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1. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķi un 
uzdevumi, iegūstamie studiju rezultāti 

 
Latvijas valsts ekonomiskās politikas mērķu izpildei, jaunajam darba tirgum ir 

nepieciešama tāda izglītības un nodarbinātības politika, kas nodrošinātu cilvēku resursu 
pilnīgu izmantošanu, tādējādi veidojot produktīvu bāzi ekonomikas izaugsmei.  

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” apstiprināta RTU Senātā 2006.gada 25.septembrī ar 
lēmumu, protokols Nr.507. (skat.7. pielikumu). 

Latvijas būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu nozarei strauji attīstoties, ir 
sekmēta investīciju piesaistīšana valstī, kas noteikusi pieaugošo pieprasījumu pēc 
kvalificētiem un diplomētiem uzņēmējiem, vadītājiem šajās nozarēs. Kopš Latvijas iestāšanās 
Eiropas Savienībā, vietējais tirgus kļuvis aizvien atvērtāks ārvalstu investoriem un līdz ar to 
šis jautājums kļūst aizvien aktuālāks. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķis ir izglītot uzņēmējus un vadītājus, īpašu uzmanību 
pievēršot jaunāko zināšanu apguvei būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un 
vadīšanas jomās, kas sagatavotu speciālistus ne tikai zinātniski pedagoģiskajam darbam, bet 
arī praktiskajam darbam pašvaldībās, valsts institūcijās, finanšu un apdrošināšanās sfērās, 
komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas 
būvuzņēmējdarbības un nekustamo īpašumu jomās. Uzņēmējiem un vadītājiem ar iepriekšējo 
akadēmisko izglītību vēl papildus sniegt atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 
kopumu, kas atbilst Nekustamā īpašuma ekonomista profesionālajām prasībām. (skat.7. 
pielikumu) 
Kopumā studiju programmas uzdevumi: 

- veicināt maģistratūrā studējošiem analītiskās spējas būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšanā; 

- attīstīt iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā; 
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo 

pilnveidošanos, sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu 
praktiskajā darbībā; 

- veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem. 
Beidzot studijas: ja iepriekšējā iegūtā izglītība ir otrā līmeņa profesionālajās 

pamatstudijās iegūtais  bakalaura profesionālais grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, 
kas iegūta pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un 
administrēšana; finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību 
zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma 
izglītība, tiek iegūts maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšanā; ja iepriekšējā iegūtā izglītība ir akadēmiskajās pamatstudijās iegūtais  sociālo 
zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai 
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē, tiek iegūts maģistra profesionālais 
grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma 
ekonomista kvalifikācija.  

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas lekcijās, praktiskajās 
nodarbībās, praksē, projektu izstrādes laikā, kā arī studējot attiecīgo literatūru studējošie apgūt 
padziļinātas zināšanas būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā, attīsta iemaņas 
zinātniski pētnieciskajā darbā un paplašinā zināšanas ekonomiskajos, vadīšanas, sociālajos un 
pedagoģiskajos priekšmetos. Studējot šajā programmā, students iegūst arī nepieciešamās 
zināšanas un prasmes nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācijas iegūšanai. 



Paredzēts, ka vienlaicīgi iegūstot zinātniskās un praktiskās darba iemaņas, tiek 
padziļinātas zināšanas psiholoģijā un pedagoģijā, tādējādi sekmējot veiksmīgāku profesionālā 
un pedagoģiskā darba uzsākšanu.  

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas 
darbos, kā arī studējot attiecīgo literatūru apgūt juridiskos, inženiertehniskos, ekonomiskos, 
humanitāros un sociālos mācību priekšmetus. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšanas augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma paredz nozarei 
atbilstošus: 
- Obligātos studiju priekšmetus - Nekustamā īpašuma ekonomika, Investīcijas īpašumu 

attīstībā, Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana, Komerctiesības, Komercdarbības 
vērtēšana, Ekoloģijas sistēmu vadīšana, Darba aizsardzība, Nekustamā īpašuma vērtēšanas 
teorija, Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums, Nekustamā īpašuma tirgvedība. 

- Obligātās izvēles priekšmetus – Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā, Būvniecības 
produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus, Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā, Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība, Politikas un īpašuma filozofija, 
Būvniecības vadīšana, Būvuzņēmējdarbības ekonomika, Būvuzņēmējdarbības loģistika, 
Cenu veidošana būvniecībā, Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos, 
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs. 

Noslēdzot studijas, jāizstrādā maģistra darbs ar projektēšanas elementiem. 
Studiju rezultātā iegūst šādas zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci: 
• Zināt un izprast nekustamā īpašuma vispārējās un specifiskās attīstības tendences.  
• Zināt un izprast nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošos faktorus. 
• Izprast nekustamā īpašuma tirgū notiekošo procesu cēloņus un novērtēt iespējamās 

sekas. 
• Izprast ar būvuzņēmējdarbību saistītajā tirgū notiekošos procesus, to cēloņus un novērtēt 

iespējamās sekas.  
• Pārzināt vadības metodes. 
• Izprast normatīvo aktu ietekmi uz makroekonomiskajiem procesiem un nekustamā 
īpašuma tirgu un būvuzņēmējdarbību. 

• Izprast nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz vidi īslaicīgā un ilgākā laika posmā.  
• Izprast būvuzņēmējdarbībā notiekošo darījumu ietekmi uz vidi īstermiņa un ilgtermiņā 
• Prast novērtēt dažādus sociālos un politiskos procesus, un prognozēt to ietekmi uz 

uzņēmējdarbību nekustamā īpašuma jomā un būvuzņēmējdarbībā 
• Izmantojot vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un 

saskarsmi ar klientiem. 
• Kvalificēti sagatavot un prezentēt investīciju projektus nekustamajos īpašumos un 

būvniecības projektos.  
• Izmantot dažādas nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un uzlabošanas metodes. 
• Ievērot ētikas un kultūras principus darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī 

būvuzņēmējdarbības procesā. 
• Izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties nekustamā īpašuma un 

būvniecības jomā. 
• Prast izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu optimālu vadības lēmumu 

pieņemšanai.  
• Prast izmantot nekustamā īpašuma uzlabošanas metodes tā vērtības paaugstināšanas 

nolūkā. 
• Noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus nekustamā īpašuma izmantošanā 
• Izmantot nekustamā īpašuma un būvniecības ekonomikas likumsakarības lēmumu 

pieņemšanā.  
 



 Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” beidzējam nepieciešamā profesionālā attieksme: 

• Orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu. 
• Pozitīva attieksme pret sabiedrību, tajā notiekošajiem procesiem. 
• Atbildības sajūta, patstāvība un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus. 
• Fleksiblitāte nekustamā īpašuma darījumu tirgū, prognozējot iespējamās 

izmaiņas un reaģējot, tām pielāgojoties vai ietekmējot tās. 
• Komunikabilitāte, iniciatīvisms, radoša pieeja, strādājot komandā. 
• Saspringta uzmanība apjomīgas informācijas uztveršanai nekustamā īpašuma 

un būvniecības nozares tirgū.  
• Profesionālās ētikas apziņa. 
• Zinātkāre un spēja pilnveidoties pasaules nekustamā īpašuma tirgum un 

būvniecības tirgum globalizējoties. 
• Loģiska spriešanas spēja pieņemot vispārinātus spriedumus konkrētu notikumu 

izskaidrošanai un pamatošanai. 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības 

un nekustamā īpašuma vadīšana” pamatfunkcijas : 
• Izvērtēt būvniecības un nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos 

procesus, to ietekmējošos faktorus. 
• Noteikt būvniecības un nekustamā īpašuma darījumu jomā strādājošās 

komercsabiedrības mērķus, to realizēšanai risināmos uzdevumus. 
• Vadīt, vērtēt nekustamos īpašumus un ar tiem veicamos darījumus. 
• Apsaimniekot un pārvaldīt nekustamos īpašumus. 
• Izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem būvniecībā un 

nekustamā īpašuma jomā, ievērojot noteiktās prognozes būvniecības un nekustamā īpašuma 
tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātus, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
ekonomiskos aprēķinus dažādos īpašumu veidos. 

Saistībā ar programmas organizatora un realizētāja ciešo sadarbību ar profesionālajām 
asociācijām, kas savukārt, ir starptautisko organizāciju (asociāciju) FIABCI un CEPI biedri, 
tad izglītības programmas mērķi un uzdevumi ir saskaņoti ar šo organizāciju izvirzītajiem 
noteikumiem kopējām profesijas prasībām pasaulē un Eiropā. Izglītības programmas 
beidzējiem un arī studentiem ir iespēja strādāt un turpināt izglītošanos līdzīgās programmās 
Eiropā un pasaulē, piemēram, FIABCI vai CEPI dalīborganizāciju organizētajās studiju 
programmās vai uzņēmējsabiedrībās. 

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes augstākās profesionālās 
izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana” salīdzinājums veikts balstoties uz Eiropas Savienības augstskolu programmu izpēti. 

Līdzīgas studiju programmas tiek realizētas (sk. 5.pielikumu): 
• Bergische Universität Wuppeertal: Berga, Vācijā:  

o Master of Science Real Estate Management and Construction Project 
Management; 

• FH – University of  Applied Sciences: Oldenburga, Vācijā:   
o Master of Engineering Facility Management und Immobilienwirtschaft; 
o Master of Engineering Management und Engineering im Bauwesen; 

• HWZ – Hochschule für Wirtschaft Zürich (Šveice), Realis Swiss Real Estate School 
(Šveice) un DIA – Deutsche Immobilien - Akademie an der Universität Freiburg 
(Vācija): 

o Master of Advanced Studies in Real Estate Management.  
 
 
 



Salīdzinot akreditējamo augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmu 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” ar attiecīgajām studiju programmām 
ārvalstīs, var secināt, ka tās ir līdzīgas. Tas ļauj izdarīt šādus secinājumus: 

• Nominālais studiju ilgums līdzīgi kā Rīgas Tehniskās universitātes maģistru studiju 
programmās ir 1,5 – 2,5 gadi; 

• Maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai ir paredzēts pēdējais studiju semestris; 

• Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” pēc kredītpunktu apjoma ir līdzīga citu Eiropas valstu 
augstskolu programmām. 

Salīdzināmās studiju programmas un augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 
programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” satur arī līdzīgus mācību 
priekšmetus. Piemēram, būvniecības projektu vadīšana, nekustamā īpašuma vērtēšana, 
vadības grāmatvedība, pilsētas un teritoriālplānošana, komunikācijas, arhitektūras pamati, 
būvju konstrukcijas, nekustamais īpašums un finanses, publiskās un privāttiesības, 
būvuzņēmējdarbības ekonomika, būvniecības vadīšana un detaļplānojums, tirgvedības 
vadīšana, būvuzņēmējdarbība u.c. Bergas universitātē Vācijā; būvniecības vadīšana, 
arhitektūra, inženierekonomika, būvinženierzinātne, būvuzņēmējdarbības ekonomika 
Oldenburgas FH-universitātē Vācijā; ekonomikas nozares mācību priekšmeti, 
būvkonstrukcijas un to vērtēšana, uzņēmējdarbības vietas vērtēšana u.c. Cīrihes augstskolā 
Šveicē un Freiburgas universitātē Vācijā. 

 

2. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” organizācija 
 

Studiju sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē ir veidota atbilstoši Izglītības likumam, 
Augstskolu likumam un Profesionālās izglītības likumam, tā, lai tā maksimāli veicinātu 
studiju programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu un atvieglotu uzdevumu izpildi. Studiju 
sistēmu augstskolā iekšēji reglamentē studentu un augstskolas attiecības reglamentējošie 
dokumenti un studiju norisi un organizāciju reglamentējošie dokumenti. 

Svarīgākie dokumenti, kas nosaka studentu un augstskolas attiecības ir ieskaitīšanas 
dokumenti un atsevišķs līgums par izglītības iegūšanas noteikumiem, kā arī darba kārtības 
noteikumi. 

