĪ vērtēšanas un analīzes metodiskās pieejas.
2. Kopumā minētās teorijas izskaidro visus saturiskos aspektus saistībā ar
dzīvojamo NĪ kā labumu, kā preci un kā ienākumu avotu, kas loģiski turpina
attīstīties NĪ pārvaldes pamatpieejās.
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2. DZĪVOJAMĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS
METODOLOĢISKIE PAMATI
Nodaļā ir 36 lappuses, 3 tabulas, 5 attēli.
Darba otrajā nodaļā ir analizētas dzīvojamā NĪ tirgus vērtības individuālās
un masveida noteikšanas galvenās pieejas un metodes. Ir izskatīti masveida
novērtējuma modeļu veidošanas pamatprincipi, kā arī piedāvātas dzīvojamā NĪ
tirgus vērtības masveida noteikšanas metodoloģiskās pieejas, kuru pamatā ir
ekonometriskie modeļi.
Nosakot dzīvojamā NĪ tirgus vērtību, ir jāorientējas nevis uz ideāliem
apstākļiem, bet gan uz reālo situāciju, kas ir tipiska tam tirgus sektoram, kurā
apgozās vērtējamais objekts pēc tā stāvokļa, kādā tas atrodas vērtēšanas brīdī.
Svarīgākās idejas autores izveidotajai metodiskajai pieejai tika iegūtas, analizējot
un sistematizējot dzīvojamā NĪ tirgus vērtības individualās un masveida
noteikšanas pieejas un metodes.
2.1. Dzīvojamā nekustamā īpašuma individuālās vērtēšanas pieejas metožu
analīze
Vērtēšanas teorijā ar tirgus vērtību saprot aprēķināto cenu, kuru iespējams
sasniegt darījuma vērtēšanas brīdī brīvā, atklātā un konkurējošā tirgū. Izskatot cenu
veidošanās dažus pamatprincipus, var redzēt, ka tirgus vērtības veidošanā izšķir trīs
veidu cenas vienai un tai pašai precei: 1) cena, kuru nosaka pārdevējs jeb
piedāvājuma cena; 2) cena, kuru nosaka pircējs jeb pieprasījuma cena; 3) reāli
notikušā pirkšanas-pārdošanas darījuma cena.
Iespējamā darījuma cena, kuru tiecas noteikt vērtētājs, ir kompromiss starp
pieprasījuma un piedāvājuma cenām. Zināmās vērtēšanas metodes pārsvarā
orientējas vai nu uz piedāvājuma, vai pieprasījuma cenu. Lai modelētu šādu
kompromisu, vērtētājam ir nepieciešams izmantot dažādas metodes un, saskaņojot
iegūtos rezultātus, meklēt iespējamo darījuma cenu jeb tirgus vērtību.
Latvijā dzīvojamā NĪ vērtēšanai eksperti-vērtētāji visbiežāk izmanto šādas
metodes: salīdzināmās vienības metodi (izmaksu metode) un pārdošanas tiešo
salīdzinošo metodi (salīdzināšanas metode), jo tās sniedz drošus un ticamus
rezultātus.
Viens no būtiskākajiem vērtēšanas metodikas jautājumiem, kas būtiski
ietekmē gan vērtēšanas drošību, gan ātrumu, ir jautājums par dublējošo aprēķinu
veikšanu par katru objektu, tālāk veicot rezultātu salīdzināšanu un izveidojot
saskaņotu vērtējuma galarezultātu. Ar dažādām metodēm iegūto rezultātu
saskaņošana ļauj izdarīt šādus secinājums. Rezultātu, kurš ir vistuvākais
iespējamajai tirgus cenai, var iegūt ar salīdzināšanas metodes palīdzību.
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Tirgus vērtības noteikšanai ar ieņēmumu vai izmaksu metodi ir
nepieciešama pārbaude, salīdzinot šo iegūto vērtējumu ar citas metodes rezultātā
iegūto vērtējumu. Tad, lai paaugstinātu vērtējuma efektivitāti un ticamību,
rekomendē izmantot vairākas metodes, un tad, iegūtos rezultātus saskaņot,
izmantojot vidējā svērtā lieluma metodi (Eldred, 2003; Overview, 2007,
Shilling,2002; Елисеев, 2003). Taču šīs vērtēšanas standartu prasības ievērošana
pilnā apjomā palielina vērtēšanas darbietilpību vismaz trīs reizes. Lai novērstu
individuālās vērtēšanas nepilnības, autors piedāvā izmantot dzīvojamā NĪ tirgus
vērtības masveida vērtēšanas sistēmu.
Tādējādi dažādu dzīvojamā NĪ vērtēšanas metožu analīzes rezultātā autore
noteica metodes, kuras izmanto dzīvojamā NĪ vērtēšanā. Turklāt tika atklātas
principiālās metodiskās atziņas individuālās pieejas izmantošanā dzīvojamā NĪ
vērtēšanai. Taču nepieciešama cita papildus pieeja – tā ir dzīvojamā NĪ tirgus
vērtības masveida noteikšana.
2.2. Dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšanas
pieejas analīze
Izmantojot masveida vērtēšanas sistēmu, lai noteiktu tirgus vērtību
dzīvokļiem sekundārajā mājokļu tirgū, var izvairīties no šādām individuālās
vērtēšanas nepilnībām: pašas vērtēšanas procedūras sarežģītība un darbietilpība;
visu triju pieeju izmantošanas nepieciešamība vērtēšanā; lēmuma pieņemšanas
subjektīvisms, nosakot faktorus un to attiecību starp trim pieejām, lai iegūtu kopējo
vērtējumu, kas bieži rada novērtētā objekta vērtības izkropļojumus.
NĪ tirgus vērtības masveida noteikšana – tas ir speciāla pieeja, lai veiktu
vienkāršotu vērtējumu lielai vienveidīgu objektu grupai (piemēram, dzīvokļiem).
Šādu vērtējumu veic pēc noteiktas metodikas; vērtējamajam objektam tiek noteikts
atbilstošs nozīmju kopums fiksētam tā parametru daudzumam, un tad pēc visiem
objektiem vienādiem noteikumiem tiek veidots tā vērtējuma lielums.
Ārzemju prakse liecina, ka NĪ masveida vērtēšanu izmanto, lai noteiktu tā
tirgus vērtību. Taču tā ir lietojama tikai tādu objektu grupām, kuru aprite tirgū ir
daudzskaitlīga un tiem ir nostiprinājusies tirgus vērtība.
Latvijā visvairāk attīstīts ir dzīvokļu tirgus. Katru mēnesi tiek noformēti
vairāki tūkstoši dzīvokļu pirkšanas-pārdošanas darījumu. Šādi tirgus apjomi ļauj
atklāt likumsakarības, kuras nosaka dzīvokļu tirgus cenu atkarību no to
raksturlielumiem. Līdz ar to rodas iespēja dzīvojamā NĪ tirgus vērtības noteikšanā
izmantot masveida pieeju.
NĪ tirgus vērtības masveida noteikšanas pieejā ir ekspertu, statistiskā un
jauktā metodes. Ņemot vērā masveida vērtēšanas pieejas triju metožu priekšrocības
un nepilnības, promocijas darba autore piedāvā šādu metodisko pieeju dzīvojamā
nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai: pamatojoties uz statistisko
(regresiju un klasteru) analīzi, izveidot hedonistiskā tipa ekonometrisko modeli, kā
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arī Data Mining metožu izmantošana: risinājumu koku un neironu tīklu izveide un
analīze.
2.3. Dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšanas
metodikas ekonometriskais modelis
Autores piedāvātās dzīvojamā NĪ vērtības masveida noteikšanas metodikas
pamatā ir hedonistiskais cenas modelis, kas ietver sešus posmus: datu glabāšanas
(bāzes) projektēšana, informācijas vākšana par dzīvojamo nekustamo īpašumu,
matemātiskā modeļa izvēle, sākotnējās informācijas apstrāde, modeļa saskaņošana
un tā rūpnieciskā ekspluatācija.
Vērtējums ir ekonomiski matemātisks uzdevums, kuru risinājuma
sagaidāmais rezultāts ir relatīvs. Respektīvi, uzdevuma risināšanā pieļaujamās
metodes atrodas ekonomiski statistisko likumsakarību matemātiskās modelēšanas
jomā. Modelēšanas mērķis ir noteikt tos faktorus, kuri visvairāk ietekmē dzīvojamā
NĪ objektu tirgus vērtību, kā arī funkcionāla vienādojuma iegūšana, kurš šo
atkarību apraksta.
Salīdzināšanas metode nosaka vērtējamā NĪ vērtību, pamatojoties uz nesen
pārdoto līdzīgo objektu tirgus cenām, kas tiek koriģēta pēc atšķirību noteikšanas.
Salīdzināšanas metodes klasiskā algoritma modernizācija NĪ vērtības noteikšanai
attīstījās šādos virzienos:
- tirgus modelēšana ar daudzdimensiju korelāciju regresijas analīzes metodēm;
- diskrētās parametriskās analīzes (klasteru analīzes) metožu attīstība;
- risinājumu koku izveide (Data Mining);
- neironu tīkli.
Dzīvojamā NĪ tirgus vērtības masveida noteikšanas vispārējā shēmas izveides
trešajā posmā „matemātiskā modeļa izvēle” tika veikta ekonometrisko modeļu
salīdzinošā analīze (skat.2.1.tabulu).
Sakarā ar to, ka visiem virzieniem ir savas priekšrocības un tos var izmantot
savāktajā datu bāzē, darbā tika veidoti un analizēti vairāki dažāda tipa modeļi, lai
izvēlētos vislabāko variantu, kuru varētu ērti lietot dažādās lietišķās situācijās.
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2.1.tabula

Ekonometrisko modeļu salīdzinošā analīze
Aditīvais modelis

Multiplikatīvais
modelis

Dzīvojamā NĪ
vērtība tiek izteikta
ar raksturlielumu
summu, kas tiek
reizināta ar to svaru,
ar kādu
raksturlielums
ietekmē cenu.

Modelis paredz
raksturlielumu un
to svaru
veidošanu.
Respektīvi,
raksturlielumi var
viens otru
kompensēt, kas
ļauj izmantot
savstarpēji
saistītus
parametrus.

Samērā vienkāršs,
netiek veikti
sarežģīti
matemātiski
aprēķini.

Modelis ir daudz
precīzāks par
aditīvo. Turklāt
linearitāte šajā
modelī nav tik
spilgti izteikta,
pateicoties labās
un kreisās puses
logaritmēšanai.

Pastāvīga vērtības
uzkrāšana atkarībā
no raksturlielumu
skaita var radīt
pietiekami lielas
kļūdas dzīvojamā NĪ
vērtībā, tādējādi tā
izmantošana kļūst
neērta tad, kad
jāaprēķina cenas
lielām objektu
grupām.

Neskatoties uz
samērā kvalitatīvo
modeļa darbību,
tas tomēr ir
lineārs, respektīvi,
tas veido taisnu
līniju n-tajā
hipertelpā.

Secīgās
grupēšanas
modelis
Apraksts
Katrā izlases
iepriekšējā
posmā
izveidotās
daļas
sadalīšana
jaunās
viendabīgās
grupās pēc
jaunas
pazīmes.

Paralēlās
grupēšanas
modelis
Sākotnējās
izlases
sadalīšana
vairākās
viendabīgās
objektu
grupās pēc
individuālām
grupas
pazīmēm.

Priekšrocības
Līdzās aditīvajam un
multiplikatīvajam modelim, arī
sadalīšanas modeļi ir vienkārši
praktiskās lietošanas aspektā.
Sakarā ar to, ka informācija
tiek „saspiesta”, tiem ir
raksturīga augsta statistiskā
drošība un vienkāršība, kā arī
tie nav pārāk darbietilpīgi.
Aprēķini liecina, ka secīgās
grupēšanas modelis ir precīzāks
nekā paralēlās grupēšanas
modelis.

Trūkumi
No teorētiskā aspekta,
sadalīšanas metodes ir
„rupjākas” nekā regresiju
analīzes metode, jo informācija
tiek „saspiesta”.

Neironu tīkli

Pēc būtības ir nelineāri,
tie paši nosaka
funkcionālo atkarību
starp to ieejām un
izejām, balsoties uz datu
daudzumu.

Priekšrocība ir tā, ka
datus var sadalīt grupās
(dzīvokļi, istabas, elitāri
mājokļi u.c.), un tad
neironu tīklus var viedot
katrai no izdalītajām
grupām. Tālāk var
izveidot galveno tīklu,
kura ieeja ir iepriekš
izveidoto neironu tīklu
izejas. Šāda pieeja sniedz
pilnīgi universālas
iespējas nekustamā
īpašuma vērtības
aprēķinos, izmantojot
maksimāli ticamus datus.
Ierobežojošs faktors var
būt matemātiskais
aparāts un skaitļošanas
jaudas.

Avots: autores veidots pēc Pace, 1995; Kunovac, 2008; Стандарт.., 2003; Standart.., 2007;
Аналитические.., 2005; Бывшев, 2008; Бэстенс, 1997; Berren, 2004; Leung, 2000; Moore,
1999; Ramsey, 1999; Specht, 2000; Wittkemper, 1996.
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3.

DZĪVOJAMĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS REZULTĀTI
RĪGĀ UN DAUGAVPILĪ

Nodaļā ir 38 lappuses, 19 tabulas, 38 attēli.
3.1. Dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtības individuālā noteikšana
Īstenojot individuālās vērtēšanas metodiku, tika aprēķinata trīsistabu
dzīvokļa tirgus vērtība, izmantojot izmaksu un salīdzinošās metodes. Sakarā ar to,
ka dzīvokļi tīrā veidā nav pelnoši NĪ objekti, tad ar ieņēmumu metodi to vērtība
netiek aprēķināta.
Ar izmaksu metodi noteiktā NĪ vērtība atbilst īpašuma pilnām tiesībām un ir
vienāda ar zemesgabala tirgus vērtību, plus jaunas celtniecības vērtība, mīnus
uzkrātais nolietojums. Lai noteiktu dzīvokļa vērtību daudzdzīvokļu mājā ar šīs
pieejas palīdzību, ir jāveic šādas darbības:
- jāaprēķina atjaunojamā vērtība un jānosaka papildus izmaksas, kuras būs
nepieciešamas, lai ēkas stāvokli padarītu atbilstošu tirgus prasībām un telpu
piepildījuma līmenim;
- jānosaka uzkrātā nolietojuma apjoms;
- jāaprēķina vērtējamā objekta atlikuma vērtība.
Salīdzināšanas metodi vislabāk izmantot tiem nekustamā īpašuma
objektiem, par kuriem ir pietiekami daudz informācijas par nesen veiktajiem
pirkšanas-pārdošanas darījumiem. Jebkura salīdzināmā objekta pārdošanas apstākļu
atšķirība no tipiskiem tirgus apstākļiem uz vērtēšanas brīdi ir jāņem vērā, veicot
analīzi.
Vērtēšanas teorija piedāvā pietiekami daudz objekta tirgus vērtības
noteikšanas metodiku, kuru pamatā ir pārdošanas darījumu salīdzināšanas metode.
Latvijā, izmantojot īpašuma vērtības aprēķināšanai tirgus datu salīdzināšanas
metodi, darbības secība parasti ir šāda:
rūpīga attiecīgā reģiona nekustamā īpašuma tirgus izpēte ar nolūku atrast
piemērotus salīdzināmos īpašumus;
salīdzināšanas pamatvienību izvēle un to analīze;
vērtējamā un salīdzināmo īpašumu vērtību ietekmējošo galveno
raksturlielumu konstatācija un to ietekmes korekcija, īpašuma vērtības
aprēķins.
Taču promocijas darba autore piedāvā dzīvokļu vērtēšanai izmantot
daudzdimensiju lineāro regresijas metodi. Tas nav darīts nejauši, jo tā
matemātiskais aparāts ļauj noteikt objekta cenas atkarību no vairākiem
parametriem, ieskaitot tādus, kuru vērtēšana ir iespējama tikai ar ekspertu metodes
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palīdzību, bet vērtēšanas objekta specifika (šajā gadījumā – dzīvokļa) ir saistīta ar
to, ka vērtību būtiski ietekmē daudzveidīgi faktori.
Izvērtējot abu metožu iespējas, var secināt:
1. Izmaksu metode ir lietderīga to objektu vērtēšanai, kuri pēc būtības ir unikāli,
priekš kuriem nav tirgus, vai arī objektu nolietojums ir niecīgs. Par pētīto objektu
pilnā apjomā to nevar apgalvot. Izdevumu novērtējumā par atražošanas izdevumu
apjomu liela nozīme ir ekspertu viedoklim. Piedāvātā informācija kopumā ir
nozīmīga augstākminētās analīzes kontekstā, tomēr paļauties pilnībā uz to
nevajadzētu.
2. Salīdzināšanas metode atspoguļo to cenu, kura varētu rasties tirgū. Tajā pašā
laikā nedrīkst pilnībā paļauties uz sākotnējo informāciju par objektu pārdošanas
nosacījumiem, to cenām utt. Tomēr var uzskatīt, ka tieši šī pieeja ir vissvarīgākā,
pieņemot lēmumu par galīgo vērtību.
Dažreiz dzīvojamā NĪ objekta vērtēšanu var izdarīt, izmantojot tikai vienu
metodi, piemēram, kad dzīvojamā NĪ objektam nav analogu. Tad tā vērtību nosaka
ar izmaksu metodes palīdzību.