Pamatdokumenti un pārvaldes institūcijas, kas reglamentē, vada un nosaka studiju 
norisi, kārtību un organizāciju ir: 

- Rīgas Tehniskās universitātes Satversme; 
- Augstskolas vadība un Senāts;  
- Fakultātes vadība un Dome; 
- Studiju programmas administrācija; 
- Studentu pašpārvalde; 
- Studiju programma; 
- Studiju kursu programmas. 

Imatrikulētajiem studentiem Rīgas Tehniskā universitāte izsniedz starptautisko studenta 
karti (ISIC). No imatrikulācijas brīža studentam ir visas Rīgas Tehniskajā universitātē 
studējošā tiesības, ko paredz Izglītības likums, Augstskolu likums, Rīgas Tehniskās 
universitātes Satversme un citi saistošie dokumenti. 

Studentiem ir iespējas apgūt papildus zināšanas, mainīt studiju formu un studiju 
programmu, ieskaitīt studiju novērtējumā citās augstākās izglītības studiju programmās 
iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2 gadiem) pārtraukt studijas, saglabājot 
attiecības ar Rīgas Tehnisko universitāti.  



Augstskolas darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti ir pieejami pie programmas 
administrācijas un arī Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī augstākās profesionālās izglītības 
maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 
realizētājās Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas un vadīšanas katedras mājas lapas starptautiskajā interneta tīklā. 

Nominālais studiju ilgums ar iepriekšējo iegūto izglītību otrā līmeņa profesionālajās 
pamatstudijās – bakalaura profesionālo grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kas 
iegūta pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; 
finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra 
un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma izglītība, ir 1,5 gadi 
pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijās. Kopējais studiju programmas apjoms 60 KP. 

Nominālais studiju ilgums ar iepriekšējo iegūto izglītību akadēmiskajās pamatstudijās – 
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai 
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē ir 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi 
nepilna laika studijās. Kopējais studiju programmas apjoms 102 KP. 

Katrā mācību gadā ir 2 semestri, katra semestra ilgums ir 20 nedēļas – pilna laika 
studijām - 16 mācību nedēļas un 4 nedēļas ilga sesija. Nepilna laika studijām – mācību darbs 
ir organizēts pēc moduļu principa 20 nedēļu garumā.  

Uzsākot studijas, studenti saņem īsu informatīvo materiālu, kurš satur studentam 
svarīgāko informāciju par studiju organizāciju un praktisko realizāciju. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” īstenošana atbilst iesaistīto struktūrvienību mērķiem un 
uzdevumiem. 

 

3. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” apraksts 

 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības 

un nekustamā īpašuma vadīšana” paredz nozarei atbilstošus šādus kursus: 

- Obligātos studiju priekšmetus - Nekustamā īpašuma ekonomika, Investīcijas īpašumu 
attīstībā, Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana, Komerctiesības, Komercdarbības 
vērtēšana, Ekoloģijas sistēmu vadīšana, Darba aizsardzība, Nekustamā īpašuma vērtēšanas 
teorija, Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums, Nekustamā īpašuma tirgvedība. 

- Obligātās izvēles priekšmetus – Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā, Būvniecības 
produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus, Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā, Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība, Politikas un īpašuma filozofija, 
Būvniecības vadīšana, Būvuzņēmējdarbības ekonomika, Būvuzņēmējdarbības loģistika, 
Cenu veidošana būvniecībā, Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos, 
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs. 

- Noslēdzot studijas, jāizstrādā maģistra darbs ar projektēšanas elementiem. 



3.1.tabula 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” struktūra 

 
 Otrā līmeņa 

profesionālo 
pamatstudiju 
beidzējiem 

% no 
kopējā 
apjoma 

Akadēmisko 
pamastudiju 
beidzējiem 

% no 
kopējā 
apjoma 

• Obligātie studiju 
priekšmeti 

19 KP 32 29 KP 28 

• Obligātās izvēles 
priekšmeti 

15 KP 25 15 KP 15 

• Prakse  6 KP 10 32 KP 31 
• Maģistra darbs 20 KP 33   
• Maģistra darbs ar 

projekta daļu 
  26 KP 26 

Kopā: 60 KP 100 102 KP 100 
Obligātās izvēles daļā ir paredzēti specializējošie priekšmeti 13 KP apjomā, kā arī 

pedagoģijas/psiholoģijas priekšmeti 2 KP apjomā. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” studiju kursu priekšmetu programmas pievienotas 3. 
pielikumā.  

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” atbilst to RTU Inženierekonomikas fakultātes 
struktūrvienību mērķiem un uzdevumiem, kas iesaistītas programmas realizācijā. 

Imatrikulējot maģistra profesionālajās studijās akadēmisko pamatstudiju absolventus, 
kuriem piešķirts sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; 
tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē, iepriekš apgūtie 
studiju kursi tiek pielīdzināti. Vienlaikus maģistra profesionālā grāda būvuzņēmējdarbībā un 
nekustamā īpašuma vadīšanā nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācijas (PS 0328) 
iegūšanai, jāizpilda vēl sekojošas prasības 42 KP kopapjomā: 

 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 10 KP  
 Darba aizsardzība  2 KP 
2. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija  3 KP 
3. Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums  2 KP 
4.  Nekustamā īpašuma tirgvedība  3 KP 
    
D. PRAKSE 26 KP  
1. Specializējošā prakse   16 KP 
2. Projektēšanas prakse  10 KP 
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI   
1. Projekta daļa pie maģistra darba 6 KP  

 
 



4. Vērtēšanas sistēma Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju 
programmā“ Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

 
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatā ir otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasības (LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.481.).  
Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir: 
• pozitīvo sasniegumu summēšanas princips; 
• pārbaudes obligātuma princips; 
• vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips; 
• vērtēšanas formu dažādības princips; 
• pārbaudījuma pieejamības princips. 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 

un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķu un uzdevumu sasniegšanas vērtēšanas sistēma 
atspoguļotas 4.1.tabulā. 

4.1.tabula 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mērķu sasniegšanas vērtēšanas 
sistēma 

 

 Mērķi Vērtēšanas sistēma 
1. Studiju beidzējam jābūt zināšanām nekustamā īpašuma 

ekonomikā, investīcijas īpašumu attīstībā, būvniecības projektu 
ekonomiskā vadīšanā, komerctiesībās, komercdarbības vērtēšanā, 
ekoloģijas sistēmu vadīšanā, darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, 
nekustamā īpašuma vērtēšanas teorijā, būvkonstrukciju sistēmu 
novērtējumā, stratēģiskās attīstības plānošanā būvuzņēmējdarbībā, 
būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldībā, būvniecības vadīšanā, 
būvuzņēmējdarbības ekonomikā, būvuzņēmējdarbības loģistikā. 

Studentu aptauja, 
eksāmenu un 

ieskaišu rezultāti. 

2. Maģistra profesionālo studiju beidzējam studiju procesā jāiegūst 
praktiskā darba iemaņas un prasmes: 
- iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Finanšu un 
Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un 
instrukciju izmantošanā; 
- prasmes izmantot studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas, 
izstrādājot studiju darbus, kā arī maģistra darbu ar projektu 
elementiem; 
- prasmes izmantot atbilstošas datorprogrammas projektu 
risināšanā. 

Studiju darbu, 
prakses atskaites un 
maģistra darba ar 

projekta elementiem 
vērtējums. 

3. Maģistra profesionālo studiju beidzējam jābūt spējīgam: 
- saprast problēmas risināšanas mērķi, profesionāli piedalīties tā 
realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot 
nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; 
- nepārtraukti paaugstināt savas profesionālās zināšanas. 

Profesionālo studiju 
beidzēju, darba 

devēju aptaujas un 
atsauksmes. 

 
Iegūstamās izglītības kvalitāte tiks kontrolēta, izmantojot studiju beigušo, darba devēju 

un augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” profesionālajās studijās studējošo aptaujas, eksāmenu un 
ieskaišu rezultātus, novērtējot izpildītos studiju darbus un projektus, prakses atskaites un 
maģistra darbu ar projekta elementiem.  

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto katra 
studiju kursa noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju plānā. Eksāmenu pieņem 
studiju kursa mācībspēks vai cits attiecīgās struktūrvienības vadītāja norīkots mācībspēks. 



Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks.  

Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami arī kārtējie pārbaudījumi – 
kontroldarbi, uzstāšanās semināros, studiju patstāvīgie darbi u.c. Šie kārtējie pārbaudījumi ir 
noteikti studiju kursu programmās.  

Maģistra darbs paredz zinātniski praktisko pētījumu būvuzņēmējdarbības vai nekustamā 
īpašuma vadīšanas jomā ar projektēšanas daļu, kurā tiek veikts konkrēts projekts efektīvākā 
projekta izvēlē investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma vai būvindustrijas jomā, 
pamatojot to ar iepriekš noteiktām prognozēm būvniecības nozares un nekustamā īpašuma 
tirgus attīstības tendencēm; vai arī ekonomiski izvērtēts projekts saistīts ar nekustamo 
īpašumu darījumu, apsaimniekošanas, vērtēšanas vai būvuzņēmējdarbības vadīšanas 
aspektiem, izmantojot pašvaldību darbības jomas, valsts institūcijas, finanšu un 
apdrošināšanas sfēras, komercsabiedrības, nevalstiskās, starptautiskās un nacionālās 
organizācijas. 

Maģistra darbs tiek publiski aizstāvēts, kura vērtēšanai tiek izveidota Rīgas Tehniskās 
universitātes Rektora nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, kuras sastāvā ir arī Latvijas 
nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas īpašumu vērtēšanas asociācijas, Latvijas 
namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas, Latvijas būvnieku asociācijas un Latvijas 
Būvinženieru savienības pārstāvji. Darbus novērtē Inženierekonomikas fakultātes dekāna 
apstiprināti recenzenti. 

Zināšanu pilnveidošanai un neskaidrību atrisināšanai viss iesaistītais personāls organizē 
konsultācijas. Ar katra pasniedzēja konsultāciju grafiku var iepazīties Rīgas Tehniskās 
universitātes, Inženierekonomikas fakultātes un/vai Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedru mājas lapās, kā arī atbilstošajās (nodrošinātājās) 
struktūrvienībās un jau pieminētajā Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas 
un vadīšanas katedrā. 

Studentu zināšanu vērtējuma rezultāti divreiz mācību gadā tiek apspriesti 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras sēdēs, tos 
apkopo un vērtē arī programmas administrācija, un tie kalpo par pamatu tālākai mācību 
procesa pilnveidošanai. 

Prakses tiek vērtētas divdaļīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.  
Prakses vērtējumu dod prakses vadītājs un prakses aizstāvēšanas komisija, pieņemot 

prakses atskaišu aizstāvēšanu un izvērtējot prakses uzņēmuma atsauksmi.  
Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi, ja vērtējums nav bijis 

mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 
Lai nodrošinātu studentu informētību par studiju kursu noslēguma pārbaudījumu 

nosacījumiem un prasībām, par prakses programmām un prakses atskaites aizstāvēšanas 
prasībām: 

 studiju kursu noslēguma pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi ir 
pieejami pie programmas administrācijas un mācībspēkiem; 

 pārbaudījumu nosacījumi, prasības un jautājumi studentam tiek izskaidroti studiju 
kursa pirmajā nodarbībā. 

Programmas apguvi noslēdz maģistra darbs ar projekta daļu. Aizstāvot maģistra darbu, 
vērtēšanas kritēriji ir: 

 teorētisko zināšanu un pieredzes sistematizācija, nostiprināšana un paplašināšana; 
 patstāvīga literatūras un citu informatīvo avotu apguve, t.sk. svešvalodās; 
 uzdevumu teorētiskās nostādnes un pētāmās problēmas risināšanas prasme, kas 

ietver atsevišķus un kompleksus kopsavilkumus un novitātes elementus; 
 aktuālas lietišķās problēmas analīze; 
 praktisku risinājumu izstrādāšana;   
 patstāvīga lietišķā pētījuma veikšanas iemaņu un iegūto praktisko rezultātu 

aizstāvēšanas spēju attīstība un nostiprināšana. 