3.2. Dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšana
3.2.1.

Dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību veidojošo faktoru
analīze Rīgā un Daugavpilī

Informācijas vākšana un analīze notika trīs līmeņos: reģionālajā (pilsēta),
lokālajā (mikrorajons) un būvniecības līmenī (ēkas projekta tips, būves virszemes
stāvu skaits, ēkas ārsienu materiāls) saistībā ar pašu dzīvojamā NĪ objektu (istabu
skaits, istabu plānojums, dzīvokļa ārtelpas, sanitārtehniskās telpas, tehniskais
stāvoklis, telpu grupas skaits, telpu kopējā platība, kadastrālā vērtība).
Promocijas darbā ir analizēts NĪ tirgus divās Latvijas pilsētās – Rīgā un
Daugavpilī. Lai veiktu aprēķinus un analizētu dažādus rādītājus, autore izveidoja
datu bāzi (pamatojoties uz oficiālo Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma
tirgus datu bāzi 2010.g.-2011.g. un izmantoja arī NĪ kompāniju savākto informāciju
par darījumu cenām) aprakstot dzīvojamā NĪ objektu fiziskos un ekonomiskos
raksturlielumus, kuri tika izmantoti darījumos. No 2010.g.-2011.g. datu bāzes tika
iegūta izlase par veiktajiem darījumiem ar dzīvojamo nekustamo īpašumu: 1,2,3istabu 350 dzīvokļi visos Daugavpils pilsētas rajonos un 162 dzīvokļi – Rīgas
pilsētā. No datu bāzes tika izņemta informācija par elitāriem mājokļiem un vecām
koka mājām.
Datu izlūka un salīdzinošā analīze deva iespēju izdalīt nozīmīgus cenu
veidojošos faktorus, kas nosaka dzīvojamā NĪ objektu tirgus vērtību Daugavpilī un
Rīgā. Šim nolūkam bija izmantota: aprakstošā statistika, tabulu krostabulācijas
analīze, viena faktora un daudzfaktoru dispersijas analīze, korelācijas analīze.
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Tādējādi pēc dzīvojamā NĪ tirgus analīzes par veiktajiem pārdošanas gadījumiem
pēdējo 2 gadu laikā var izdarīt vairākus secinājumus.
Dzīvojamais NĪ ir vienīgais ekonomiskais labums, kura vērtību nosaka ne
tikai konkrēta objekta patēriņa īpašības, bet arī atrašanās vieta. Dzīvokļi Rīgā bija
dārgāki nekā dzīvokļi Daugavpilī. Dzīvokļi pilsētas centros bija dārgāki nekā citos
mikrorajonos.
Atsevišķu faktoru ietekme, kuri nosaka dzīvokļu vērtību, Daugavpilī un
Rīgā izpaudās atšķirīgi. Tāpēc lietderīgi šo faktoru ietekmes analīzi uz dzīvokļu
vērtības veidošanos veikt atsevišķi.
Tāds faktors kā Mikrorajons nozīmīgi ietekmēja pārdodamo mājokļu vērtību
gan Daugavpilī, gan Rīgā. No visiem mikrorajoniem visvairāk pieprasīts un īpašs
bija pilsētas centrs, kur dzīvokļi parasti maksā dārgāk.
Faktors Ēkas projekta tips arī nozīmīgi ietekmēja dzīvokļu vērtību, jo
dārgāki par citiem bija dzīvokļi Pirmskara un St. tipa mājās.
Tādi faktori kā Ēkas ārsienu materiāls, Sanitārtehniskās telpas, Istabu
plānojums nozīmīgi ietekmēja dzīvokļu vērtību, taču tie parasti ir saistīti ar faktoru
Ēkas projekta tips.
Dzīvokļu vērtību nozīmīgi ietekmē Tehniskais stāvoklis. Labs remonts var
būtiski paaugstināt tā vērtību.
Viens no vissvarīgākajiem dzīvokļa vērtību noteicošajiem faktoriem bija
Platība, un ar to cieši saistītais faktors Istabu skaits dzīvoklī.

3.2.2.

Ekonometrisko modeļu veidošana un analīze dzīvojamā nekustamā
īpašuma tirgus vērtības noteikšanai Rīgā un Daugavpilī

Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģisko pieeju dzīvojamā NĪ tirgus vērtības
noteikšanai, pamatojoties uz ekonometriskajiem modeļiem.
Par pamatmetodi dzīvojamā NĪ vērtēšanā darbā izmantota salīdzināšanas
metode. Salīdzināšanas metodes galvenā priekšrocība – tā reāli atspoguļo vērtējamā
objekta pieprasījumu un piedāvājumu, jo faktiski veiktā darījuma cena
visoptimālāk parāda situāciju tirgū. Ja ticama, droša informācija par pirkšanaspārdošanas nesen veiktajiem darījumiem ir pietiekamā daudzumā, tad
salīdzināšanas metodes, konkrēti – pārdošanas salīdzināšanas metodes izmantošana
praksē sniedz visobjektīvāko pārdodamo objektu tirgus vērtības lielumu.
Salīdzināšanas metodes klasiskā algoritma modernizācija dzīvojamā NĪ
tirgus vērtības masveida noteikšanai attīstījās šādos virzienos:
tirgus modelēšana ar daudzdimensiju korelācijas – regresijas metodēm;
diskrētās telpiski parametriskās analīzes (klasteranalīzes) metožu attīstība.
Sakarā ar to, ka abiem virzieniem ir noteiktas priekšrocības un tos var
realizēt savākto datu bāzē, darbā tiks veidoti un analizēti vairāki dažāda tipa modeļi
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ar mērķi – izvēlēties vislabāko variantu, kuru varēs lietot dažādās lietišķās
situācijās.
Daudzdimensiju regresijas modelis. Korelāciju metode tiek uzskatīta par
masu novērtējuma pamatmetodi. Korelāciju analīzes svarīgākais lietišķais
uzdevums ir – kvalitatīvi noteikt saiknes ciešumu starp atkarīgo mainīgo, no vienas
puses, un daudzajām faktoru pazīmēm, no otras puses. Lineārās saiknes ciešums
kvalitatīvi izpaužas ar korelācijas koeficientu. Regresiju analīzes uzdevums –
noteikt saiknes virzienu un formas starp atkarīgo mainīgo un faktoru pazīmēm.
Tādējādi korelāciju regresijas analīzi var definēt kā matemātisko procedūru
kopumu, kas ļauj izmērīt saiknes formas ciešumu, virzienu un analītiskās
izteiksmes. Šādas analīzes rezultātā kvalitatīvi (strukturāli) un kvantitatīvi ir
jāizveido statistiskais modelis:
V=f(x1,…,xk), kur k – faktoru skaits; V – atkarīgā mainīgā matemātiskās
gaidas pie dotajām faktoru vērtības nozīmēm x1,…,xk.
Turklāt var izdalīt divu veidu modeļus, kur katram ir sava specifika:
aditīvais modelis, multiplikatīvais modelis. Parastā multiplikatīvā modeļa aditīvo
veidu iegūst logaritmēšanas ceļā.
Dažādu tipu cenu veidojošo faktoru uzskaite daudzdimensiju regresiju
modeļos. NĪ objektu raksturlielumi, kas regresiju modelī ir cenu veidojošie faktori,
var būt ļoti daudzveidīgi. Daļa no tiem ir kvantitatīvi raksturlielumi (objekta
platība), citi ir diskrēti (istabu skaits, stāvs), vēl citi pēc būtības ir kvalitatīvi (ēkas
tips, dzīvokļa plānojuma īpatnības u.c.). Vislabākā lietišķā nozīme ir gadījumam,
kad ir jāsaskaņo dažāda tipa raksturlielumus..
Regresiju analīzes metodes ir kvantitatīvo (skaitlisko) lielumu apstrādes
metodes. Raksturlielumi, kas neskaitliskas pēc būtības, regresiju modelī tiek
uzskaitītas pēc kvazikvantitatīvā tipa ar skaitļošanas procedūru, t.i., to nozīmēm
piešķir dažas ciparu zīmes. Binārās pazīmes var skaitliskot brīvā formā, taču
lineārajos regresijas modeļos uzskatāmības dēļ to gradācijām piešķir lielumus 0 un
1. Nominālo pazīmi, kurai ir vairāk nekā divas gradācijas, var aprakstīt ar bināro
mainīgo sistēmu.
Pētītajā regresiju modelī ir ieviesti šādi fiktīvie mainīgie – z1, z2, z3, kas
ļauj ņemt vērā faktorus Mikrorajons, Tehniskais stāvoklis, Ēkas projekta tips. z1=1,
ja Mikrorajons=Centrs, un z1=0, ja dzīvoklis atrodas citā pilsētas mikrorajonā.
z2=1, ja tehniskais stāvoklis = teicams vai tehniskais stāvoklis = labs. z3=1, ja
ēkas projekta tips = Pirmskara un St.tipa, z3=0, ja ēkas projekta tips <> Pirmskara
un St.tipa.
Dzīvojamā NĪ tirgus vērtības noteikšanas aditīvais modelis Daugavpilī
un Rīgā. Dzīvokļa tirgus vērtības noteikšanas formula tiek ievadīta kā
daudzskaitlīgās lineārās regresijas vienādojums, kurā kā atkarīgais mainīgais ir
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darījuma cena, bet neatkarīgie mainīgie ir faktori, kuri var ietekmēt dzīvokļa
vērību.
Neatkarīgo mainīgo izslēgšanas algoritmā tika izmantota Stepwizwe metode.
Tā ir soļu metode, kad sākumā vienādojumā tiek iekļauti visi neatkarīgie mainīgie,
bet tad pēc kārtas tiek izslēgti visi mainīgie, kuru korelācijai ar kritēriju nozīmības
līmenis ir augstāks par noteikto sliekšņa līmeni. Šīs metodes galvenā ideja –
neatkarīgā mainīgā ietekmes īpatsvara izmaiņas uz kritēriju tad, ja vienādojumā
parādās citi neatkarīgie mainīgie. Ja kāda iekļautā faktora ietekme kļūst pārāk vāja,
to izņem no vienādojuma.
Rezultātā tika iegūta formula:
Tirgus vērtība (f1)= Telpu kopējā platība*B+z1*B1+z2*B2+z3*B3+C (3.1.)
Neatkarīgo mainīgo pozitīvie koeficienti (B) liecina par to, ka tie palielina
atkarīgā mainīgā nozīmi. Taču koeficientu attiecība neļauj izdarīt secinājumu par tā
vai cita faktora ietekmi uz atkarīgo mainīgo. Lai atrisinātu šo problēmu, tika
izmantoti lineārās regresijas standartizētie koeficienti (β), kuri atspoguļo atkarīgo
un neatkarīgo mainīgo privātās korelācijas. Ar privāto korelāciju saprot to ietekmi,
kuru uz atkarīgo mainīgo atstāj viens neatkarīgais mainīgais, ja citu neatkarīgo
mainīgo nozīmes ir fiksētas (ņemot vērā to ietekmi). Jo vairāk dotais neatkarīgais
mainīgais korelē ar citiem neatkarīgajiem mainīgajiem, jo mazāks ir tā koeficienta
β absolūtais lielums.
Analizējot iegūto regresijas vienādojumu, var secināt, ka dzīvokļa tirgus
vērtību nosaka tā platība. Būtiski dzīvokļa vērtību palielina arī tādi faktori kā
Mikrorajons, ja tas ir centrs, Tehniskais stāvoklis, ja tas ir teicams vai labs, un Ēkas
projekta tips, ja dzīvoklis atrodas Pirmskara vai St. tipa mājā. Mikrorajons dzīvokļa
vērtību ietekmē vairāk Daugavpilī, bet Tehniskais stāvoklis un Ēkas projekta tips
dzīvokļa vērtību vairāk ietekmē Rīgā.
Daudzskaitlīgās korelācijas koeficients R ir neatkarīgo mainīgo un atkarīgā
mainīgā saikņu visa kopuma mērs. Lielums R2 (determinācijas koeficients) ir
vienāds ar atkarīgā mainīgā dispersijas īpatsvaru, ko nosaka neatkarīgo mainīgo
ietekme. Tādējādi 77,3% (Daugavpilī) un 69,5% (Rīgā) no mainīgā lieluma
Darījumu summa dispersijas tika noteikta ar mainīgo lielumu Telpu kopējā platība,
Mikrorajons, Tehniskais stāvoklis, Ēkas projekta tips kopējo ietekmi.
Tika konstatēta tieša nozīmīga stipra saikne starp Darījuma cenu un Tirgus
vērtība (f1) (Spearman's Correlation Coefficient, r=0.887). Dotā formula vismazāk
precīzi ļauj prognozēt vienistabu dzīvokļu cenu Rīgā (Paired Samples Test,
p<0.05), ko var izskaidrot ar to, ka tieši šāda tipa dzīvokļu vērtība nav atkarīga no
to platības.
Multiplikatīvais modelis, kura pamatā ir regresijas analīze. Modelī tiek
noteikti raksturlielumi un to svari. Respektīvi, raksturlielumi var viens otru
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kompensēt, kas ļauj izmantot savstarpēji saistītus parametrus. Šis modelis ir
precīzāks nekā aditīvais modelis.
Tirgus vērtība (f2)= Telpu kopējā platībaB*B1z1*B2z3*B3z4*C

(3.2.)

Dotā modeļa determinācijas koeficents R2 Daugavpilī ir 0,84, Rīgā – 0,75.
Praksē pieņemts, ka šī koeficienta pieņemamajam lielumam ir jābūt lielākam par
0,7.
Daudzdimensiju multiplikatīvais regresijas modelis, kura pamatā ir
kadastrālā vērtība. Gan Daugavpilī, gan Rīgā dzīvokļu kadastrālā vērtība un to
tirgus vērtība būtiski atšķīrās. Dzīvokļu tirgus vērtība kadastrālo vērtību var
pārsniegt 2 – 4 reizes. Vismazākās atšķirības bija vērojamas vienistabu dzīvokļiem,
vislielākās – trīsistabu dzīvokļiem. Istabu skaits dzīvoklī būtiski, statistiski
nozīmīgi ietekmēja atšķirības starp kadastrālo un tirgus vērtību (ANOVA, p <
0,001).
Ēkas projekta tips nozīmīgi ietekmēja gan dzīvokļu kadastrālo, gan arī tirgus
vērtību. Vislielākā kadastrālā vērtība bija dzīvokļiem 103. sērijas un lietuv. tipa
mājās, taču vislielākā tirgus vērtība bija vērojama dzīvokļiem Pirmskara un St. tipa
mājās.
Ēkas projekta tips tāpat nozīmīgi ietekmēja dzīvokļu kadastrālās un tirgus
vērtības attiecību. Pirmskara un St. tipa māju dzīvokļu tirgus vērība Daugavpilī
atšķīrās 2,8 reizes, Rīgā – 4,76 reizes.
Turklāt bija vērojams kopīgas ietekmes efekts – Istabu skaits un Ēkas
projekta tips ietekmēja dzīvokļa kadastrālās un tirgus vērtības attiecību. Vislielākās
atšķirības gan Daugavpilī, gan Rīgā bija vērojamas trīsistabu dzīvokļiem Pirmskara
un St. tipa mājās.
Starp Darījuma cenu un Kadastrālo vērtību bija vērojama tieša, vidēja,
mēreni nozīmīga saikne, kas ir tuva lineārajai. Daugavpilī saikne bija ciešāka
(Pearson Correlation, r=0,569), nekā Rīgā (Pearson Correlation, r=0,495).
Tirgus vērtība (f5)= Kadastrālā vērtībaB1* Istabu skaitsB2*B3*C

(3.3.)

Diskrētās telpiskās parametriskās analīzes metodoloģija (klasteru analīze).
Līdzās ar korelāciju regresijas analīzes metodi NĪ tirgus vērtības masveida
noteikšanā var izmantot arī klasteranalīzes metodoloģiju. Šīs metodoloģijas
pamatideja – masveida novērtējuma modelis tiek veidots ar dalīšanas (grupēšanas,
stratifikācijas) palīdzību. Izejas datu daudzums par NĪ objektiem tiek grupēts pēc
cenu veidojošajiem faktoriem, kuri visvairāk korelē ar objektu cenām, kā arī tiek
aprēķināti modeļa koeficienti, salīdzinot sākotnējā un sagrupētā daudzuma vidējās
nozīmes.
Klasteranalīzes modelis, kura pamatā ir paralēlās grupēšanas metode.
Grupēšanas metode ir NĪ objektu masveida novērtējuma modeļa veidošanas
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metode, kuras pamatā ir klasteranalīzes metodoloģija. Tā paredz vērtējamo objektu
kopuma sadalīšanu grupās, kurām ir kopīgas pazīmes, vienotas grupas vērtības
atrašanu katras grupas iekšienē un modeļa koeficientu aprēķināšanu, salīdzinot
grupu vērtības. Paralēlā grupēšana ir sākotnējās izlases sadalīšana vairākās
viendabīgās objekta grupās pēc individuālām grupas pazīmēm.
Dzīvojamā NĪ objektu tirgus vērtības noteikšanas modeļi, kuru pamatā ir
klasteranalīze, tiek veidoti šādas izteiksmes ietvaros:
Tirgus vērtība (mm) = V*K1*K2*K3
kur

(3.4.)

V – vērtības bāzes likme (vērtības bāzes objekta kopējās platības
kvadrātmetra vērtība);
K1 – atrašanās vietas koeficients;
K2 – tehniskā stāvokļa koeficients;
K3 – ēkas projekta tips.

Par vērtības bāzes likmi V tiek ņemta visiem eksperimentālās izlases
objektiem vidējā cena par dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru. Mērķa zonas
atrašanās vietas koeficienta K1 nozīmi aprēķina kā attiecību – visu izlases šajā zonā
esošo objektu kopējās platības kvadrātmetra vidējā cena pret kvadrātmetra vidējo
cenu visā eksperimentālajā izlasē. Par vienu no mērķa zonām izdala pilsētu
centrālos rajonus, visus pārējos rajonus apvieno otrajā zonā. Lai aprēķinātu
tehniskā stāvokļa koeficienta K2 nozīmes, sākumā aprēķina dažādā tehniskā
stāvoklī esošu objektu vidējo cenu nozīmes, tad nosaka attiecību pret visu izskatīto
dzīvojamā NĪ objektu vidējo cenu. Lai noteiktu ēkas projekta tipa koeficienta
nozīme K3, vispirms ir jāaprēķina Pirmskara un St. tipa dzīvokļu kvadrātmetra
vidējā cena, atdalot to no visām pārējām, kas veido otro mērķa grupu. Vidējo cenu
attiecība mērķa grupās parādīs aprēķināmos koeficientus.
Dzīvokļa tirgus vērtību, kas atbilst klastera modelim, var aprēķināt pēc formulas:
Tirgus vērtība (f5) = Value (mm)* Telpu kopējā platība

(3.5.)

Klasteru modelis, kura pamatā ir secīgā grupēšanas metode. Vērtības
noteikšanas modeli, kura pamatā ir secīgā grupēšanas metode, var veidot šādas
formulas ietvaros:
Tirgus vērtība (mm) = V*K1*K2*K3

(3.6.)

Par vērtības bāzes likmi V tiek ņemta dzīvojamā NĪ objektu platības
kvadrātmetra vidējā cena visā eksperimentālajā izlasē: V=173,43 Ls (Daugavpils),
V=638,50 Ls (Rīga).
Atrašanās vietas koeficienta K1 nozīme ir atkarīga no zonas, secīgās
grupēšanas metodē, tāpat kā paralēlās grupēšanas metodē, atrašanās vietas (cenu
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zonas) koeficienta nozīmi aprēķina kā attiecību – dotajā zonā esošo nekustamā
īpašuma objektu kopējās platības kvadrātmetra vidējā cena pret visu
eksperimentālās izlases objektu kopējās platības kvadrātmetra vidējo cenu. Par
vienu mērķa zonu tiek noteikti pilsētu centrālie rajoni, visus pārējos rajonus
apvieno otrajā zonā.
Tehniskā stāvokļa koeficientus aprēķina katrai atrašanās vietas zonas
atsevišķi. Dažāda tehniskā stāvokļa dzīvojamā NĪ objektu īpatsvara cena vidējās
nozīmes tiek dalītas ar atbilstošajās zonās esošo visu dzīvojamo NĪ objektu cenu
vidējām nozīmēm.
Ēkas projekta tipa koeficientus aprēķina atsevišķi katrai atrašanās vietas
zonai un šajās zonās esošo dzīvokļu tehniskajam stāvoklim. Piedāvātajam modelim
atbilstošu dzīvokļa tirgus vērtību var aprēķināt pēc formulas:
Tirgus vērtība (f7) = Value (mm)* Telpu kopējā platība

(3.7.)

Izveidoto ekonometrisko modeļu kvalitātes analīze
Izveidoto modeļu kvalitātes novērtējums tiek veikts, izmantojot datus par
darījuma cenām un prognozētās tirgus vērtības dažādību un veidojot determinācijas
koeficientus (skat. 3.1. tabulu). Determinācijas koeficients ir viens no
apkopojošiem vērtēšanas modeļa kvalitātes mērķiem. Tas parāda, kādu tirgus cenu
izmaiņu īpatsvaru izskaidro faktori, kuri ietverti vērtēšanas modelī un to aprēķina
pēc formulas:

,
kur

y i − darījuma cena;
ŷ − pēc modeļa aprēķinātā tirgus vērtības nozīme;
y – darījumu cenas vidējā nozīme, n – novērojumu skaits.
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(3.8.)

3.1.tabula
Determinācijas koeficienti
Modeļa raksturojums
Aditīvais regresijas modelis uz Telpu kopējās platības bāzes
(f1)
Multiplikatīvais regresijas modelis uz Telpu kopējās
platības bāzes (f2)
Multiplikatīvais regresijas modelis uz Kadastrālās vērtības
bāzes (f3)
Klasteru analīzes modelis, kura pamatā ir paralēlās
grupēšanas metode (f5)
Klasteru analīzes modelis, kura pamatā ir secīgās
grupēšanas metode (f7)
Avots: autores veidots

Pilsēta
Daugavpils
Rīga
Daugavpils
Rīga
Daugavpils
Rīga
Daugavpils
Rīga
Daugavpils
Rīga

R2
0,77
0,70
0,84
0,75
0,64
0,65
0,73
0,64
0,59
0,78

Izveidoto ekonometrisko modeļu salīdzinošā analīze parādīja, ka
visprecīzākais no visiem piedāvātajiem ir multiplikatīvais modelis, kuram bija labi
rezultāti gan Daugavpilī, gan Rīgā.
Nozīmīgas atšķirības novērojamā tirgus vērtībā šis modelis uzrādīja tikai
divistabu dzīvokļiem Daugavpilī (Paired Samples Test, p<0,05). Novērojamā
vērtība ir 7988 Ls, turpretim prognozējamā – 7675 Ls.
3.2.tabula
Korelāciju koeficienti starp esošo darījuma cenu un prognozējamo dzīvokļu
tirgus vērtību Daugavpilī un Rīgā

Tirgus vērtība (f1)

Darījuma cena
Daugavpils
0,879

Rīga
0,779

Tirgus vērtība (f2)
Tirgus vērtība (f3)

0,921
0,710

0,823
0,713

Tirgus vērtība (f5)
Tirgus vērtība (f7)

0,879
0,792

0,782
0,867

Avots: autores veidots
Starp novērojamajām darījuma cenām un prognozējamajām dzīvokļu tirgus
vērtībām Daugavpilī un Rīgā tika konstatēta korelācijas saikne visos izveidotajos
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modeļos. Visstiprākā saikne tika novērota starp esošo darījuma cenu un tās tirgus
vērtību, kas tika iegūta ar multiplikatīvā modeļa palīdzību.
Dažādu modeļu prognožu optimāla kombinēšana
Tirgus vērtības noteikšanas modeļa izveide dzīvokļiem Daugavpilī un Rīgā
nav vienīgā iespēja, jo pastāv virkne jau esošu vai iespējamo modeļu dzīvojama NĪ
vērtības masveida noteikšanai. Līdz ar to rodas jautājums par vairāku modeļu
vienlaicīgu izmantošanu vērtības precizitātes paaugstināšanai. Citiem vārdiem
sakot, vai ir iespējama dažādu modeļu prognožu optimāla kombinācija? Promocijas
darba ietvaros tika rasta pozitīva atbilde uz šo jautājumu un ir izveidots dažadu
modeļu rezultātu optimālas kombinācijas algoritms.
Izteiksim optimālo nozīmi Tirgus vērtībai (T), izmantojot Tirgus vērtību
(f1), Tirgus vērtību (f2), Tirgus vērtību (f5). Tieši šie trīs modeļi sniedza vislabākos
prognozējamos rezultātus.
T=f(f1,f2,f5)

(3.9.)

Uzdevums bija atrast tādu f1,f2,f5 kombināciju, lai Tirgus vērtība (T) būtu
tuvāk Darījuma summai, nekā katrs atsevišķais vērtējums. Optimālā vērtība tika
noteikta, izmantojot Eitkena vismazāko kvadrātu apkopojošo metodi. Rezultātā tika
iegūsta:
T (Daugavpils) = -0,55*f1+1,70*f2+0,03*f5-980,49
T (Rīga) = -0,07*f1+1,23*f2-0,13*f5-1407,54

(3.10)

Iegūtā kombinētā modeļa determinācijas koeficients Daugavpilī bija 0,75,
Rīgā – 0,75. Turklāt vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļiem gan Daugavpilī,
gan Rīgā prognozētā vērtība nozīmīgi neatšķīrās no esošās darījuma cenas (Paired
Samples Test, p>0,05). Katra atsevišķā modeļa galvenā nepilnība ir tā, ka kopumā
uzrādot labus rezultātus, tomēr vienmēr parādījās tādu dzīvokļu kategorija, kuru
prognozējamā vērtība nozīmīgi atšķīrās no esošās darījuma cenas. Piemēram,
multiplikatīvajā regresijas modelī neapmierinošs rezultāts parādījās divistabu
dzīvokļiem Daugavpilī. Kombinētais modelis sniedza iespēju novērst minēto
nepilnību.
Tādējādi trīs modeļu aprēķināto rezultātu optimālā kombinēšana uzlabo
dzīvojamā NĪ objektu tirgus vērtības prognožu precizitāti.
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Dzīvokļu klasifikācija Daugavpilī un Rīgā atkarībā no to cenas un cenu
veidojošajiem faktoriem.
Divu posmu klasteranalīze. Divu posmu klasteranlīze tika veikta šādu cenu
veidojošo faktoru telpā: Istabu skaits, Telpu kopējā platība, Darījuma cena,
Tehniskais stāvoklis, Mikrorajons, Ēkas projekta tips, kas ļāva Daugavpils un Rīgas
nekustamā īpašuma tirgu sadalīt viendabīgos klasteros. Klasterus veidoja objekti,
kuriem bija līdzīgas gan cenas, gan to cenu veidojošās pazīmes. Pēc apjoma
vislielākais (44%) Daugavpilī bija vidējās cenu kategorijas klasteris, kur cenu
variāciju diapazons bija no 3500 Ls līdz 18000 Ls, atbilstoši vidējam lielumam
7913 Ls. 50% no šīs grupas dzīvokļiem bija pārdoti par cenu no 7500 Ls līdz 8700
Ls. 72% no klastera veidoja divistabu dzīvokļi, kuru vidējā platība bija 50 m2. Šie
dzīvokļi neatradās centrā un nav Pirmskara un St. tipa. 30% dzīvokļu Daugavpilī
var nosaukt par lētiem. Tos pārdeva par cenu no 2000 Ls līdz 9000 Ls, vidējā
darījumu cena bija 4894 Ls. Tie ir vienistabas dzīvokļi ar platību 31,5 m2
apmierinošā stāvoklī un tikai 7% no tiem atradās centrā. Aptuveni 26% dzīvokļu
Daugavpilī vidējā cena bija 12035 Ls. Tie galvenokārt atradās centrā un Pirmskara
un St. tipa mājās.
Rīgas pilsētas dzīvojamā NĪ tirgū tika izdalīti četri klasteri. Vislielākais pēc
apjoma (39%) bija dzīvokļu klasteris, kuru vidējā vērtība bija 27511 Ls un vidējā
platība bija 57 m2. Tie bija divistabu un trīsistabu dzīvokļi labā stāvoklī, kuri
atradās ārpus pilsētas centra. Vismazāko pēc apjoma (18%) klasteri Rīgā veidoja
dzīvokļi, kuru vidējā vērtība bija 15490 Ls. Tie bija vienistabas dzīvokļi ar vidējo
platību 36 m2, labā tehniskajā stāvoklī, kuri atradās ārpus pilsētas centra.
Visdārgāko dzīvokļu vidējā vērtība bija 60033 Ls, tie bija trīsistabu dzīvokļi, 53%
no tiem bija labā tehniskajā stāvoklī, 59% atradās ārpus pilsētas centrā, un 59% no
tiem atradās Pirmskara un St. tipa mājās. 23% no kopējā īpatsvara veidoja klasteris,
kurā dzīvokļu vidējā cena bija 33793 Ls. Tie bija vienistabas vai divistabu dzīvokļi
ar vidējo platību 49 m2. 69% no šiem dzīvokļiem bija izvietoti pilsētas centrā, bet
57% atradās Pirmskara un St. tipa mājās.
Risinājumu koki. Risinājumu koku veidošanas algoritms ļauj risināt klasifikācijas
uzdevumus un viegli interpretēt rezultātus, kurus iegūst ar modeļa palīdzību.
Promocijas darba ietvaros risinājumu koki tika veidoti, lai varētu klasificēt
dzīvojamā NĪ objektus Daugavpilī un Rīgā, kuru sākotnējo datu ievadē tika lietoti
tādi faktori kā Mikrorajons, Ēkas tips, Projekta tips, Tehniskais stāvoklis, bet
sākotnējos datos figurēja darījuma cena. Risinājumu koku analīze ļava prognozēt
dzīvokļa tirgus vērtību pēc vienkāršiem noteikumiem, piemēram:
- vienistabas dzīvoklis Daugavpilī apmierinošā tehniskajā stāvoklī maksās vidēji
4314 Ls;
- vienistabas dzīvoklis Daugavpilī ļoti labā tehniskajā stāvoklī maksās vidēji
6496 Ls;
- vidējā tirgus vērtība divistabu dzīvoklim Daugavpils centrā būs 10205 Ls;
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vidējā tirgus vērtība trīsistabu dzīvoklim Daugavpils centrā būs 19809 Ls;
divistabu dzīvokļiem Daugavpilī, kuri atrodas mikrorajons: Jaunbūve,
Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats un ir izvietoti Pirmskara un St. tipa un 103.
sērijas un lietuv. tipa mājās, vidējā tirgus vērtība būs 8053 Ls;
divistabu dzīvoklis Daugavpilī, kuri atrodas mikrorajons: Jaunbūve,
Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats un ir izvietoti 318., 602., 467. sērijas mājās,
vidējā tirgus vērtība būs 6714 Ls;
vidējā tirgus vērtība vienistabas dzīvoklim 318., 602., 467. sērijas mājā Rīgā
būs 16218 Ls;
divistabu dzīvokļiem Rīgā Pirmskara un St. tipa mājā ļoti labā tehniskajā
stāvoklī vidējā tirgus vērtība būs 15162 Ls;
trīsistabu dzīvokļiem Rīgā Pirmskara un St. tipa mājā ļoti labā tehniskajā
stāvoklī vidējā tirgus vērtība būs 78043 Ls;
trīsistabu dzīvokļiem Rīgā Pirmskara un St. tipa mājās labā un apmierinošā
tehniskajā stāvoklī vidējā tirgus vērtība būs 55343 Ls;
trīsistabu dzīvokļiem Rīgā 318., 602., 467. sērijas un 103. sērijas un lietuv. tipa
mājās mikrorajonos: Purvciems, Mežciems, Pļavnieki vidējā tirgus vērtība būs
28662 Ls;
divistabu dzīvokļiem Rīgā 318., 602., 467. sērijas un 103. sērijas un lietuv. tipa
mājās mikrorajonos: Purvciems, Mežciems, Pļavnieki vidējā tirgus vērtība būs
23904 Ls;
divistabu dzīvokļiem Rīgā 318., 602., 467. sērijas un 103. sērijas un lietuv. tipa
mājās Teikas mikrorajonā un centrā vidējā tirgus vērtība būs 28740 Ls;
trīsistabu dzīvokļiem Rīgā 318., 602., 467. sērijas un 103. sērijas un lietuv. tipa
mājās Teikas mikrorajonā un centrā vidējā tirgus vērtība būs 43107 Ls.