Maģistra diplomu par iegūto maģistra profesionālo augstāko izglītību saņem students, 
kurš ir apguvis programmu un nokārtojis valsts pārbaudījumu iegūstot tajā vērtējumu – ne 
mazāku par 4 (gandrīz viduvēji).  

Šāda vērtēšanas sistēma Rīgas Tehniskajā universitātē darbojas no 2001./2002.mācību 
gada, un tā ir sevi attaisnojusi, panākot augstāku studentu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī 
studējošo sekmju labāku pārskatāmību un vērtējumu atbilstību prasmēm un zināšanām. 

Studējošo sekmība un rezultāti tiek regulāri analizēti un apspriesti katedru, profesoru 
grupu, programmas vadības sēdēs, maģistra darbu aizstāvēšanas rezultātus izskata arī 
Inženierekonomikas fakultātes Domes sēdēs. 

 
 

5. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” praktiskā 
īstenošana 

 
Programmas realizāciju pamatā koordinē un vada Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra, savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina 
arī citas RTU struktūrvienības.  

Mācību procesa nodrošināšanā piedalās sekojošas struktūrvienības:   
• Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, 
• Darba un civilās aizsardzības institūts, 
• Humanitārais institūts, 
• Būvniecības fakultāte, 
• Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts  
Atbilstošās RTU struktūrvienības nodrošina mācību metodisko darbu: izveido un 

atjauno mācību priekšmetu programmas, nodrošina atbilstošo mācību priekšmetu 
pasniegšanu, maģistra darbu vadīšanu un aizstāvēšanu un citus mācību metodiskos darbus. 
mācību programmu pārskatīšanai un pilnveidošanai ir jānotiek katru gadu, studiju procesa 
uzlabošanas nodrošināšanai. 

Programmas realizācijas nodrošināšanā tiek iesaistīts arī atbilstošs tehniskais un 
saimnieciskais RTU personāls. 

Studiju saturu atspoguļo katra priekšmeta programma (skat. 3. pielikumu). 
Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju priekšmeta programmā 
noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju patstāvīgie darbi. Studiju 
priekšmeta apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.   

Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta 
programmā noteiktās prasības (nokārtojuši kontroldarbus, studiju patstāvīgos darbus u.c.). 
Pretējā gadījumā studentam nav tiesības kārtot eksāmenu. Pārbaudījumu vērtējumi tiek 
reģistrēti ieskaišu grāmatiņā un eksaminācijas lapā. 

Nodarbību sarakstā vai eksāmenu grafikā plānotajā laikā nenokārtotais noslēguma 
pārbaudījums ir studiju parāds. Studiju parādu kārtošanas noteikumi un kārtība ir reglamentēti 
ar atbilstošiem RTU Senāta lēmumiem. 

Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem studiju 
programmā noteiktajiem studiju kursa noslēguma pārbaudījumiem.  

Maģistra darba tematu izvēlas students, un to izvērtē katedras sēdē un apstiprina ar 
Dekāna rīkojumu. Maģistra darbu students izstrādā patstāvīgi, studiju pēdējā semestrī, 
konsultējoties ar darba vadītāju. 

Mācību process tiek organizēts auditorijās un prakses vietās. Auditorijās notiek 
teorētiskās un praktiskās nodarbības, bet prakses vietās – iegūto zināšanu nostiprināšana un 
specializēto praktisko iemaņu iegūšana. 



Mācību procesa nodrošināšanā un modernizācijā ir notikuši ievērojami uzlabojumi. 
Auditoriju telpas ir izremontētas, apgādātas ar jaunām mēbelēm, uzstādīti ekrāni un 
kodoskopi. Studentu rīcībā ir datorzāles, kopētāji. Studenti var strādāt arī ar periodiskiem 
izdevumiem un mācību literatūru. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” studējošie pētnieciskā darba iemaņas iegūst, strādājot ar 
literatūru un internetu, kas nepieciešams, lai varētu sekmīgi izstrādāt studiju darbus un 
maģistra darbus ar projekta elementiem. 

Akadēmiskais personāls pētnieciskā darba un kvalifikācijas celšanas laikā iegūtās 
atziņas iestrādā mācību procesā. Studentiem ir iespēja uzstāties un publicēties par sava darba 
rezultātiem ikgadējās RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences ietvaros.   

 
 

6. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” perspektīvais 
novērtējums 

6.1. Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 
 

Studiju programma izveidota saskaņā ar LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumiem 
Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un ar 
RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmumu prot. Nr.467 “Par otrā līmeņa profesionālo studiju 
programmu struktūru”. 

6.1.tabula 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 
atbilstība valsts standartam 

 

LR MK noteikumu Nr.481 prasības Maģistra studiju programma „Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” 

Maģistra programmas apjoms ir vismaz 
40 kredītpunkti. 

Maģistra programmas apjoms ir 60 KP. 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
augstākās izglītības maģistra grāda 
ieguvei ir vismaz pieci gadi. 

1,5 gadi pilna laika studijas vai 2 gadi nepilna 
laika studijas pēc bakalaura profesionālā grāda 
iegūšanas vai līdzvērtīgām studijām (ne mazāk kā 
4 gadi). 

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē, un kuru apjoms ir vismaz 7 
kredītpunkti. 

Jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē nodrošina kursi, kuru apjoms ir 13 KP. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību 
studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 5 
kredītpunkti. 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas 
darba un vadībzinību studiju kursi, kuru apjoms ir 
32 KP. 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 
kursi, kuru apjoms ir vismaz 2 
kredītpunkti. 

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apjoms 
ir 2 KP. 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 6 
kredītpunkti. 

Prakses apjoms ir 6 KP. 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba vai diplomdarba 

Maģistra darba apjoms ir 20 KP. 



(diplomprojekta) izstrāde un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 
20kredītpunktu. 
Izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā 
maģistra programmā, maģistra 
programmā var imatrikulēt izglītojamos 
ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura 
grādu, vai profesionālo kvalifikāciju, 
kura iegūta, pabeidzot vismaz četru 
gadu studiju programmu. 