Risinājumu koks palīdz uzzināt, kāds darījumu īpatsvars no esošā datu
kopuma apmierina nosacījuma noteikums. Daugavpilī vislielākais darījumu
īpatsvars (24%) apmierina noteikumu: vienistabu dzīvoklis Daugavpilī apmierinošā
tehniskajā stāvoklī maksās vidēji 4314 Ls. Turklāt ar risinājumu koku palīdzību var
veikt cenu veidojošo faktoru diskriminantspējas analīzi.
Daugavpilī vislielākā diskriminantspēja bija faktoram Istabu skaits.
Vienistabu dzīvokļiem nākamais nozīmīgais faktors bija Tehniskais stāvoklis, bet
divistabu un trīsistabu dzīvokļiem – Mikrorajons. Turklāt tiem divistabu
dzīvokļiem, kuri atrodas mikrorajonos Jaunbūve, Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats,
būtiska nozīme bija faktoram Ēkas projekta tips, bet trīsistabu dzīvokļiem – to
Tehniskais stāvoklis.
Rīgas dzīvojamā NĪ tirgū vislielākā diskriminantspēja bija faktoram Ēkas
projekta tips. Dzīvokļiem Pirmskara un St. tipa mājās nākamais pēc nozīmības bija
Tehniskais stāvoklis, bet dzīvokļiem 318., 602., 467. sērijas un 103. sērijas un
lietuv. tipa mājās svarīgi faktori bija Istabu skaits un Mikrorajons.
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Neironu tīkli. Izveidotā neironu tīkla predikatori bija šādi: Telpu kopējā platība,
Tehniskais stāvoklis kā kvantitatīvie mainīgie, kā arī Mikrorajons un Ēkas projekta
tips tika izmērīti pēc dihotomiskās skalas. Ar neironu tīkla palīdzību prognozētajai
Tirgus vērtībai (nt) nebija nozīmīgu atšķirību no vidējās Darījuma cenas ne Rīgā,
ne Daugavpilī.
Citā neironu tīkla modelī (2) par predikatoriem tika izmantoti šādi faktori:
Kadastrālā vērtība, Tehniskais stāvoklis kā kvantitatīvie mainīgie, kā arī
Mikrorajons un Ēkas projekta tips, kas tika izmērīti pēc dihotomiskās skalas. Ar šo
neironu tīklu prognozētajai Tirgus vērtībai (nt_1) bija nozīmīga atšķirība no vidējās
Darījuma cenas tikai divistabu dzīvokļiem Daugavpilī. Šai dzīvokļu kategorijai
prognozētā Tirgus vērtība atšķīrās no esošās Darījuma cenas vidēji par 15,5%,
pusei no analizētajiem objektiem nepārsniedz 10%.
Neskatoties uz to, ka uz neironu tīklu pamata veidotie modeļi pietiekami
labi prognozē dzīvojamā NĪ vērtību, tomēr to lietošanai ir nepieciešamas speciālas
prasmes un atbilstošs programmnodrošinājums (piedāvātos neironu tīklus autore
veidoja, izmantojot SPSS 20).
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NOBEIGUMS
1. Dzīvojamais NĪ ir ekonomiskais labums. Tas nozīmē, ka jebkuram dzīvojamā NĪ
objektam ir vērtība. Dzīvojamā NĪ objekta vērtībai ir ne tikai absolūts raksturs
(tiešās labuma sekas), bet arī nosacītas izpausmes, kas ir atkarīgas no labuma
pakāpes un retuma līmeņa. Dzīvojamā NĪ un tā īpatnības (no ekonomiskā aspekta)
var izskatīt no trim pusēm saistībā ar trim iespējamajiem dzīvojamā NĪ
izmantošanas veidiem: labums (patēriņa priekšmets), prece (pirkšanas-pārdošanas
priekšmets), ienākumu avots (kapitāla aktīvs). Sakarā ar to, ka dzīvojamais NĪ nav
pārvietojams, īpašu nozīmi iegūst tā atrašanās vieta. Dzīvojamā NĪ pircējs kopā ar
to iegādājas arī apkārtnes raksturlielumu kopumu. Dzīvojamais NĪ ir unikāls un
neatkārtojams. Praktiski nav iespējams runāt par diviem vienādiem dzīvokļiem, par
divām vienādām būvēm, vietām, jo noteikti tās atšķirsies attiecībā pret citiem
objektiem, komunikācijām utt. Nekustamā īpašuma ekonomikā dzīvojamā NĪ
vērtības ekvivalentu aplūko dinamikā – visa objekta dzīves cikla garumā.
Dzīvojamais NĪ kā ekonomiskais labums eksistē savu kvalitatīvo un kvantitatīvo
raksturlielumu daudzveidībā. Līdz ar to ir nepieciešama diferencēta pieeja tā
vērtības noteikšanā. Tieši minētās svarīgākās dzīvojamā NĪ pazīmes veido tā
vērtēšanas pamatu, kuras mērķis ir noteikt vērtības ekvivalentu un kuru var izteikt
dažādos vērtības veidos. Turklāt svarīga nozīme ir dzīvojamā NĪ izmantošanas
veidam tāpēc, ka katra veida vērtību nosaka tieši lietošanas vērtība.
2. Dzīvojamā NĪ objektu vērtēšana ir viena no daudzajām iespējamajām
ekspertīzēm, kuru gaitā tiek noteikti tie vai citi ekonomiskie rādītāji. Dzīvojamā NĪ
vērtēšanā šāds rādītājs ir objekta vērtības ekvivalents, kuru nosaka, ņemot vērā
dažādus faktorus. Vērtības ekvivalentu nosaka visiem trim iespējamajiem
lietošanas veidiem (labums, prece, ienākuma avots), pēc speciāla algoritma
aprēķinot integrēto rādītāju.
Vērtēšanas apkopotā struktūrloģiskā shēma izskatās šādi: konkrētas
ekonomiskās teorijas  vērtības noteikšanas pieejas  vērtības noteikšanas
metodes  vērtības aprēķināšanas algoritmi.
Veicot piedāvātās shēmas konsekventu analīzi, autore secina:
- ekonomiskā teorija ir zinātnisks (objektīvs) ekonomiskās prakses apkopojums.
Šajā posmā tiek atklātas vērtības ekvivalentu izmaiņu svarīgākās
likumsakarības, kā arī noteikti tie faktori, kuru ietekmē šīs izmaiņas notiek.
Analīze pārsvarā ir kvalitatīva un rezultātā tiek nodrošinātas zinātniskās
zināšanas par nekustamā īpašuma vērtību;
- vērtības noteikšanas metode ļauj, pamatojoties faktoru modeļa izveidē,
kvantitatīvi noteikt vērības ekvivalentu. Analīze pārsvarā ir kvantitatīva;
- algoritms ir vērtības ekvivalenta aprēķināšana, kad faktoru modelī ievieto
konkrētus sākotnējos datus, bet kvantitatīvā pārveide notiek, atbilstoši
pieņemtajām skaitļošanas procedūrām.
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Dzīvojamā NĪ vērtēšanas teorētiskajam pamatojumam var izmantot darba
vērtības teoriju, rentes teoriju, darba galējās analīzes teoriju. Analizējot teorētiskās
atziņas, kuras veido dzīvojamā NĪ objektu ekspertīzes bāzi, autore secina:
- izskatītās ekonomiskās teorijas ir svarīgākās, un tās ir jāizmanto, lai veidotu
un īstenotu pieejas dzīvojamā NĪ analīzē un vērtēšanā;
- kopumā šīs teorijas ietver visus dzīvojamā NĪ saturiskos aspektus:
dzīvojamais NĪ – labums; dzīvojamais NĪ – prece; dzīvojamais NĪ –
ienākumu avots, kas loģiski tālāk attīstās dzīvojamā NĪ pārvaldes
pamatpieejās.
3. Vērtēšanas teorijās ar nosakāmo tirgus vērtību saprot to cenu, kas ir visvairāk
iespējama brīvā, atvērtā un konkurētspējīgā tirgū. Iespējamā darījuma cena, kuru
tiecas noteikt vērtētājs, ir kompromiss starp piedāvājuma un pieprasījuma cenām.
Zināmās vērtēšanas metodes pārsvarā orientējas vai nu uz pieprasījuma, vai arī
piedāvājuma cenu. Lai varētu modelēt šo kompromisu, vērtētājam ir jāizmanto
dažādas metodes, un, saskaņojot iegūtos rezultātus, jāvirzās uz iespējamo darījuma
cenu, t.i., tirgus vērtību. Eksistē trīs galvenās metodes NĪ vērtēšanā: tirgus datu
salīdzināšanas, izmaksu un ieņēmumu. Latvijā vērtētāji-eksperti dzīvojamā NĪ
vērtēšanai visbiežāk lieto salīdzinošās vienības metodi (izmaksu metode) un
pārdošanas darījumu tiešā salīdzinājuma metodi (salīdzināšanas metode), uzskatot
tās par visvienkāršākajām un drošākajām.
Individuālajā vērtēšanā tiek rekomendēts jebkuram objektam izmantot visas
trīs pamatmetodes. Tomēr šo vērtēšanas standartu prasību ievērošana pilnā apjomā
veicina vērtēšanas darbietilpības palielināšanos vismaz trīs reizes. Lai izvairītos no
darbietilpības palielināšanās individuālajā vērtēšanā, var izmantot dzīvojamā NĪ
tirgus vērtības masveida noteikšanas sistēmu.
4. Tirgus vērtības masveida noteikšana tiek veikta pēc tiem pašiem
ekonomiskajiem principiem kā individuālā vērtēšana, taču atšķiras mērķi,
uzdevumi, vienu un to pašu ekonomisko rādītāju novērtēšanas tehnika (metodes).
Kā liecina starptautiskā pieredze, NĪ masveida novērtējumu var izmantot tirgus
vērtības noteikšanai. Taču to var izmantot tikai tādu objektu grupām, kuri tirgū
apgrozās lielā daudzumā, un tiem ir nostabilizējusies tirgus vērtība.
Tirgus vērtības masveida noteikšanas galvenās pieejas ir ekspertu, statistiskā
un jauktā pieeja. No NĪ tirgus vērtības noteikšanas standarta metodēm (izmaksu,
ieņēmumu un salīdzināšanas) dzīvokļu tirgus vērtības masveida noteikšanai pietiek
ar salīdzināšanas metodi. Ņemot vērā tās priekšrocības un nepilnības, kas piemīt
trim masveida novērtējuma pieejām, promocijas darba autore piedāvā šādu
dzīvojamā NĪ vērtēšanas metodisko pieeju: hedonistiskā tipa ekonometrisko
modeļu izveide, kuru pamatā ir statistiskā (regresijas un klasteru) analīze, kā arī
Data Mining metožu izmantošana - risinājumu koku izveide un analīze.
5. Autores piedāvātā dzīvojamā NĪ tirgus vērtības masveida noteikšanas metode,
kuras pamatā ir cenu hedonistiskais modelis, ietver sešus posmus: datu glabātuves
(bāzes) projektēšana; informācijas vākšana par nekustamo īpašumu; matemātiskā
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modeļa izvēle, sākotnējās informācijas apstrāde, modeļa saskaņošana, kā arī
izveidotā modeļa praktiskā ekspluatācija reģionālajos dzīvojamā NĪ tirgos Latvijā.
Hedonistiskās vērtības teorijā pastāv uzskats, ka cena izpaužas caur modeļa
raksturlielumu reproducēšanu ar to svaru koeficientu un tos var izveidot jebkuram
priekšmetam, kuram ir vērtība. Šajā gadījumā tas tika izveidots sekundārā
dzīvojamā NĪ tirgus dzīvokļiem. Respektīvi, cenu veidošanās hedonistiskais
modelis parāda dzīvokļa cenas funkcionālo atkarību no to aprakstošajiem
raksturlielumiem. Par NĪ vērtēšanas pamatpieeju tika izmantota salīdzināšanas
metode. Par modelēšanas metodēm izmantota regresijas analīzes, klasteru analīzes
metodes, kā arī Data Mining metodes.
Sakarā ar to, ka katrai metodei ir savas noteiktas priekšrocības un tās visas
var izmantot savāktajā datu bāzē, promocijas darbā tika veidoti un analizēti vairāki
dažāda tipa modeļi, lai izvēlētos vislabāko variantu, kuru pēc tam varētu izmantot
dažādās lietišķās situācijās.
6. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika izveidota datu bāze (pamatojoties uz oficiālo
Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi 2010.g.-2011.g.) ar
oficiālām dzīvojamā NĪ darījuma cenām, aprakstot dzīvojamā NĪ objektu fiziskos
un ekonomiskos raksturlielumus, kuri tika izmantoti darījumos. No 2010.g.-2011.g.
datu bāzes tika iegūta izlase par veiktajiem darījumiem ar dzīvojamo nekustamo
īpašumu: 1,2,3-istabu 350 dzīvokļi visos Daugavpils pilsētas rajonos un 162
dzīvokļi – Rīgas pilsētā. No datu bāzes tika izņemta informācija par elitāriem
mājokļiem un vecām koka mājām. Datu izlūka un salīdzinošā analīze deva iespēju
izdalīt nozīmīgus cenu veidojošos faktorus, kas nosaka dzīvojamā NĪ objektu tirgus
vērtību Daugavpilī un Rīgā. Šim nolūkam bija izmantota: aprakstošā statistika,
tabulu krostabulācijas analīze, viena faktora un daudzfaktoru dispersijas analīze,
korelācijas analīze. Atsevišķu faktoru ietekme, kuri nosaka dzīvokļu vērtību,
Daugavpilī un Rīgā izpaužas atšķirīgi. Tāpēc lietderīgi šo faktoru ietekmes analīzi
uz dzīvokļu vērtības veidošanos veikt atsevišķi.
Autore secina, ka dzīvojamā NĪ vērtību nozīmīgi ietekmē šādi faktori: mikrorajons
(visvairāk pieprasīts ir pilsētas centrs, kur dzīvokļi parasti maksā dārgāk), ēkas
projekta tips (dārgāki par citiem ir dzīvokļi Pirmskara un St.tipa mājās), tehniskais
stāvoklis (labs remonts var būtiski paaugstināt cenu), telpu kopējā platība un ar to
cieši saistītais faktors istabu skaits dzīvoklī arī būtiski ietekmē NĪ vērtību. Tādi
faktori kā ēkas ārsienu materiāls, sanitārtehniskās telpas, istabu plānojums nozīmīgi
ietekmē dzīvokļu vērtību, taču tie parasti ir saistīti ar faktoru ēkas projekta tips.
Atbilstoši cenu veidojošajiem faktoriem autore izveidoja divu tipu ekonometriskos
modeļus: klasificējošos un prognostiskos. Veidojot klasificējošos modeļus, tika
izmantota divposmu klasteru analīze, kas deva iespēju sadalīt Daugavpils un Rīgas
NĪ tirgu viendabīgos klasteros, kurus veido objekti, kas ir līdzīgi gan pēc cenas, gan
arī pēc cenu veidojošajiem faktoriem.
Dzīvojamā nekustamā īpašuma vērtības prognozēšanai tika izveidoti modeļi,
izmantojot daudzdimensiju regresijas analīzes metodes (aditīvais modelis un
multiplikatīvais modelis, kur vienam no cenu veidojošiem faktoriem pamatā bija
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telpu kopējā platība un otram – kadastrālā vērtība) un diskrēti parametrisko analīzi
(klasteru analīzes metodes: paralēlas grupēšanas metode, secīgās grupēšanas
metode).
Izveidoto modeļu kvalitātes novērtējums tika veikts, izmantojot datus par
darījuma cenas un prognozētās tirgus vērtības dažādību un veidojot determinācijas
koeficientus. Izveidoto ekonometrisko modeļu salīdzinošā analīze parādīja, ka
visprecīzākos rezultātus no visiem parādīja multiplikatīvais modelis, aditīvais
modelis un paralēlās grupēšanas metode.
Tika veikta optimālā kombinēšana, balstoties uz dažādu modeļu prognozēm, jo
visos trijos modeļos iegūto aprēķinu rezultātu optimāla kombinēšana ļauj būtiski
uzlabot NĪ objektu tirgus vērtības prognozēšanas precizitāti.
Risinājumu koku datu izmantošana analīzei deva iespēju ne tikai atrisināt
klasifikācijas uzdevumu, bet arī prognozēt dzīvokļu vērtību atbilstoši vienkāršām
likumsakarībām. Turklāt saskaņā ar risinājumu kokiem izdevās veikt cenu
veidojošo faktoru diskriminantspējas analīzi.
7. Dzīvojamās sfēras attīstība ir ļoti būtiska un neatņemama reģionālās
attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Dzīvojamā NĪ tirgus ir reģionālās ekonomikas
apakšsistēma, un tā funkcionēšanas īpatnības ietekmē reģiona ekonomiku kopumā.
Ir jāņem vērā arī dzīvojamā NĪ tirgus sociālā nozīmība, jo tas attiecas uz visiem
sabiedrības slāņiem saistībā ar dzīves vietu, darbības veidu un darbaspēka
mobilitāti. Tādējādi promocijas darba gaitā ir pamatotas šādas atziņas:
1. Pamatojoties uz zinātnisko izstrādņu analīzi un sistematizāciju, ir atklāta
dzīvojamā nekustamā īpašuma būtība Daugavpilī un Rīgā kā pilsētas aglomerācijas
funkcionālās un telpiskās dinamikas rezultāts, kuras vērtību determinē tiešie un
netiešie faktori. Tika ņemtas vērā arī reģionu attīstības stratēģijas, kas sniedz
iespēju regulēt to sociāli ekonomisko attīstību.
2. Pamatojoties uz situāciju dzīvojamā NĪ tirgū, tika atklātas dzīvojamā nekustamā
īpašuma objektu cenu atšķirības.
3. Pamatojoties uz izplatīto vispārīgo nekustamā īpašuma vērtēšanas pieeju un
metožu (izmaksu, ienākumu, pārdošanas tiešais salīdzinājums) izpēti, ir pamatots
piedāvājums – uzlabot dzīvojamā NĪ vērtēšanu, ieviešot tos ietekmes faktorus, kas
tika iegūti no speciālistu ekspertu novērtējuma. Tika noteikti visietekmīgākie
faktori, kuri atšķirībā no citiem, ņem vērā situatīvās determinantes, kas ir raksturīgi
konkrētam reģionam. Tas varētu veicināt efektīvu reģionālās politikas pasākumu
īstenošanu nekustamā īpašuma tirgus attīstīšanai valsts reģionu pilsētās.
Tika veikta ekonomisko rādītāju rindu dinamikas analīze, izmantojot
statistiskās modelēšanas un prognozēšanas metodes, rezultātā tika iegūta
vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļu vērtība sekundārā dzīvojamā
nekustamā īpašuma tirgū Daugavpilī un Rīgā. Šie vērtējumi var būt kā orientieris,
kuru var izmantot sekundārā dzīvojamā NĪ tirgus pētījumos Latvijā un tās reģionos.
Tas palīdzētu investoriem pieņemt lēmumus par operācijām ar dzīvojamo NĪ gan
tirgū kopumā, gan atsevišķos tā segmentos vai reģionos.
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Ir izveidots dzīvojamā NĪ masveida vērtēšanas un cenu prognozēšanas
modelis, kuru varētu izmantot savā darbā, piemēram, kāda jauna centralizēta
institucionāla struktūra reģionālā menedžmenta sastāvā cenu prognozēšanai. Šo
modeli var izmantot arī bankas, nekustamā īpašuma aģentūras, vietējās pašvaldības,
investori u.c. dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus dalībnieki, lai paaugstinātu
operāciju kvalitāti un efektivitāti, strādājot ar nekustamo īpašumu valsts reģionos.
Promocijas darba autore pirmo reizi Latvijā piedāvā jaunu dzīvojamā NĪ
vērtēšanas metodiku, kas adekvāti nosaka dzīvojamā NĪ objektu tirgus vērtību.
Doto metodi var izmantot LR Finanšu ministrija dzīvojamā NĪ kadastrālās vērtības
koriģēšanai atbilstoši tirgus vērtībai dotā tirgus segmentos un valsts reģionos.
Izmantojot jauno metodiku, dzīvojamā NĪ aplikšana ar nodokļiem, kas ir saistīta ar
dzīvojamā NĪ vērtību (0,2-0,6% no dzīvojamā NĪ objekta kadastrālās vērtības), būs
adekvāta tirgum un pozitīvi ietekmēs pašvaldību budžetus valsts reģionos.
Promocijas darba gala rezultātā tika izveidota programma – kalkulators cenu
aprēķināšanai sekundārā mājokļu tirgus dzīvokļiem Daugavpilī un Rīgā.
Programma izveidota JAVA apleta veidā un ir ievietota Interneta saitē
http://85.254.196.33:8282.
Programmā ir apkopoti statistiskās analīzes rezultāti. To var izmantot visiem
1., 2., 3. istabu dzīvokļiem sekundārā dzīvojamā NĪ tirgū jebkurā Daugavpils un
Rīgas rajonā.
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PROBLĒMAS
1. Latvijā mūsdienu zinātniskajā literatūrā par nekustamā īpašuma ekonomiku un
nekustamā īpašuma tirgus institūciju darbībā nav atrodams jēdziens dzīvojamā
nekustamā īpašuma tirgus vērtības masveida noteikšana, kas apgrūtina dzīvojamā
nekustamā īpašuma kadastrālās un tirgus vērtības īpatnību diferenciāciju.
Problēmas risinājums:
Piedāvāt valsts institūcijām, kuras izstrādā nekustamā īpašuma tirgus jēdzienu
saturu (Finanšu ministrija, Valsts Zemes dienests (VZD), Latvijas Īpašumu
vērtētāju asociācija (LĪVA), Starptautiskā īpašuma vērtēšanas standartu komiteja
(SĪVSK) un citas), ieviest jēdzienu dzīvojamā nekustamā īpašuma tirgus vērtības
masveida noteikšana autores interpretācijā.
NĪ tirgus vērtības masveida noteikšana ir speciāla pieeja, lai veiktu
vienkāršotu vērtējumu lielai vienveidīgu objektu grupai (piemēram, dzīvokļiem).
Šādu vērtējumu veic pēc noteiktas metodikas; vērtējamajam objektam tiek noteikts
atbilstošs nozīmju kopums fiksētam tā parametru daudzumam, un tad pēc visiem
objektiem vienādiem noteikumiem tiek veidots vērtējuma lielums.
2. Bieži dzīvojamā NĪ vērtējuma cenas ir mākslīgi pazeminātas (pirkšanaspārdošanas darījumos), bet dažos gadījumos tās ir arī mākslīgi paaugstinātas
(hipotekāro kredītu noformēšanas gadījumā).
Problēmas risinājums:
Piedāvāt Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijai (LĪVA) autores izstrādāto
dzīvojamā NĪ tirgus vērtības masveida noteikšanas metodiku ieviest LVS 401 un
iesniegt MK apstiprināšanai. Šīs metodikas īstenošanai un koriģēšanai ir
nepieciešama sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmijas institūtu (LZAI), LĪVA un
ekonomikas ekspertiem, lai katrus 3-5 gadus koriģētu piedāvāto dzīvojamā NĪ
tirgus vērtības masveida noteikšanas metodiku.
3. Latvijas NĪ tirgū bez dzīvojamā nekustamā īpašuma masveida vērtējumam
derīgajiem objektiem ir arī tādi objekti, kuru raksturlielumiem nav analogu, bet to
individuālajā vērtējumā ir iespējams augsts subjektīvisma līmenis.
Problēmas risinājums:
Lai izvairītos no neprecizitātēm dzīvojamā NĪ individuālajā vērtējumā, piedāvāt
LĪVA papildināt šādas vērtēšanas metodiku ar vienotu indikatoru interpretāciju,
kuri raksturo konkrēto dzīvojamā NĪ veidu.
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INTRODUCTION
Topicality of the research theme.
Since the restoration of independence of Latvia the country has experienced the
intensive reorganization of the state economic system according to the principles of
a democratic country. Latvia is going over from the system of the totalitarian state
structure and centralized planned national economy to the democratic state
structure and market economy, having simultaneously entered the European Union
and to the great extent integrated into its economic and political environment. At
this stage there have been significant changes in the state dwelling policy and the
processes related to it – privatization of residential houses and development of the
market of real estate. Before the restoration of independence real estate in Latvia
belonged to the state and it was not as significant for an individual as it is
nowadays. The attitude of the society has dramatically changed with the started
process of privatization of residential dwelling. The citizens have started actively
being involved into the establishment of the economic policy through construction,
purchasing real estate using their savings, as well as taking bank loans. The
increase of deals with real estate in its turn has determined the necessity to search
for new opportunities of management and the most precise appraisal that would be
most closely brought to the market value of newly built and already existing
houses.
The efficient functioning of the state economics to a great extent depends on the
level of the development of the real estate market. Real estate is not only the part of
the production resources as the basis of property of economic activity of all types
of enterprises, but is also the basis for providing the society with a good level of
life. Along with it, there is an increased demand and topicality of the independent
appraisal of the real estate value, as only independent appraisal provides the owner
with the property rights protection. For the absolute majority of Latvian citizens
residential real estate is the only real asset in modern conditions. Therefore each
appraisal of real estate should be considered as one of the cornerstones of the social
economic safety of the state citizens in the market conditions. The formation of
Latvian market of real estate takes place in the conditions when there is virtually no
single methodological approach to mass appraisal of market value of residential
real estate that would be adapted to the Latvian conditions. The effective formation
of the organizationally methodological structure of the Latvian real estate market
can be implemented only by ensuring qualitative informative basis for all
professional market participants. The main component of the informative support is
methodology of collecting and analytical processing of the data on objects of real
estate as well as unified information technologies that ensure automation of the
activity of all participants of the real estate market, including the state. Thus, the
topicality of the selected theme is determined by the abovementioned essential role
of the appraisal of real estate for the successful social and economic development
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of the state. Moreover, in the shift of economic structures in Latvia there is
virtually no methodology and adapted methods of mass appraisal of the market
value of residential real estate and therefore it is necessary to develop and
implement it using the means of modern informative support.
Research limitation.
There are virtually two economic regions in Latvia – Riga and the rest of Latvian
territory, which is reflected in all macroeconomic indicators of these regions
(Boroņenko, 2007; Воронов, 2012).
The author in her doctoral thesis has analyzed two biggest Latvian cities – Riga and
Daugavpils that are situated in two regions: Riga and Latgale regions. As 48% of
the state citizens live in Riga region and 45% of them live in Riga, it can be
asserted that the largest part of purchase and sale deals with residential real estate
(hereinafter residential RE) are made in Riga. The author has chosen Riga as the
largest object of the deals made in this region where the deals with residential RE
are made (see appendix 1). Moreover, in Riga the highest prices in the market of
real estate are observed if compared to other regions of Latvia.
The author has selected Latgale region from the rest of Latvian territory as it is the
biggest populated state region where 15.2% of Latvian citizens reside and 5% of
them reside in the region’s largest city – Daugavpils. Therefore the author has
chosen Daugavpils as the object of analysis of residential real estate market
because it presents the biggest number of deals with residential real estate in the
region (see appendix 1).
All the models worked out by the author have been obtained using the data base of
the market of real estate of the State Land Service (SLS) for the period of time
from 2010 till 2011, although they can be adapted to a different period of time. The
example of the adaption process has been presented for year 2012. From 2010 till
2011 there has been a selection of the deals made with residential real estate: 350
one-, two-, three- room apartments in all districts of Daugavpils region and 163 in Riga. The information of the elite dwelling and old wooden houses has been
excluded from the data base.
The main restriction of the models made by the author is that the models can be
used in the mid-term perspective (up to 5 years), but in order to use the models in
the long-term, the coefficient correlation should be periodically done.
The level of the problem’s research.
Foreign and Latvian authors have researched real estate in general and theoretical
and methodological aspects related to real estate.
For example, theoretic issues on the price formation of real estate have been
dwelled upon within the frames of fundamental researches done in various
scientific economic areas: classical, margin and neoclassical. The main ideas of
these researches are being developed also by modern scientists, including
representatives of Latvian economic science: A.Medne, V.Zariņa (Medne, Zariņa,
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2006), H.Kanaviņš, (Kanaviņš, 2000), M.Lazdovskis (Lazdovskis, 2006),
L.Rasnača (Rasnača, 2006), J.Vanags (Vanags, 2010), V.Paršova (Paršova, 2007),
K.Vītola, V.Ajevskis (Vītola, 2011), J.Zvanītājs, D.Ādmīdiņš (2010), as well as
representatives of the State Land Service (VZD, 2012), Latvian Association of
Property Appraisers (LĪVA, 2012), banks, other state institutions, private
enterprises (SIA Arco Real Estate (SIA Arco..,2012), SIA Latio (SIA Latio, 2012),
SIA Ober-Haus (City,2012), DTZ Latvia (DTZ,2012), etc.), that deal with the
research of Latvian real estate market. The use of these researches whose data are
resumptive can characterize the problems of residential real estate emphasizing
methodological and methodical aspects.
Theoretical issues of real estate appraisal have been discussed in works of
V.Baumane (Baumane,1999), D.Baltruma, J.Freibergs (Baltruma, Freibergs 1999).
They dwell upon three widely-recognized approaches to the cadastral and
individual appraisal of various types of real estate. However, they do not pay much
attention to the mass appraisal of the market value of residential real estate.
Almost all issues related to the analysis of real estate are reflected in works of
famous foreign researchers: N. Ordway, J. Friedman (Фридман, Ордуэй, 1997),
S.H. Harrison (Харрисон, 1994), J.C. Eckert (Эккерт, 1997). For instance, S.H.
Harrison in his work dwells upon the three approaches to estimation in details.
Besides, his work is oriented towards estimation practice, analysis of the
accumulated experience and elaboration of practical recommendations.
The researches by J. Friedman and N. Ordway are aimed at commercial property
therefore the income approach methods are analyzed in more detail. In the
researches carried out by J. C. Eckert, as opposed to others, the process of
estimation of real estate is shown in the way of applied economic analysis. He
provides economic basis of the traditional model of estimation for both individual
and mass appraisal: for example, the analysis of economic structure of these models
(models’ specification) and description of algorithms of models’ components
(models’ calibration), with the use of computerized procedures for the performance
of demand and supply factors in the real estate market. These researches are aimed
at the estimation related to taxation and not to making deals.
Various aspects of the hedonic pricing model are presented in the works of
numerous foreign authors: A. Din, M. Hoesli, A. Bender (Din, Hoesli, Bender,
2000), M.K. Francke, G.A. Vos, J.E.Janssen (Francke, Vos, Janssen, 2008). The
works of these authors present the analysis of price-forming issues in the domestic
dwelling markets that have their own specificity. Therefore, in order to be used in
other regions and countries, they should be adapted in relation to specificity of
certain dwelling market.
The author has concluded that mass appraisal of objects of secondary dwelling
market is not sufficiently developed and scientifically well-founded, which on the
whole has determined topicality, aims and tasks of the doctoral thesis.
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Aim of the doctoral thesis: to form the econometric model of estimation of the
market value of residential real estate considering regional specificity in the midterm perspective.
Tasks set for the research:
- to develop systemic concept of residential real estate as the object of economic
estimation and to analyze theoretic aspects of estimation;
- to analyze the existing approaches to the estimation of real estate comparing
their advantages and drawbacks as well as to develop the author’s approach
that can be successfully used in Latvia;
- to review econometric models in the appraisal of real estate that can be
successfully used in Latvia, to estimate their quality and opportunities of
practical application using Daugavpils and Riga as examples;
- to substantiate the necessity to use econometric models in mass appraisal of the
market value of residential real estate, to offer corresponding tools and provide
recommendations for their application;
- to test the offered methodological approach, formed models and tools with the
data of secondary dwelling market in Daugavpils and Riga.
The object of the research: apartments in the residential blocks of apartments in
Riga and Daugavpils.
The subject of the research: methods of estimation of the market value of
residential real estate.
The period of the research: 2008-2012.
The hypothesis of the doctoral thesis: econometric models of mass appraisal that
are reduced to the estimation formula will allow professional appraisers to obtain a
sufficiently precise and trustworthy estimation of the residential real estate market
in the conditions of dynamics of the real estate market.
The theoretical and methodological basis of the research has been formed by
the labour theory of value, neoclassical theory, theory of margin, as well as the
research and analysis of works of local and foreign authors that are related to the
issues of estimation of real estate.
The research has been carried out in two mutually complementary directions:
deduction – movement from the general to the particular, induction – movement
from the particular to the general. The existing econometric approaches to mass
appraisal of the object’s value have been chosen as a general deductive element.
The particular basic element has been the summarized individual methods of the
value estimation of residential real estate.
In the process of work the following general scientific methods have been applied:
analysis and synthesis, as well as the expert estimation method and mathematic
modeling method. For the research analysis the method of descriptive statistics and
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data visualization has been used. In the processing of data the methods of
correlation, regression and cluster analysis have been used. In the process of
models’ formation the methods of intellectual analysis has been used – neural
networks and solution trees. In order to prove the hypothesis and assess the
significance of the obtained results, the following statistic criteria have been used:
Stjudent, criteria of Mann-Whitney, Wilkokson, analysis of the dispersion of one or
multiple factors. For visualization of the initial data and the obtained results various
types of bar, linear and pie diagrams have been used, as well as dispersion and
dendrite diagrams.
The normative legal, institutional frame of the research has been determined by the
aggregate of legislation of the republic of Latvia, methodic instructions and
materials of the estimation of Latvian real estate, International and European
Valuation Standards, as well as standards of appraisal companies and other
documents.
The informative basis of the research has been formed by the data of SLS and
appraisal companies (working in the reals estate market of Daugavpils and Riga) of
the deals with residential real estate.
The doctoral thesis has been structured in accordance with the research tasks
and consists of three chapters.
The first chapter presents the analysis of specificity of various types of use of
residential real estate as well as theoretical issues of the estimation of value of
residential real estate related to it.
In the second chapter the main approaches and methods of individual and mass
appraisal of the market value of residential real estate are analyzed. The author
reviews basic principles of the formation of mass appraisal models, as well as
offers methodological approaches to mass appraisal of the market value of
residential real estate that are based on econometric models.
The third chapter of the thesis presents the factors that influence estimation of
residential real estate in Daugavpils and Riga. It is based on regression and cluster
methods as well as the neural networks and solution trees have been used. Their
quality has been assessed and the recommendations on use have been provided.
The scientific novelty of the doctoral thesis: the scientific novelty of the research
is determined by elaboration of methodological approaches to mass appraisal of the
market value of residential real estate considering the specificity of the dwelling
stock. The most significant results related to the scientific novelty of the research
are as follows:
- systematized view of the residential real estate as the object of economic
estimation and the definition of the concept “mass appraisal of the market
value of residential real estate”;

49

-

-

-

the methodological approach to the appraisal of value of residential real estate
adapted to Latvian circumstances, which combines approaches of individual
and mass appraisal;
econometric models of the hedonic type formed for mass appraisal of the
value of residential real estate that are based on the statistical (regression and
cluster) analysis;
econometric models whose formation is based on the methods of the analysis
of intellectual data: neural networks and solution trees.

Practical application. The practical application of the carried out research is
linked to the opportunity to use the formed tools in mass appraisal of the market
value of residential real estate. The suggestions can be virtually used by specialists
who deal with management and estimation of objects of real estate:
- state administration institutions in order to make the taxation system for
residential real estate;
- banking analysts, specialized companies in order to provide a trustworthy
forecast of the dynamics of the residential real estate market;
- appraisal companies and broker companies in order to estimate the condition
of the secondary dwelling market and forecast prices of dwelling;
- owners of residential real estate in order to determine the selling price of
dwelling.
The practical part of the doctoral thesis can be also used as the methodic material in
the study process for students of the economic, legal and construction specialities in
higher educational establishments:
- in order to estimate various groups of objects in the secondary dwelling
market in Latvia;
- in order to estimate varied statistical information about secondary dwelling;
- in order to determine and estimate the impact of characteristic values of the
dwelling upon its cost.
The structure of the doctoral thesis is determined by the research logic and it
comprises the introduction, three chapters, bibliography list, appendices. The work
consists of 140 pages, includes 202 information sources in the Latvian, English and
Russian languages, 24 tables, 57 images, 5 appendices.
The theses set for the defense:
1. Residential real estate is economic welfare.
2. The efficient appraisal of residential real estate can be carried out only when
the market participants are provided with the qualitative informative base.
3. Mass appraisal methods can be used along with the individual appraisal of the
market value of residential real estate.
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1.

RESIDENTIAL REAL ESTATE AS THE OBJECT OF ECONOMIC
RESEARCH
The chapter includes 24 pages, 2 tables, 14 figures

1.1. Residential real estate as the object of economic research
The first chapter of the research deals with the analysis of specific features
of the various use of residential real estate and the related theoretic specificity of
determining the value of residential real estate.
Within the framework of the thesis it was essential to determine the essence
of the residential real estate as the object of appraisal. It was substantiated that
residential real estate is economic welfare that unites two features, i.e. wealth and
rarity, and these can be applied in three various ways for satisfying the needs as a
commodity and the source of income. Therefore the author has analyzed residential
real estate and its features from three various aspects in accordance to its potential
types of use (see fig. 1.1.). Considering processes of formation, development and
management of residential real estate in interaction has allowed formulating the
concept of residential real estate as the material asset; determining the equivalent
value of this asset involves efficiency of its use as a commodity, economic welfare
and a source of income.

Fig. 1.1. Types of use of residential real estate as the economic welfare.
Source: author’s made
Besides this, in relation to the aims of the research, the work has also
dwelled upon the analysis of residential real estate as a commodity. It has resulted
in the reveal of several features that distinguish it from other commodities and
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which form the basic aspects of its estimation in order to determine equivalent
value in various types of appraisal.
Firstly, residential real estate (hereinafter residential RE) is the only
economic welfare whose value can be determined by not only specificity of the
consumption of certain objects but also by its location. Secondly, the most
characteristic features of residential RE are its belonging to the case and close
connection to the land. Being the economic welfare residential RE possesses all
characteristic features, although expedience is the most significant one. Thirdly, the
equivalent value of the residential RE in the economics of real estate should be
considered in dynamics, i.e. during the whole life cycle of the object.

1.2. Theoretic aspects of the appraisal of residential real estate
The study of the theoretical basis of the appraisal of residential RE has allowed
the author to make the scheme for determining the value of residential RE (see fig.
1.2.):

Fig. 1.2. Scheme of determining the value of residential RE
Source: author’s made according to Brown,1982; Ellikson,1981.
The bottom of the chart presents the aggregate of the procedures that allows
receiving a definite numerical value. The precision of the value found according to
the algorithm is provided by the accuracy of the method that was applied in
determining the value. The concrete method defines the character of the factors and
the level of the impact on the volume of the concrete type of value. If residential
RE is estimated as a commodity then the value factors can be defined only with the
precise and objective knowledge of the market, the commodity and its main
economic characteristics. Such precise, objective knowledge, which is called
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scientific knowledge, is obtained in the result of the object, phenomenon or a
process’s qualitative versatile research with the use of economic theory. The main
task in such case is to define regularity of sustainable causation and development.
Respectively, the use of the definite economic theory enables determining concrete
factors and determines the specificity of their impact (ECB, 2003; Анатольевна,
2007).
In addition, a distinctive feature in the appraisal of residential RE is
determining the equivalent value for all three potential types of use (as welfare,
commodity, source of income) with further calculation of integral value according
to special algorithms. In other words, defining equivalent value is carried out for
both actual and potential types of use. For example, the estimated object that is
thought to be the object of residential RE, and in relation to which the equivalent
value is defined, is an apartment that is actually used for living. We might
seemingly limit ourselves with the estimation of the value of an apartment as
welfare. However, such approach is a wrong one as it shows the value from the
viewpoint of a consumer. Similar apartments exist in the market as an object of a
purchase and sale deal and their value in such cases would be estimated according
to such position. Finally, such apartmnets are rented and serve as a source of
income, and the value should be found from the point of view of profit gain. This
allows us to conclude that only the integrated purchase value that reflects its
volume both from the viewpoint of a consumer, the market and the profit gainer
can be adequate and considered to be equivalent, i.e. equivalent to all types of use.
Due to the fact that the aim of the appraisal of residential RE is determining
the equivalent value, the economic theory is to provide accurate interpretation of
the value and its definite types as well as to define precisely what the value depends
on and is related to under certain economic circumstances. Only within the frames
of the adequate theory it can be guaranteed that the methods applied would be
correct. In other terms, the method is correct only if it conforms to the theory.
Analyzing fig.2 in the direct sequence we can conclude the following:
Economic theory is the acquisition of the scientific (objective) economic
practice. At this level we can distinguish some main regularities as well as the
factors that influence the changes indicated. The analysis is basically the
qualitative one. It results in the obtaining of scientific knowledge about the
value of real estate. The economic concept of the value of RE can be seen in
fig. 1.3.;
The approaches to value estimation determine the estimation methods and the
integrated value of the equivalent value;
The method of value determination based on the selection of the model of
factors allows us to find a quantitative solution to the equivalent value. The
analysis is basically the quantitative one;
Algorithm is the calculation of the equivalent value when the models of
factors are given with the concrete initial data, but quantitative modifications
occur in accordance with accepted calculation procedures.
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For the theoretical substantiation of the residential RE we can use the labour
theory of value, theory of rent, final (marginal) utility theory of value
(Антология.., 1993), (Barre, 1994), (Blaug, 2002), (Кейнс, 1997), (Кенэ,
1960), (Маркс, 1983), (Смит, 1993), (Cовременноее,1990; Петти, 2000;
Vezer, 1987; Jevons,1880; Menger,1888; Marx, 1867; Walras,1860;
Walras,1954; Batist,1803; Кондильяк, 1982; Баверк, 2007).