Prasības iepriekšējai izglītībai: 
1/ otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – 
bakalaura profesionālais grāds un 5.līmeņa 
profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot 
programmu šādās izglītības programmu grupās: 
vadība un administrēšana; finanses, banku lietas un 
apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību 
zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; 
būvniecība un civilā celtniecība vai tai 
pielīdzināma izglītība.  
2/ akadēmiskās pamatstudijas* – sociālo zinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; 
vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē. 
* papildus maģistra profesionālo studiju 
programmā noteiktajām prasībām, jāizpilda vēl 
prasības 42 KP kopapjomā. 

Pēc maģistra programmas apguves 
piešķir profesionālo maģistra grādu 
nozarē, starpnozarē, kopnozarē vai 
profesijā. 

Iegūstamais grāds: 
Maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšanā 

 

• Programmas mērķi – akreditējamās programmas mērķi ir atbilstoši valsts izglītības 
standartā noteiktajiem; 

• Programmas saturs – akreditējamās programmas saturs (skat. 3.pielikumu) ir atbilstošs 
valsts izglītības standartā (7.pielikums) noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir: 

 studiju kursi 
 studiju prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk – prakse); 
 valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba ar projekta daļu izstrādāšana un 

aizstāvēšana. 
• Programmas apjoms – akreditējamās programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir 

atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir 
izteikts kredītpunktos. 

• Vērtēšanas pamatprincipi – akreditējamās programmas vērtēšanas principi ir atbilstoši 
valsts izglītības standartā noteiktajam: 

 Pozitīvie sasniegumi tiek summēti. 
 Katra kursa noslēgumā vērtējums ir obligāts. 
 Prasību atklātība un skaidrība – pārbaudījumu prasības ir pieejamas visiem 

interesentiem pie programmas administrācijas vai mācībspēkiem un tiek atbilstoši 
izklāstītas katra priekšmeta apguves sākumā. 

 Pārbaudes veidu dažādība – kontroldarbi, studiju darbi, patstāvīgie darbi, uzstāšanās 
semināros, ieskaites, eksāmeni (mutisks, rakstisks, praktiski veicamu uzdevumu 
saturošs), prakses darba aizstāvēšana, maģistra darba aizstāvēšana u.c. 

Pārbaudījumu saturs un apjoms atbilst priekšmetu programmās noteiktajam saturam un 
profesionālās kvalifikācijas prasmju un zināšanu prasībām. Visi nosacījumi kredītpunktu 
iegūšanai ir aprakstīti katra priekšmeta programmā (skat.3.pielikumu). 

 

 



6.2. Atbilstība profesijas standartam 
 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” noslēgumā tiek piešķirts maģistra profesionālais grāds 
būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista 
kvalifikācija. 

Nekustamā īpašuma ekonomista profesijas standarts ir apstiprināts 2005. gada 6.jūnijā ar 
LR IZM rīkojumu Nr. 505 (PS 0328). Profesijas standarts pievienots 7.pielikumā. 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” saturs veidots saskaņā ar šo standarta projektu, lai izpildītu 
tā prasības.  

Darba devēju aptaujas 
Nekustamā īpašuma ekonomista profesijas standarta izstrādāšanas gaitā notika viedokļu 

saskaņošana starp topošajiem un esošajiem darba devējiem un Latvijas lielāko augstskolu 
pārstāvjiem, jo nekustamā īpašuma ekonomista profesijas standarta izstrādes darba grupas 
sastāvā bija pārstāvji no asociācijām – Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju 
asociācija, Latvijas būvnieku asociācija, Latvijas Nekustamā īpašuma vērtētāju asociācijas, 
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu mākleru asociācijas, uzņēmējsabiedrības SIA 
A.K.Centrs, SIA Baltic Property Group, SIA Arko Real Estate, SIA Ober Haus Real Estate, 
Mājokļu aģentūra, Siguldas novada Domes Būvvalde, u.c. pārstāvji. 

Var droši apgalvot, ka profesijas standarts atspoguļo darba devēju vēlmes. Semināra 
„Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”, kas notika 2006.gada nogalē Eiropas sociālā 
fonda atbalsta programmas “Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā 
personāla kompetenču paaugstināšanai” ietvaros, izvērtējot darba devēju viedokļus, var 
secināt, ka darba devēji atzinīgi novērtē šo speciālistu parādīšanos darba tirgū. 

 

7. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” studējošo 
raksturojums 
 
7.1. Studējošo skaits programmā -34 studenti 
 
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studentu skaits  
 

Gads 
Apmācības veids 2006./07.m.g. 

Neklātienes 34 
 
7.3. Absolventu skaits – izlaidums būs 2009. gadā 
 
7.4. Studentu aptaujas un to analīze – Katra semestra beigās tiek organizēta studējošo 
aptauja. Anketēšanas rezultāti šobrīd tiek apkopoti un tie tiks izmantoti programmas kvalitātes 
vērtēšanā. Anketēšanas un rezultātu analīzes procesā aktīvi piedalās paši studenti un 
Inženierekonomikas fakultātes Studentu pašpārvalde. 
 
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze– Aptaujas pagaidām netika veiktas, jo šajā studiju 
programmā vēl nav absolventu. Bet tās tiks organizētas atbilstoši Rīgas Tehniskās 
universitātes Inženierekonomikas fakultātē iedibinātajai kārtībai.  
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā - Studējošie savu līdzdalību studiju 
procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta 



pasniedzējam, katedru un profesora grupu vadītājiem, programmas direktoram vai ar studentu 
pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji piedalās Inženierekonomikas fakultātes Domes sēdēs. 

Īpaša nozīme ir studējošo aptaujām, kuras regulāri tiek organizētas un objektīvi parāda 
studentu viedokli gan par konkrētu studiju kursu, gan par studiju procesa organizāciju. 
 