Fig. 1.3. Economic content of the value of real estate (systematizing the
economic theories)
Source: summary made by the author
Defining the value within the context of labour theory allows us to consider
not only work expenses but also the level of expedience (because the value and the
value of consumption (expedience) are in close interconnection). However, the
labour theory of value does not take into account all the factors that influence the
equivalent value. For example, it does not consider such essential factor as the
location. The land is not the product of work but it is the nature’s matter.
Respectively, using the work theory we can define the value only for those
improvements that refer to the piece of land but not to the land itself. It has to be
taken into account that the factor of legal rights to the RP is of great importance.
The legal right has no relation to work expenses therefore it is impossible to define
the value with the help of the labour theory.
The theory of rent enables making some conclusions. The theory of rent is
to be applied in the appraisal of the objects of residential RE because the theory
determines the essence, content and the process of formation of the specific source
of income – income from the RE. In the appraisal of residential RE it is important
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to differentiate between the city land and countryside land, the former is no longer
the natural matter; the spatial characteristics are to be used here. There is no direct
land rent for the city land; its modified type is the rent after the purchase and sale
deals of residential RE.
The final (marginal) utility theory of value and the market balance will be
considered in the context which provides the opportunity to use them in defining
the equivalent value of residential RE. The use of final (marginal) utility theory of
value allowed us to find the answers to two interconnected questions: what is the
way the final expedience and final expenses are expressed in relation to the
residential RE? It is obvious that, firstly, the decrease of the final expedience of
residential RE has been retained to the full extent. Secondly, the changes in
dwelling expedience are differential, which is reflected as a trend to completely
satisfy the demand for an apartment. Thirdly, the balance of the market of
residential RE has three modifications in relation to the quality of the dwelling
group in the housing fund of Latvia that is formed by buildings of various types:
residential RE of low quality, residential RE of satisfactory quality, residential RE
of high quality and Elite residential RE. Two main conclusions can be drawn from
the analysis of the theoretical base:
The studied economic theories provide the methodological basis for creation
and implementation of methodic approaches to the analysis and appraisal of
residential RE.
On the whole, the theories mentioned clarify all contextual aspects in
relation to the residential RE as welfare, commodity and source of income,
which logically continues to develop in the basic approaches to management
of RE.
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2.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE APPRAISAL OF
RESIDENTIAL REAL ESTATE

The chapter includes 36 pages, 3 tables, 5 figures
The second chapter of the work dwells upon the analysis of the main
approaches and methods applied for determining the individual and mass appraisal
of the market value of residential RE. The main principles of the formation of
estimation models for mass appraisal have been considered as well as the
methodological approaches based on econometric models applied for mass
appraisal of the market value of residential RE have been offered.
In determining the market value of residential RE one should not focus on
ideal circumstances but rather on the real situation that is typical for the particular
market sector where the analyzed object is found, its real condition.
The author has gained the most significant ideas for the established
methodic approach through the analysis and systematization of approaches and
methods of individual and mass appraisal of the market value of residential RE.

2.1. The analysis of methods of individual appraisal of residential real estate
In the appraisal theory the market value is understood as the price that can
be achieved at the moment of estimating the deal in the free, open and competing
market. Having considered some basic principles of price formation it becomes
obvious that in the formation of the market value three types of price for one and
the same item can be distinguished: 1) the price indicated by the seller, or the
supply price; 2) the price indicated by the buyer, or the demand price; 3) the price
occurring through the real purchase and sale deal.
The feasible deal price that the estimator tends to determine is a
compromise between the demand and supply prices. Generally known estimation
methods are mainly oriented towards either the supply or the demand price. In
order to model such compromise, the estimator is to apply various methods and by
matching the obtained results to search for the feasible price, or market value.
The experts-appraisers in Latvia most frequently apply the following
methods for the appraisal of residential RE: the method of comparable units
(expense method) and the direct comparable method of sales (comparative
method), as these provide safe and trustworthy results.
One of the key issues in the estimation methodology that shows strong
impact on both estimation safety and the speed is the issue of doubling calculation
for each object with further comparison of the results and creation of the
coordinated final result of the appraisal. Coordination of the results achieved from
various methods allows us to make such conclusions. The result that is the nearest
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to the feasible market value can be achieved with the help of the comparative
method.
Determining the market value by means of the method of income and
expense needs checking by comparing this received appraisal to the appraisals
achieved with the help of other methods. In such a case, in order to increase
appraisal efficiency and trustworthiness it is advisable to use several methods and
then coordinate the achieved results by means of the method of the weighted
average (Eldred, 2003; Overview, 2007, Shilling,2002; Елисеев, 2003). However,
following the requirements of these estimation standards to the full extent increases
estimation labour-intensity at least threefold. In order to avoid imperfectness of the
individual appraisal the author has suggested to use the system of mass appraisal of
the market value of residential RE.
Thus, the analysis of various methods of appraisal of residential RE has
resulted in determining the methods that are used in the appraisal of residential RE.
Besides, principle methodical acknowledgements in the use of the individual
approach to the appraisal of residential RE have been discovered. Although there
exists another approach – that is mass appraisal of the market value of residential
RE.
2.2. The analysis of the approach of mass appraisal of the market value of
residential real estate
Using mass appraisal system for determining the market value of apartments
of the secondary market of dwelling allows us to avoid the following drawbacks of
the individual appraisal: the difficulty and labour-intensity of the appraisal
procedure itself; the necessity to apply all three approaches in the process of
appraisal; subjectivity of decision making in determining the factors and their
relations between the three approaches for gaining the final appraisal, which often
creates misrepresentation in the appraisal of the estimated object.
Mass appraisal of the market value of real iestate is a special approach used
for carrying out a simplified estimation for a big group of homogeneous objects
(for example, apartments). Such appraisal is carried out according to definite
methods; the corresponding aggregate of significance for a fixed amount of its
parameters is defined and then according to equivalent requirements to all the
objects the rate of its appraisal is formed.
Foreign experience proves that mass appraisal of real estate is used in order
to determine its market value. However, it is applied only for the group of objects
whose circulation in the market is multiple and whose market value has
consolidated.
In Latvia the market of apartments is the most developed one. Each month
several thousands of purchase and sale deals are drawn. Such volume of the market
allows discovering the regularities that determine the dependence of the
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apartments’ market value on its parameters. At the same time, it provides the use of
mass appraisal approach to the estimation of the market value of residential RE .
In the approach of mass appraisal of the market value of residential RE
there is a combination of expert, statistic and mixed methods.
Taking into consideration the advantages and drawbacks of the three
methods of the approach of mass appraisal, the author of this work has offered the
following methodic approach to determining the market value of residential
real estate: based on the statistic (regression and cluster )analysis to form the
econometric model of hedonic type. Data Mining methods have been used: the
formation of solution trees and neural networks.
2.3. The econometric model of the method of mass appraisal of the market
value of residential real estate
The basis of the author’s suggested method for mass appraisal of residential
RE is made up of a hedonic price model that involves six stages: projection of the
data storage (base), collection of the information on the residential real estate, the
selection of the mathematical model, processing of the initial information,
coordination of the model and its commercial application.
Appraisal is an economic mathematical task whose expected solution is
relative. Respectively, in solving the task the allowed methods are found in the
domain of the mathematical modeling of economically statistic regularities.
The aim of modeling is to determine the factors that most of all influence
the market value of residential RE as well as to obtain a functional equation that
would describe this dependence.
The comparative method defines the value of the estimated real iestate based
on the prices of the recently sold leasing objects, which can be rectified after
determining the differences. Modernization of the classic algorithm of the
comparative method of appraisal of property has developed in the following
directions:
- Market modelling with the methods of regression analysis of
multidimensional correlation;
- Development of the methods of discrete parametric analysis (cluster analysis);
- Formation of solution trees (Data Mining);
- Neural networks.
At the third stage “selection of the mathematical model” in the formation of
the general scheme of mass appraisal of the market value of residential RE the
comparative analysis of econometric models has been carried out (see table 2.1.).
Since all the directions have their own advantages and they can be used in the
collected data base, the work deals with the analysis and formation of models of
various types in order to select the best option that can be easily used in different
applied situations.
58

Table 2.1.
Comparative analysis of econometric models
Additive model

Multiplicative
model

The value of
residential RE is
expressed by the
sum of characteristic
values that is
multiplied by the
weight the
characteristic value
influences the price.

The model implies
formation of
characteristic
values and their
weight.
Respectively,
characteristic
values can
compensate each
other, which
enables the use of
interconnected
parameters.

Fairly simple, no
difficult
mathematical
calculations.

The model is
much more
precise than the
additive one.
Besides, the
linearity in this
model is not so
vividly expressed
owing to the
algorithmization
of the right and
left sides.

Sequent
grouping
method
Description
The division of
each part of the
selection
formed at the
preceding stage
into new
homogeneous
groups
according to
new features.

Parallel
grouping
method

Neural networks

The division of
the initial
selection into
multiple
homogeneous
groups
according to
individual
group features.

In the substance they
are non-linear; they
determine functional
dependence between
their input and output
based on the data set
that has been used for
being taught.

Advantages
Alongside with the additive and
multiplicative models, the grouping
models are also simple in terms of
practical application. Owing to the
fact that the information is
„compressed”, they provide high
statistical safety and simplicity as
well as they are not too labourintensive.
The calculations show that the
sequent grouping model is more
accurate than the model of parallel
grouping.
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The advantage is that
the data can be divided
into groups
(apartments, rooms,
Elite dwelling, etc.)
and then neural
networks can be
formed and taught to
each of the selected
groups.
Further there can be
the main neural
network formed whose
input would be the
output of the
previously formed
neural networks. Such
approach provides
completely universal
possibilities in the
calculation of the
value of real estate
using the most
trustworthy data.

Constant accumulation
of the value depending
on the amount of
characteristic values
can lead to big enough
errors in the value of
residential RE, thus its
use becomes
inconvenient when it
is necessary to
calculate the prices of
big groups of objects.

Despite the fairly
qualitative
performance of
the model it is still
linear, so it makes
the straight line in
the nth hyperspace.

Disadvantages
From the theoretical aspect the
grouping methods are „rougher”
than the method of regression
analysis, because the information
is „compressed”.

The limiting factor can
be the mathematical
tool set and calculation
capacity.

Source: author’s made according to Pace, 1995; Kunovac, 2008; Стандарт.., 2003;
Standart.., 2007; Аналитические.., 2005; Бывшев, 2008; Бэстенс, 1997; Berren,
2004; Leung, 2000; Moore, 1999; Ramsey, 1999; Specht, 2000; Wittkemper, 1996.
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3.

THE RESULTS OF THE APPRAISAL OF RESIDENTIAL REAL
ESTATE IN RIGA AND DAUGVAPILS

The chapter includes 38 pages, 19 tables, 38 images
3.1. Individual appraisal of residential real estate
In implementing the individual appraisal methods the market value of threeroom apartments has been calculated through the use of the expense methods and
the comparative method. Since apartments are not profitable objects of property in
its pure form, their value cannot be estimated with the help of the income method.
The value of property estimated with the help of the expense method
corresponds to the total property rights and is equal to the market value of the piece
of land, plus the value of new constructions, minus accumulated depreciation. In
order to determine the value of an apartment in an apartment-house with the help of
such approach one should carry out the following:
To calculate the renewable value and determine additional expenses that
would be necessary to make the condition of the building corresponding to the
market requirements and the level of the rooms’ filling;
To determine the volume of the accumulated depreciation;
To calculate the remaining value of the estimated object.
It is most advisable to use the comparative method for those objects of real
estate that provide most information about the recent made purchase and sale deals.
The difference between the sales circumstances for any estimated object and typical
market circumstances at the moment of appraisal should be taken into account
while carrying out the analysis.
The estimation theory offers a sufficient number of methods for determining
the market value of an object which are based on the method of comparing the sale
deals.
In Latvia, in applying the comparative method for calculating the value of
property, the work is usually done in the following steps:
- thorough research of the property market of the corresponding region with the
purpose of finding the appropriate comparable property;
- the choice and analysis of comparative basic units;
- finding the main characteristic values influencing the value of the estimated
and comparable property and correction of this influence, calculation of the
property’s value.
But the author of the thesis has offered to use the multidimensional linear
regression method for the appraisal of apartments. This is done deliberately as its
mathematical tool enables determining the object’s price dependency on numerous
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parameters, including those that are possible to be estimated only with the help of
expert methods, but the specificity of the object’s appraisal (in this case –
apartment) refers to the fact that its value is significantly influenced by varied
factors.
After the analysis of the application of each method we can conclude the
following:
The method of expenses is useful for the appraisal of the objects that are
unique in nature, for which there is no market or depreciation of the objects is
insignificant. It cannot be asserted in relation to the estimated object to the full
extent. In the estimation of expenses the experts’ opinion of the volume of
reproduction expenses is of great significance. The offered information on the
whole is essential in the context of the analysis mentioned above, although we
should not completely rely on it.
The comparative method reflects the price that can occur in the market. At
the same time we cannot fully trust the initial information of the conditions of
objects’ sale, their prices, etc. However, it is to be considered that this approach
indeed is the most significant one in taking the decision of the final value.
Thus, based on the existing information and data that have been obtained in
the result of the carried out analysis it is possible to make such conclusion.
Sometimes it is possible to estimate the object of residential RE using only
one method, for example, the object of residential RE has no analogue. In this case
its value is determined with the help of the expense method (Ruža,
Individual..,2011 ...).

3.2. Mass appraisal of the market value of residential real estate
3.2.1.

The analysis of the factors forming the market value of residential
real estate in Riga and Daugavpils

Collection of information and its analysis is done in three steps: at the
regional level (the city), at the local level (microdistrict) and at the construction
level (type of the building, number of storeys above the ground, materials of the
building’s outer walls) in relation to the object of residential RE itself (number of
rooms, layout of rooms, rooms outside the apartment, sanitary rooms, technical
condition, number of rooms’ groups, total area of rooms, cadastral value). The
given work deals with the analysis of real estate market of two cities – Riga and
Daugavpils.
For the achievement of the research aim the data base has been created
(based on the official data base of the market of real estate of the State Land
Service for 2010-2011) with the official deal prices of residential real estate,
describing physical and economic characteristic values of objects of residential RE
that have been used in the deals. From the data base of 2010-2011 there has been a
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selection of the property deals drawn: 350 one-room, two-room and three-room
apartments in all districts of Daugavpils and 162 – in Riga. The information of the
Elite dwelling and old wooden houses has been excluded from the data base. The
study of the data and the comparative method allowed distinguishing the significant
price forming factors that determine the market value of objects of residential RE in
Riga and Daugavpils. For this reason the following has been used: descriptive
statistics, the cross tabulation analysis, the analysis of the dispersion of one or
multiple factors, correlation analysis.
Thus, the analysis of the sales deals in the market of residential RE for the
last two years has allowed us to conclude the following:
Residential RE is the only economic welfare whose value is determined by
not only specificity of the consumption of the definite object, but also by the
location. Apartments in Riga are more expensive than in Daugavpils. Apartments in
the city centre are more expensive than apartments in other districts.
The influence of certain factors that determine the value of apartments is
expressed differently in Riga and Daugavpils. Therefore it is useful to carry out the
analysis of the influence of these factors on the value of apartments separately.
Such factor as Microdistrict makes a significant impact on the value of
dwelling for sale both in Daugavpils and Riga. The city center is the most
demanded and special district where the apartments usually cost more.
The factor Type of the building has also important impact on the value of
apartments because the apartments in the buildings of Pre-War type and Stalinist
type are more expensive than others.
Such factors as Materials of the building’s outer walls, Sanitary rooms,
Layout of rooms significantly influence the value of apartments although they are
usually related to the factor Type of the building.
The value of apartments is essentially influenced by the factor Technical
condition. Good renovation can significantly increase the apartment’s value.
One of the most important factors determining the value of apartments is
Area, and the closely related to it factor of Number of rooms in the apartment
(Ruža, Factors..,2011).
3.2.2.

Formation and analysis of econometric models for appraisal of the
market value in the market of residential real estate in Riga and
Daugavpils

The aim of the work is to develop the methodological approach to
determining the market value of residential RE based on the econometric models.
The comparative method has been selected as the main method in the
appraisal of residential RE. The main advantage of the comparative method is that
it reflects the factual demand and supply of the estimated object because the factual
price of the deal shows the situation at the market most efficiently. If there is a
sufficient amount of trustworthy, reliable information about the recent purchase and
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sale deals, the use of the comparative method in the practice, and the method of
comparing the sale deals in particular, provides the most objective rate of the
market value of the objects on sale.
The modernization of the classical algorithm of the comparative method for
the appraisal of the market value of residential RE has developed in the following
directions:
market modelling with multidimensional correlation regression methods;
development of methods of the discrete spatial parametric analysis (cluster
analysis).
Due to the fact that both directions have their own advantages and they can
be implemented in the collected data base, several varied models have been formed
and analyzed in the work with the purpose of selecting the best option that can be
used in various applied situations.
Multidimensional regression model. Correlation method is considered to
be the main method for mass appraisal. The most significant applied task of the
correlation analysis is to properly define the strength of ties between the dependent
variable on the one hand and the multiple indications of factor on the other hand.
The strength of the linear connection is qualitatively expressed through the
correlation coefficient. The task of the regression analysis is to define the direction
and type of the connection between the dependent variable and factors indications.
Thus, the correlation regression analysis can be defined as the combination
of mathematical procedures that allows measuring the strength, direction and
analytical expression of the connection. In the result of such analysis the numerical
model is to be qualitatively (structurally) and quantitatively formed: V=f(x1,…,xk),
where k – number of factors; V – mathematical expectations of a dependent
variable at values of the given factors x1,…,xk.
Besides, we can distinguish two types of models each of which has its own
specificity: an active model, a multiplicative model. The additive type of the
simple multiplicative model is found through the logarithm.
Calculation of various types of price-making factors in
multidimensional regression models. The specific features of the objects of real
estate that are price-making in the regression model can vary greatly. Part of them
are quantitative characteristic values (area of the object), others are discrete
(numbers of rooms, the storey), or qualitative (type of the building, layout of the
apartment, etc.). The case when various values are coordinated is of the greatest
applied importance.
Methods of regression analysis are the methods of the processing of the
quantitative (numerical) values. The values that are not important in substance are
considered to be quasiquantitative with the calculation procedure, i.e. their values
are given several figures. Binary values can be calculated freely although in the
models of linear regression for visuality purposes their gradations are given values
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0 and 1. The nominal feature that has more than two gradations can be described
with the binary variable system.
In the studied regression model the following fictious variables have been
introduced - z1, z2, z3, which enable considering such values as Microdistrict,
Technical Condition, Type of the Building. z1=1 if Microdistrict=Centre, and z1=0
if the apartment is situated in a different city microdistrict. z2=1 if the technical
condition = perfect or technical condition = good. z3=1 if the type of the building =
Prewar and Stalinist type, z3=0 if the type of the building <> Prewar and Stalinist
type.
Additive model of the estimation of the market value of residential RE
in Daugavpils and Riga. In the formula of determining the market value of an
apartment the equation of linear regression has been introduced, in which the cost
of the deal is the dependent variable but the independent variables are the factors
influencing the cost of an apartment.
Stepwizwe method has been used for the exclusion of the independent
variable from the algorithm. This is a step method in which, firstly, all independent
variables are included in the equation and then all variables, whose level of criteria
significance for correlation is higher than the defined threshold level, are excluded
in the consecutive order.
The main idea of this method is the changes of the specific weight of the
influence of the independent variables on criteria when other independent variables
appear in the equation. If the influence of some included factor becomes too weak,
it is excluded from the equation. The following formula has been obtained in the
result:
Market value (f1)= Total area of rooms *B+z1*B1+z2*B2+z3*B3+C (3.1.)
Positive coefficients of independent variables testify that they increase the
value of the dependent variable. However, the relations of coefficients (B) do not
allow making conclusions as to the influence of one or another factor upon the
dependent variable. In order to solve this problem, the standardized coefficients (β)
of linear regression that reflect private correlations of dependent and independent
variables are used. The private correlation is understood as the influence that is
made by one independent variable on the dependent variable in case if values of
other independent variables are fixed (taking into account this influence). The more
the given independent variable correlates with other independent variables, the less
is the absolute value of its coefficient β.
Analyzing the obtained regression equation it can be concluded that the
market value of an apartments is determined by its area. The value of an apartment
is also significantly increased by such factors as Microdistrict, if this is the centre,
and Type of the Building, if the apartment is in the Prewar or Stalinist type building.
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Microdistrict influences the cost of apartments more in Daugavpils, but Technical
Condition and Type of the Building influence the cost of apartments more in Riga.
The coefficient of multiple correlation R is the aggregated measure of the
connection between the independent variables and dependent variable. Value R2
(determination coefficient) is equal to the specific weight of the dispersion of the
dependent variable, which is determined by the influence of independent variables.
Thus, 77,3% (in Daugavpils) and 69,5% in Riga) of the dispersion of the variable
value Sum of the Deal is determined by the mutual influence of values of variables
Total Area of Rooms, Microdistrict, technical Condition, Type of the Building.
The significant strong direct connection has been discovered between the
Sum of the Deal and Market value (f1) (Spearman's Correlation Coefficient,
r=0.887). The given formula is least precise in forecasting the price of one-room
apartment in Riga (Paired Samples Test, p<0.05), which can be explained by the
fact that the cost of this particular type of apartments does not depend on its area.
Multiplicative model based on the regression analysis. In the model the
characteristic values and their weight are determined. Respectively, characteristic
values can compensate each other, which enables using interconnected parameters.
This model is more precise than the additive model.
Market value (f2)= Total area of rooms B*B1z1*B2z3*B3z4*C

(3.2.)

The determination coefficient R2 of the given model in Daugavpils is 0,84,
in Riga - 0,75. It is accepted in practice that the permissible value of this coefficient
should be greater than 0,7.
Multidimensional multiplicative regression model based on cadastral
value. Both in Daugavpils and Riga the cadastral value of apartments and their
market value differ greatly. The market value can exceed the cadastral value by 2-4
times. The least difference can be noted for one-room apartments, and the biggest for three-room apartments. The number of rooms significantly influences
differences between the cadastral and market values (ANOVA, p < 0,001).
The type of the building influences essentially both the cadastral cost of an
apartment and its market value. The highest cadastral value is noted for apartments
of the 103rd series and Lithuanian design buildings, although the highest market
value is observed for apartments in Pre-war type and Stalinist-type buildings.
The type of the building also influences the relations of cadastral and market
values. The market value of apartments in Pre-war and Stalinist type buildings
differs in 2.8 times, in Riga – in 4.76 times.
Moreover, there is the effect of mutual influence – Number of Rooms and
Type of the Building influence the relations of cadastral and market values of
apartments. The biggest differences are observed both in Riga and Daugavpils for
three-room apartments in buildings of Pre-war and Stalinist type.
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Between the Sum of the Deal and Cadastral Value there is a direct, average,
of mere significance, connection that is close to linear. In Daugavpils the
connection is closer (Pearson Correlation, r=0,569) than in Riga (Pearson
Correlation, r=0,495).
Market value (f5)= Cadastral valueB1* Number of roomsB2*B3*C

(3.3.)

The methodology of the discrete spatial parametric analysis (cluster
analysis). Alongside with the methods of correlation regression analysis it is
possible to use the methodology of cluster analysis in the mass appraisal of real
estate. The main idea of this methodology is the following: the model of mass
appraisal is formed through division (classifying, stratification). The set of
outgoing data of the objects of real estate is classified according to the pricemaking factors that most of all correlate with the prices of objects, as well as the
coefficients of the model are calculated comparing average values of initial and
classified set.
The model of cluster analysis based on the method of parallel classifying
(grouping). The method of classifying is the method for model formation of mass
appraisal of real estate which is based on the methodology of cluster analysis. It
implies classifying the estimated objects having common features into groups,
finding the value within each unified group and calculation of the model coefficient
in comparison to the groups’ values. Parallel grouping is the division of the initial
set into numerous homogeneous groups according to the individual group features.
The models of the appraisal of objects of residential RE that are based on
the cluster analysis are formed according to such formula:
Value (mm) = V*K1*K2*K3

(3.4.)

where V – basic rate of value (value of a square metre of the basic object’s total
area);
K1 – coefficient of location;
K2 – coefficient of technical condition;
K3 – type of the building.
The basic rate of the value V is taken as an average price of a square metre
of an apartment’s total area for all object of an experimental selected set. The value
location coefficient K1 in the target zone is calculated as the ratio - the average
price of a square metre of the total area of all objects in the target zone to the
average price of a square metre in the whole experimental set. City central districts
serve as one of the target zones, all other districts are united in the second zone. In
order to calculate the average value of coefficient K2, technical condition, we first
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calculate the average price values of objects with different technical condition and
then determine the ratio to the average price of all selected objects of residential
RE.
In order to find the value of coefficient K3, type of the building, we first are
to calculate the average price of a square metre of apartments in Pre-war and
Stalinist-type buildings separating it from all others that form the second target
group. The ratio of average prices in the target groups would appear in the
calculated coefficients.
The market value of an apartment that corresponds to the cluster analysis
can be calculated with the following formula:
Market value (f5) = Value (mm)* Total area of rooms

(3.5.)

Cluster model based on a special method of classifying (grouping). The
models of value estimation that are based on a special method of classifying
(grouping) can be formed within the following formula:
Value (mm) = V*K1*K2*K3

(3.6.)

The basic value rate V is the average price of the area of the object of
residential RE in the whole experimental selected set: V=173,43 Ls (Daugavpils),
V=638,50 Ls (Riga).
The value of coefficient K1, location coefficient, depends on the zone; in the
sequent grouping method similarly to the parallel grouping method the value of the
coefficient of location (price zones) is calculated as the ratio – the average price of
a square metre of the total area of objects in the definite zone to the average price
of a square metre of the total area of all objects in the experimental selected set.
City central districts are defined as the target zone, while other districts are united
in the second zone. The coefficient of technical condition is calculated for each
location zone separately. The average values of the specific weight of the price of
RE objects in various technical conditions are divided by average values of the
price of all objects of residential RE in the corresponding zones.
Coefficients of the type of the building are calculated for each location zone
separately and for each technical condition of apartments in these zones.
The corresponding market value of an apartment in the given model can be
calculated by the following formula:
Market value (f7) = Value (mm)* Total area of rooms

(3.7.)

The quality analysis of the formed econometric models. The estimation of the
quality of the formed models is carried out through the use of the data about the
sum of deals and variety of forecasted market value and the formation of
determination coefficients.
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Determination coefficient is one of the generalized aims of the quality of
estimation models. It shows what specific weight of the price changes are explained
by the factors that are included in the estimation model and it is calculated by the
following formula:

,
where

(3.8.)

y i –sum of the deal;
ŷ − market value calculated according to the model;
y – average value of the sum of the deal;
n – number of observations.
Table 3.1
Determination coefficients

Model description

City

R2

Additive regression model on the basis of Total area of
rooms (f1)
Multiplicative regression model on the basis of Total area
of rooms (f2)
Multiplicative regression model on the basis of Cadastral
value (f3)
Model of cluster analysis based on the parallel classifying
(grouping) method (f5)
Model of cluster analysis based on the sequent classifying
(grouping) method (f7)
Source: author’s made

Daugavpils
Riga
Daugavpils
Riga
Daugavpils
Riga
Daugavpils
Riga
Daugavpils
Riga

0,77
0,70
0,84
0,75
0,64
0,65
0,73
0,64
0,59
0,78

The comparative analysis of the formed econometric models has shown that
the multiplicative method is the most precise, which is substantiated by good
results both in Daugavpils and Riga.
The significant differences in the observed market value appear in this
model only in case of two-room apartments 7988 Ls, in Daugavpils (Paired
Samples Test, p<0,05). The value observed is 7988 Ls, while the value forecasted
is 7675 Ls.
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Table 3.2
Correlation coefficients between the existing sum of the deal and forecasted
market value of apartments in Daugavpils and Riga
Sum of the deal
Market value (f1)

Daugavpils
0,879

Riga
0,779

Market value (f2)

0,921

0,823

Market value (f3)

0,710

0,713

Market value (f5)

0,879

0,782

Market value (f7)

0,792

0,867

Source: author’s made
The correlation between the observed sums of the deal and the forecasted
market values of apartments in Daugavpils and Riga has been stated in all formed
models. The strongest correlation has been discovered between the existing price of
the deal and the market value that has been found with the help of the
multiplicative model.

The optimal combination of the forecasts of various models
The formation of the model for determining the market value of apartments
in Daugavpils and Riga is not the only option, because there is a whole set of
existing or potential models of mass appraisal of residential RE. At the same time
there might arise the issue of simultaneous use of various models in order to
increase the precision of the value. In other words, is it possible to find an optimal
combination of the forecasts of various models? Within the framework of the given
thesis the positive answer to this question has been found and the algorithm of the
optimal combination of the results of various models has been formed.
Let us Express the optimal value for Market value (T) using the Market
value (f1), Market value (f2), Market value (f5). These three models have provided
the best forecasted results.
T=f(f1,f2,f5)

(3.9.)

The task is to find a combination of f1, f2, f5 such that Market value (T)
would be closer to the Sum of the deal than each separate estimation. The optimal
value is defined using the method of Aitken's delta-squared process. The result is as
follows:
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T (Daugavpils) = -0,55*f1+1,70*f2+0,03*f5-980,49
T (Riga) = -0,07*f1+1,23*f2-0,13*f5-1407,54

(3.10)

The determination coefficient of the received combined model in
Daugavpils is 0,75, in Riga - 0,75. Besides, the forecasted value of one-room, tworoom and three-room apartments both in Daugavpils and Riga does not
significantly differ from the existing sum of the deal (Paired Samples Test,
p>0,05). The main drawback of each individual model is that though showing good
results on the whole there is always a category of apartments whose forecasted
value dramatically differs from the existing sum of the deal. For example, in the
multiplicative regression model the negative result has emerged in case of tworoom apartments in Daugavpils. The combination model provides the opportunity
to avoid such imperfection.
Thus, the optimal combination of the results gained through three models
improves the precision of the forecast of the market value of residential RE.

Classification of apartments in Daugavpils and Riga depending on their price
and price-making factors
Two-stage cluster analysis. Two-stage cluster analysis is carried out within the
following price-making factors: Number of rooms, Total area of rooms, Sum of the
deal, Technical condition, Microdistrict, Type of the building, which has allowed
dividing the market of real estate in Daugavpils and Riga into homogeneous
clusters. The clusters are formed by the objects that have either similar prices or
similar price-making factors. In Daugavpils the biggest in volume (44%) is the
cluster of the category of the average price whose price variation ranges from 3500
Ls to18000 Ls, corresponding to the average value of 7913 Ls. 50% of apartments
in this group have been sold at the price ranging from 7500 Ls to 8700 Ls. 72% of
the cluster are comprised of two-room apartments whose average area is 50 m2.
These apartments are not located in the centre and are not of Pre-war or Stalinist
type. 30% of apartments in Daugavpils can be called cheap. They have been sold at
the price from 2000 Ls to 9000 Ls with the average sum of the deal 4894 Ls. These
are one-room apartments with the area of 31,5 m2 in satisfactory condition and only
7% of them are located in the centre. The average price of approximately 26% of
apartments in Daugavpils is 12035 Ls. These are mainly situated in the centre and
the buildings of Pre-war and Stalinist type.
In the market of residential RE in Riga there may be four clusters
distinguished. The biggest in volume (39%) is the cluster of apartments whose
average value is 27511 Ls and average area is 57 m2. These are two-room and
three-room apartments in good condition that are located outside the city centre.
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The smallest in volume (18%) is the cluster of apartments whose average value is
15490 Ls. These are one-room apartments with the average area of 36 m2, in good
technical condition and that are located outside the city centre. The average price of
the most expensive apartments is 60033 Ls, these are three-room apartments, 53%
of which are in good technical condition, 59% are located outside the city centre
and 59% of them are in the building of Pre-war and Stalinist type. 23% of the
specific weight is comprised of the cluster where the average price of apartments is
33793 Ls. These are one-room or two-room apartments with the average area of 49
m2. 69% of these apartments are located in the city centre but 57% are located in
the buildings of Pre-war and Satlinist type.
Solution trees. The algorithm of the formation of solution trees enables solving
classification tasks and easily interpreting the results that have been obtained with
help of the model. Within the framework of the given thesis the solution trees have
been formed in order to enable classification of the objects of residential RE in
Daugavpils and Riga in the initial data input of which the characteristic values of
Microdistrict, Type of the building, Type of the Project, Technical condition have
been used but the sum of the deal has appeared in the initial data. The analysis of
solution trees has enabled the forecast of the market value of apartments according
to simple rules, for example:
- one-room apartment in satisfactory technical condition costs on average 4314
Ls in Daugavpils;
- one-room apartment in very good technical condition costs on average 6496 Ls
in Daugavpils;
- average market value of two-room apartments in Daugavpils city centre was
10205 Ls;
- average market value of three-room apartments in Daugavpils city centre will
be 19809 Ls;
- average market value of two-room apartments in Daugavpils that are located in
the districts of Jaunbūve, Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats in the buildings of Prewar, Stalinist, 103rd series and Lithuanian design type will be 8053 Ls;
- average market value of two-room apartments in Daugavpils that are located in
the districts of Jaunbūve, Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats in the buildings of
318th, 602nd, 467th series type will be 6714 Ls;
- average market value of one-room apartments in Riga in the buildings of 318th,
602nd, 467th series type will be 16218 Ls;
- average market value of two-room apartments in Riga in the buildings of Prewar and Stalinist type in very good technical condition will be 15162 Ls;
- average market value of three-room apartments in Riga in the buildings of Prewar and Stalinist type in very good technical condition will be 78043 Ls;
- average market value of three-room apartments in Riga in the buildings of Prewar and Stalinist type in satisfactory technical condition will be 55343 Ls;
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average market value of three-room apartments in Riga in the building of 318 th,
602nd, 467th series and 103rd type and Lithuanian design type located in such
districts as Purvciems, Mežciems, Pļavnieki will be 28662 Ls;
average market value of two-room apartments in Riga in the buildings of 318 th,
602nd, 467th series and 103rd type and Lithuanian design type located in such
districts as Purvciems, Mežciems, Pļavnieki will be 23904 Ls;
average market value of two-room apartments in Riga in the buildings of 318th,
602nd, 467th series and 103rd type and Lithuanian design type located in Teika
district and city centre will be 28740 Ls;
average market value of three-room apartments in Riga in the buildings of
318th, 602nd, 467th series and 103rd type and Lithuanian design type located in
Teika district and city centre will be 43107 Ls.