 

8. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” nodarbinātā 
akadēmiskā personāla novērtējums 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Augstākās programmas realizācijā piedalās Rīgas Tehniskās universitātes dažādu 
institūtu, katedru un profesoru grupu mācībspēki un nekustamo īpašumu un būvniecības 
nozares profesionāļi. Realizāciju pamatā koordinē un vada Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra, savukārt, saturu un kvalitāti nodrošina 
arī citas RTU struktūrvienības.  

Mācību procesa nodrošināšanā piedalās sekojošas struktūrvienības: Ražošanas un 
uzņēmējdarbības institūts, Darba un civilās aizsardzības institūts, Humanitārais 
institūts, Būvniecības fakultāte un Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts  

Akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas parādītas 2.pielikumā.  
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Būvuzņēmējdarbība un 

nekustamā īpašuma vadīšana” īstenošanā iesaistīto mācībspēku saraksts parādīts 8.1. tabulā. 
 

8.1.tabula 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

„Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana”  
īstenošanā iesaistītie mācībspēki 

 

Nr. 
p.k. Studiju priekšmets Vārds, uzvārds 

Zinātniskais grāds, amats 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 

1. Nekustamā īpašuma ekonomika Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

2. Investīcijas īpašumu attīstībā 

Māris Grīnbergs, (1958), 
Maģistrs, lektors 

Sandra Gusta, (1963) 
Doktors, docents 

Tatjana Tambovceva, (1973), 
Maģistre, lektore, doktorante 

3. Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana 

Ervīns Butkēvičs (1967) 
Maģistrs, lektors, doktorants 

Jānis Ķipsna, (1945) 
Doktors, profesors 

4. Komerctiesības 
 

Daina Ose, (1971), 
Maģistrs, Doc.(prakt.) 

5. Komercdarbības vērtēšana 
 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 



Kristīne Jarve, (1977), 
Maģistrs, doktorants, docents (pr.) 

Artūrs Žuromskis (1982) 
Dipl.jur., lektors 

6. Ekoloģijas sistēmu vadīšana Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 
Jānis Ieviņš, (1955) 
Doktors, asoc. prof. 

7. Darba aizsardzība 
 

Vladimirs Jemeļjanovs, (1954) 
Doktors, asoc.prof. 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

8. Nekustamā īpašuma vērtēšanas 
teorija 

Kristīne Grundberga, (1979), 
Maģistrs, doktorants, lektore 

Ilmārs Kālis, (1931), 
Doktors, docents 

9. Būvkonstrukciju sistēmu 
novērtējums 

Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

10. Nekustamā īpašuma tirgvedība 

Kristīne Fedotova, (1977), 
Maģistrs, asistents, doktorante 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
1.Specializējošie priekšmeti 

1.1. Nekustamā īpašuma tirgus 
tautsaimniecībā 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 

Aldis Čevers, (1963) 
Mg.jur, docents (pr.) 

1.2. Būvniecības produktu un 
nekustamā īpašuma starptautiskais 
tirgus 

Aivars Gulbis (1958) 
Mg.oec, docents (pr.) 

1.3. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

1.4. Būvuzņēmējdarbības finanšu 
pārvaldība 

Rasma Alsiņa, (1942), 
Mg.oec., asoc.prof.(prakt.) 

1.5.  Politikas un īpašuma filozofija 
 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Aivars Jurjāns, (1953), 
Doktors, docents 

1.6. Būvniecības vadīšana 
 

Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

Alberts Zvejnieks, (1937), 
Doktors, profesors 

1.7. Būvuzņēmējdarbības ekonomika 

Rasma Alsiņa, (1942), 
Mg.oec., asoc.prof.(prakt.) 

1.8. Būvuzņēmējdarbības loģistika Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

1.9. Cenu veidošana būvniecībā 
 

Valentīna Mihejeva , (1948) 
Maģistre, lektors 



Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

1.10. Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 

Ervīns Butkevičs, (1967), 
Maģistrs, doktorants, lektors 

Ineta Geipele, (1963) 
Doktors, profesors 

1.11. Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 

Kristīne Jarve, (1977), 
Maģistrs, doktorants, docents (prakt.) 

2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
2.1. Psiholoģija  

 
Airisa Šteinberga, (1968), 

Doktors, docents 
2.2. Pedagoģija  

 
Anita Lanka, (1950), 
Doktors, asoc. prof. 

D. PRAKSE / PRAKTISKAIS DARBS 
1. Prakse Ineta Geipele, (1963), 

Doktors, profesors 
2. Specializējošā prakse 

 
Ineta Geipele, (1963),  

Doktors, profesors 
3. Projektēšanas prakse 

 
Ineta Geipele, (1963),  

Doktors, profesors 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

1. Maģistra darbs 
 

Ineta Geipele, (1963),  
Doktors, profesors 

2. Maģistra darbs ar projekta daļu 
 

Ineta Geipele, (1963),  
Doktors, profesors 

 
No kopējā akadēmiskā personāla kopskaita personāls no RTU ir 82,61%, bet 

pieaicinātie nozares speciālisti veido 17,39% no kopējā akadēmiskā personāla, kas 
skaidrojams ar nozares specifiku. 

No RTU akadēmiskā personāla 68,42% ir ar doktora zinātnisko grādu. 31,58% no 
akadēmiskā personāla ir maģistra grāds, no tiem četri pasniedzēji (66,67% no kopējā ar 
maģistru zinātnisko grādu skaita) studē doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai. No 
pieaicinātajiem nozares speciālistiem 3 ir RTU doktorantūras studenti, kas darbojas 
nekustamo īpašumu un būvniecības nozarē, bet trīs - ar atbilstošu specializāciju nekustamo 
īpašumu vērtēšanā. Viens no minētajiem piesaistītajiem nozares speciālistiem ir praktiskais 
docents. Nozares profesionāļus, kuri var piedalīties studiju programmas realizēšanā, iesaka 
atbilstošās ar nekustamo īpašumu un būvniecību saistītās asociācijas, kas tādējādi augstākās 
izglītības programmas pasniegšanā nodrošina saturu piesātinātu ar profesionālajām novitātēm.  