Solution trees allow us to find out what specific weight of the deals from the
existing data aggregate meets the requirements of the condition. In Daugavpils the
biggest specific weight of the deals (24%) satisfies the requirements: a one-room
apartment in Daugavpils in satisfactory technical condition would cost on average
4314 Ls.
Moreover, solution trees provide the possibility to carry out the analysis of
the discriminant ability of price-making factors.
In Daugavpils the biggest discriminant ability is found for the factor of
Number of rooms. The next significant factor for one-room apartments in is
Technical condition, but for two-room and three-room apartments this is
Microdistrict. Apart from this, those two-room apartments that are located in the
districts of Jaunbūve, Jaunforštadte, Ķīmiķu ciemats have a significant factor of
Type of the building, but three-room apartments – Technical condition.
In Riga’s market of residential RE the factor of Type of the building is of the
biggest discriminant ability. The next significant factor for the apartments in Prewar and Stalinist type buildings is Technical condition, but for apartments in the
buildings of 318th, 602nd, 467th series type and 103rd type and Lithuanian design
type these are the factors of Number of rooms and Microdistrict (Ruzha, 2012).
Neural networks. The predicates of the formed neural networks have been the
following: Total area of rooms, Technical condition as quantitative variables, as
well as Microdistrict and Type of the building have been measured according to the
dichotomic scale. With the help of neural networks the forecasted Market value (nt)
does not show significant difference from the average Sum of the deal both in Riga
and Daugavpils.
In another neural network (2) the following characteristic values have been
used as predicates: Cadastral value, Technical condition as quantitative variables,
as well as Microdistrict and Type of the building has been measured according to
the dichotomic scale. This neural network has shown significant difference of the
forecasted Market value (nt_1) from the average Sum of the deal only for two-room
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apartments in Daugavpils. The forecasted Market value of the apartments in this
category differs from the existing Sum of the deal on average by 15,5% and half of
the analyzed objects does not exceed 10%.
Despite the fact that the models formed on the basis of neural networks
forecast well the value of residential real estate, although their application requires
special skills and corresponding software (the offered neural networks have been
developed by the author with the help of SPSS 20).
The third chapter provides the results of the calculation of the market value
of residential RE gained using the methodology of an individual approach and mass
appraisal.
Within the individual estimation approach the calculation of the market
value of three-room apartments has been worked out with the help of expense
method and comparative method.
The use of the offered methodology of mass appraisal based on hedonic
model, has enabled the formation of data base (based on the official data base of
real estate market of the State Land Service for 2010-2011) with deal prices of
residential RE, describing the physical and economic characteristic values of
objects of residential RE that have been used in the deals. The following fixed
factors are reflected in the data base: address, number of rooms, microdistrict,
layout of rooms, type of the building, materials of the outer walls of buildings,
rooms outside an apartment, sanitary rooms, total area of rooms, sum of the deal,
cadastral value, registered sum of the deal, technical condition. The study and
comparative analysis of the data enabled selecting significant price-making factors
that determine the market value of objects of residential RE in Daugavpils and
Riga. The following has been used for this purpose: descriptive statistics, cross
tabulation analysis, analysis of the dispersion of one or multiple factors, correlation
analysis.
Thus, after the analysis of the property deals in the market of residential real
estate drawn in 2010-2011 we can make several conclusions. The influence of
certain factors that determine the value of apartments is expressed differently in
Daugavpils and Riga. Therefore it is useful to analyze the influence of these factors
on the formation of apartment’s value separately.
The author has concluded that the following factors dramatically influence
the value of residential RE: Microdistrict (the most demanded one is the city centre,
where the apartments are usually more expensive), Type of the building
(apartments in buildings of Pre-war and Stalinist type are more expensive than
others), Technical condition (good renovation can essentially increase the price),
Total area of rooms and related to it the factor of Number of rooms.
Such factors as Materials of the building’s outer walls, Sanitary rooms,
Layout of rooms significantly influence the value of apartments although they are
usually related to the factor of the Type of the building. According to the pricemaking factors econometric models of two types have been made: classifying and
prognostic. In the formation of classifying models the two-stage cluster analysis
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has been carried out, which enabled dividing the market of residential RE in
Daugavpils and Riga into homogeneous clusters that are formed by the objects
similar both in price and price-making factors.
The models for forecasting the value of residential RE have been made
using the methods of multidimensional regression analysis (additive model and
multiplicative model where one of the price-making factors is based on the total
area of rooms and another one – on the cadastral value) and discrete parametric
analysis (methods of cluster analysis: parallel classifying (grouping), sequent
grouping method).
The estimation of the quality of the formed models has been carried out
using the data about the sums of the deals and variety of forecasted market values
and providing the determination coefficients. The comparative analysis of the
formed econometric models has shown that the most precise results have been
provided by the multiplicative model; additive model; parallel grouping method.
The optimal combination has been carried out based on the forecasts of
various models because the optimal combination of the results calculated through
all three models allows us to significantly improve the precision of the forecasted
market value of residential RE.
The analysis of the data provided by the solution trees has let us not only
solve classification tasks but also forecast the value of apartments according to
simple regularities. Besides, in accordance with the solution trees it was possible to
carry out the analysis of the discriminant ability of price-making factors (Ruzha,
2012).
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CONCLUSIONS
1. Residential real estate is an economic welfare. This means that any object of
residential RE has value. The value of an object of residential RE is not only its
absolute feature (direct consequent of welfare), but also conventional
manifestations that are dependent on the degree of welfare and level of its rarity.
Specificity of residential RE (from economic aspect) can be viewed from three
sides in relation to three potential types of its use: welfare (the object of
consumption), commodity (object of purchase and sale deal), source of income
(asset capital). Owing to the fact that residential RE is not movable, its location
takes an important role. The buyer of an object of residential RE together with the
purchase of residential RE acquires the package of surrounding characteristic
values. Residential RE is unique and unrepeatable. It is actually impossible to
speak of two identical apartments, two identical buildings, places, because they will
definitely differ from other objects, communications, etc. The equivalent value of
the real estate in economics is studied in dynamics – during the whole life cycle of
the object. Residential RE as an economic welfare exists in a variety of qualitative
and quantitative characteristic values. Due to this a differential approach should be
applied to the determining of its value. The above mentioned most significant
features of residential RE create the basis for its appraisal, the target of which is to
define the equivalent value that can be expressed in various ways of estimation.
Besides, the type of use of residential RE is of great importance, too, as the value of
use determines each value.
2. Appraisal of objects of residential RE is one of the multiple potential expert
practices in the process of which some particular economic indicators are defined.
In the appraisal of residential RE such indicator is the equivalent value of an object
that is determined taking into account various factors.
The equivalent value is defined for all three potential types of use (welfare,
commodity, source of income), according to the special algorithm with the
calculation of the integrated indicator. The structurological chart for determining
the value of residential RE is as follows:
Concrete economic theories  approaches to determining the value 
methods of determining the value  algorithms for calculating the value
Having carried out the consequent analysis of the offered chart we can conclude the
following:
- economic theory is the acquisition of the scientific (objective) economic
practice. At this level we can distinguish some main regularities of changes in
the equivalent value as well as the factors that influence the changes indicated.
The analysis is basically the qualitative one. It results in the obtaining of
scientific knowledge about the value of real estate;
- approaches to estimating the value determine the estimation methods and the
integrated value of the equivalent value;
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-

method of determining the value based on the selection of the model of factors
allows us to find a quantitative solution to the equivalent value. The analysis is
basically the quantitative one;
- algorithm is the calculation of the equivalent value when the models of factors
are given with the concrete initial data, but quantitative modifications occur in
accordance with accepted calculation procedures.
For the theoretical substantiation of the residential RE we can use the labour theory
of value, theory of rent, the final (marginal) utility theory of value.
Having analyzed the theoretical materials that form the expert basis of the objects
of residential RE we can conclude the following:
- the theories mentioned are the most essential and are to be used in order to
form and implement the approaches to the analysis and appraisal of residential
RE;
- on the whole, these theories include all contextual aspects in relation to the
residential RE: as welfare, commodity and source of income, which logically
continues to develop in the basic approaches to management of RE.
3. In the appraisal theory the defined market value is thought to be the price which
is most probable in the free, open and competing market. The feasible deal price
that the estimator tends to determine is a compromise between the demand and
supply prices. Generally known estimation methods are mainly oriented towards
either the supply or the demand price. In order to model such compromise, the
estimator is to apply various methods and by matching the obtained results to
search for the feasible price, or market value. There exist three main methods of
appraisal of real estate: comparison of market data, expense method and income
method. Latvian estimators-appraisers most frequently use the method of
comparable units (expense method) for the appraisal of residential RE, and the
method of direct comparison of purchase deals (comparative method) considering
them to be the simplest and safest ones.
For the individual appraisal it is recommended to use all three basic
methods for any object. However, following the requirements of these estimation
standards to the full extent increases estimation labour-intensity at least threefold.
In order to avoid such labour-intensity in the individual appraisal we can use the
system of mass appraisal of the market value of residential RE.
4. Mass appraisal of the market value is carried out according to the same economic
principles as those applied in individual appraisal, although the aims, tasks and the
technique of estimation (methods) of one and the same economic indicators differ.
As the foreign experience shows mass appraisal can be used for determining
the market value. However, it can be applied only for the groups of objects whose
circulation in the market is multiple and whose market value has consolidated. In
mass appraisal of the market value of residential RE the main approaches are the
expert, statistic and mixed one. For mass appraisal of the market value of
apartments from all standard methods (expense, income, comparative) the
comparative method would be enough to use. Taking into account the advantages
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and disadvantages of all three approaches to mass appraisal, the author of the thesis
has offered the following methodic approach to determining the market value
of residential real estate: formation of the econometric model of hedonic type
based on the statistic (regression and cluster) analysis, as well as the use of Data
Mining methods - formation of solution trees and their analysis.
5. The author’s suggested method for mass appraisal of residential RE is made up
of a hedonic price model that involves six stages: projection of the data storage
(base), collection of the information on the residential real estate, the selection of
the mathematical model, processing of the initial information, coordination of the
model and its commercial application in the regional markets of residential real
estate in Latvia.
There is a standpoint in the hedonic value theory stating that the price is
expressed through the reproduction of characteristic values with their weight
coefficient and they can be formed for any item that has value. In this case it is
made for apartments of the secondary market of residential real estate.
Respectively, in our case the hedonic model of price formation shows the
functional dependence of the apartment’s price on the descriptive characteristic
values. The comparative method is used as the main approach to the estimation of
real estate. The regression analysis, cluster analysis and Data Mining methods have
been used as modeling methods.
Due to the fact that each method has its advantages and all of them can be
used in the collected data base, in the given thesis multiple models of various types
have been made and analyzed in order to select the best option that could be further
used in various applied situations.
6. For the achievement of the research aim the data base has been created (based on
the official data base of the market of real estate of the State Land Service for
2010-2011) with the official deal prices of residential real estate, describing
physical and economic characteristic values of objects of residential RE that have
been used in the deals. From the data base of 2010-2011 there has been a selection
of the property deals drawn: 350 one-room, two-room and three-room apartments
in all districts of Daugavpils and 162 – in Riga. The information of the Elite
dwelling and old wooden houses has been excluded from the data base. The
following fixed factors are reflected in the data base: address, number of rooms,
microdistrict, layout of rooms, type of the building, materials of the outer walls of
buildings, rooms outside an apartment, sanitary rooms, total area of rooms, sum of
the deal, cadastral value, registered sum of the deal, technical condition. The study
and comparative analysis of the data enabled selecting significant price-making
factors that determine the market value of objects of residential RE in Daugavpils
and Riga. The following has been used for this purpose: descriptive statistics, cross
tabulation analysis, analysis of the dispersion of one or multiple factors, correlation
analysis. Thus, the analysis of the sales deals in the market of residential RE during
2010-2011 allowed us to make several conclusions. The influence of certain factors
that determine the value of apartments is expressed differently in Daugavpils and
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Riga. Therefore it is useful to analyze the influence of these factors on the
formation of apartment’s value separately.
The author has concluded that the following factors dramatically influence
the value of residential RE: Microdistrict (the most demanded one is the city centre,
where the apartments are usually more expensive), Type of the building
(apartments in buildings of Pre-war and Stalinist type are more expensive than
others), Technical condition (good renovation can essentially increase the price),
Total area of rooms and related to it the factor of Number of rooms.
Such factors as Materials of the building’s outer walls, Sanitary rooms,
Layout of rooms significantly influence the value of apartments although they are
usually related to the factor of the Type of the building. According to the pricemaking factors econometric models of two types have been formed: classifying and
prognostic. In the formation of classifying models the two-stage cluster analysis
has been used, which enabled dividing the market of residential RE in Daugavpils
and Riga into homogeneous clusters that are formed by the objects similar both in
price and price-making factors.
The models for forecasting the value of residential RE have been formed
using the methods of multidimensional regression analysis (additive model and
multiplicative model where one of the price-making factors is based on the total
area of rooms and another one – on the cadastral value) and discrete parametric
analysis (methods of cluster analysis: parallel classifying (grouping), sequent
grouping method).
The estimation of the quality of the formed models has been carried out
using the data about the sums of the deals and variety of forecasted market values
and providing the determination coefficients. The comparative analysis of the
formed econometric models has shown that the most precise results have been
provided by the multiplicative model; additive model; parallel grouping method.
The optimal combination has been carried out based on the forecasts of various
models because the optimal combination of the results calculated through all three
models allows us to significantly improve the precision of the forecasted market
value of residential RE. The use of the data provided by the solution trees in the
analysis has let us not only solve classification tasks but also forecast the value of
apartments according to simple regularities. Besides, in accordance with the
solution trees it was possible to carry out the analysis of the discriminant ability of
price-making factors.
7. The development of residential area is very essential and integral part of the
strategy of the regional development. Residential RE is the sub-system of the
regional economy, and specificity of its functioning influences the regional
economy on the whole. It is necessary to consider also the social significance of the
market of residential RE because it refers to all layers of the society in relation to
the place of residence, occupation and mobility of the labour force. Thus, the
following statements have been substantiated in the course of the research:
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1. Based on the analysis and systematization of scientific elaborations the essence
of the residential real estate in Daugavpils and Riga has been stated as the result of
functional and spatial Dynamics of the city agglomeration, whose value is
determined by the direct and indirect factors. The strategies of regional
development have also been taken into account, which provide the opportunity to
control their social economic development. Based on the situation in the market of
residential RE the price differences in the objects of residential RE have been
revealed.
2. Based on the research of widely-spread general approaches and methods of
appraisal of real estate (expense, income, sales direct comparison) there has been a
suggestion elaborated – to improve the appraisal of residential real estate by
introducing the influencing factors that are received from the estimation carried out
by specialsits experts. The most influential factors that as opposed to others take
the account of situative determinants have been defined. This could contribute to
the efficient implementation of the activities within the regional policy for the
development of the real estate market in the state regional cities.
3. The analysis of the set of economic indicators has been carried out with the use
of methods of statistic modeling and forecast. The analysis has resulted in gaining
the value of one-room, two-room and three-room apartments in the secondary
market of residential real estate in Daugavpils and Riga. These estimations can
serve as a guideline that can be used in the researches of the secondary markets of
residential real estate in Latvia and its regions. This would help investors to make
decisions on operations with residential real estate both in the market of real estate
on the whole and in its certain segments and regions.
The work has resulted in the formation of the model of mass appraisal and
price forecast for residential real estate, which can be used in work of some newly
formed centralized institutional organization in the structure of regional
management for the price forecast. This model can also be used by banks, real
estate agencies, municipalities, investors and other participants of the market of
residential real estate in order to increase the quality and efficiency of operations in
dealing with real estate in the state regions.
The author of the thesis has been the first in Latvia to offer a new model of
the estimation of residential RE that adequately determines the market value of
objects of residential RE. The given method can be used by the Ministry of Finance
of Latvia for the adjustment of the cadastral value of residential real estate
according to the market value in the segments and state regions of the given
market. The use of new methods would make the taxation of residential real estate
(0,2-0,6% from the cadastral value of the object of residential RE) more
economically rightful, adequate to the market and would positively influence the
budget of municipalities in the state regions.
The research within the thesis has resulted in the formation of the software –
calculator for price calculation of apartments in the secondary market of dwelling
in Daugavpils and Riga. The software has been made in the form of JAVA
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application and is placed on the Internet website http://85.254.196.33:8282. The
programme summarizes the results of statistical analyses. It can be used for any
one-room, two-room or three-room apartment of the secondary market of
residential RE in any district of Daugavpils and Riga.
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PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR THEIR SOLUTION
1. The concept of mass appraisal of the market value of residential real
estate is not found in Latvian modern scientific literature about the economy of real
estate and institutions of the real estate market. This makes differentiation between
the specificity of the cadastral and market values of residential real estate difficult.
Solution of the problem:
To offer the institutions that develop the concepts of the market of real
estate (Ministry of Finance, State Land Service (SLS), Latvian Association of
Property Appraisers (LAPA), International Committee of International Property
Valuation Standards (ICIPVS), and others) to introduce a concept of mass
appraisal of the market value of residential real estate in terms of the author’s
interpretation.
2. The estimated prices are often artificially decreased (in purchase and sale
deals) but in some cases they are artificially increased (in case of mortgages).
Solution of the problem:
To offer the Latvian Association of Property Appraisers to introduce the
author’s elaborated methods of mass appraisal of residential real estate LVS 401
and submit for the approval receipt. For implementation and adjustment of the
given methodology it is essential to collaborate with the Latvian Academy of
Sciences, Latvian Association of Property Appraisers (LĪVA) and experts in
economics so that the offered methods of mass appraisal are adjusted and refined
each 3-5- years.
3. Alongside with the objects that can be estimated with the help of mass
appraisal there are such objects whose characteristic values have no analogues, but
in the individual appraisal of which the level of subjectivity might be high.
Solution of the problem:
In order to avoid inaccuracy in the individual appraisal of residential real
estate we can suggest LAPA to supplement such estimation methods with a unified
interpretation of indicators, which are characteristic of a certain type of residential
RE.
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