No RTU ievēlētajiem mācībspēkiem, kas nodrošina studiju procesu, 15,79% ir profesori, 
26,32% - asociētie profesori, 26,32% - docenti, 15,79 – praktiskie docenti, 10,53% lektori un 
5,25% - asistenti. 

Mācībspēku saraksti atspoguļoti 6. pielikumā. 

 

 
 



8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu 
īstenošanai 

 
Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst RTU Inženierekonomikas fakultātes 

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras mērķu un 
uzdevumu īstenošanai, ko apliecina 2. pielikumā ievietotās personāla dzīves un zinātniskās 
pētniecības un radošās biogrāfijas.     

2006./07.m.g. akadēmiskais personāls iesaistījās un visa mācību gada laikā aktīvi 
piedalās ESF projektā VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/0007 „Atbalsts RTU IEF 
nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai” (kopā 20 
cilvēki), apgūstot nekustamā īpašuma nozares attīstības īpatnības, IT tehnoloģijas kvalitatīvu 
un saturiski bagātu lekciju sagatavošanai un novadīšanai multimediju vidē. 16 pasniedzēji 
papildina savas zināšanas pastiprinātajos angļu valodas kursos.  

Divi RTU Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas un vadīšanas katedras pasniedzēji – profesore Ineta Geipele un asociētais 
profesors Jānis Vanags kopā ar pieaicinātājiem nozares speciālistiem papildināja savas 
zināšanas Latviju pārstāvētās asociācijas LANĪDA un ASV pārstāvniecības CEPI organizētajā 
kvalifikācijas paaugstināšanas programmā CEPI sertifikāta iegūšanai.  
Akadēmiskais personāls piedalījās LZP grantu izpildē: 

- Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 5-4-1. no 12.07.2005. , pamatojoties uz LZP 
Doktorantūras komisijas 25.05.2005. g. lēmumu, piešķīra LZP Doktorantūras 
komisijas atbalsta grantu Kristīnei Fedotovai no 01.07.2005. līdz 15.09.2007. Tēma: 
„Koksnes produktu konkurētspējas vadīšanas aspekti Latvijas tirgū (problēmas, 
iespējas un risinājumi)”. Zinātniskā darba vadītāja – I. Geipele. 

- Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 3-1-1. no 02.06.2004., pamatojoties uz LZP 
Doktorantūras komisijas 17.05.2004. g. lēmumu, piešķīra LZP Doktorantūras 
komisijas atbalsta grantu Tatjanai Tambovcevai no 01.07.2004. līdz 31.12.2004. 
Latvijas Zinātnes padomes rīkojums Nr.95. no 17.12.2004. par atbalsta granta 
pagarinājumu laika posmam no 01.01.2005. – 31.12.2005. Tēma: „Ekoloģiski 
orientētas vadīšanas ekonomiskie aspekti Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja – I. 
Geipele. 

- LR Finanšu ministrijas projekts Nr. FM 2005/9. - Padomes direktīvā 2003/96/EC, kas 
pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un 
elektroenerģijai, noteikto prasību ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, 
2005. A.Zvejnieks – vadītājs; I.Geipele, K.Fedotova - dalībnieces.  

- LR IZM un RTU zinātniskais projekts „Nekustamo īpašumu tirgus attīstības 
problēmas un risinājumi”, darba grupas vadītāja: profesore I.Geipele, projekta 
dalībnieki -  asoc.prof.J.Vanags, doc.S.Gusta, asist. K.Fedotova u.c. 

Mācībspēki piedalās arī citu veidu pētījumos, sniedz konsultācijas valsts institūcijām un 
uzņēmējiem. Tā piemēram, asoc. profesors Jānis Vanags un Ineta Geipele piedalījās 
Ziemeļvalstu kopīgā projektā, sadarbībā ar LR Ekonomikas ministrijas Būvniecības 
departamentu „Būvniecības izmaksu samazināšanas pieredzes un iniciatīvu apskats un 
analīze mājokļu būvniecībā Ziemeļvalstīs”, veicot minēto pētījumu situācijas noskaidrošanai 
Latvijā.   

Savukārt, A.Auziņš piedalījās Eiropas pētnieciskā projekta COST G9 akcijas ietvaros: 
„Nekustamā īpašuma transakciju modelēšana”, darbā (regulāri semināri ārvalstīs un 
starptautiska publikācija) laikā no 2001.g. – 2006.g. www.cost.cordis.lu un darbojas kā eksperts 
starptautiskās konferencēs un semināros ārvalstīs ar prezentācijām ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO) konferencēs laikā no 2001.g. – 2005.g. 
www.fao.org/Regional/SEUR/index_en.htm 

Mācībspēki svarīgākās zinātniskās izstrādnes apkopojuši dažādos zinātniskos rakstos, t. sk. 
ārzemju izdevumos un referātu tēzēs, kā arī nolasīti  referāti dažādās, t. sk. starptautiskās 



zinātniskās konferencēs un publicētas metodiskās izstrādnes. Dažas no svarīgākajām 
publikācijām: 
• Geipele I., Rudule – Jansone A. Development of the agricultural lands sector of the real 

estate market in Latvia: Economic science for rural development- Rural and Regional/ 
Proceedings of the international scientific conference// Academy of agricultural and 
forestry sciences of Latvia; Latvia university of agriculture. Nr.12. – Jelgava, 2007. – 
p.70. – 78. 

• Geipele I., Fedotova K. The competitiveness of business in the Latvian countryside: Ways 
to enhance: Economic science for rural development- Rural and Regional/ Proceedings of 
the international scientific conference// Academy of agricultural and forestry sciences of 
Latvia; Latvia university of agriculture. Nr.12. – Jelgava, 2007. – p.246. – 253. 

• Geipele I., Rudule – Jansone A. Immovable Property Across the Aggregate of Its Natural 
and Law-inflicted Terms // International scientific dual-conference „„Towards 
knowlwdge-Based Economy” & „Enterprise management: Diagnostics, Strategy, 
Effectiveness””. Conference Proceedings. – Latvia: Riga, April 12-13, 2007. – RTU 
Publishing House, Riga. – 2007. - p.25-27. 

• Geipele I., Fedotova K. Strategic Management of Marketing in the Increasing of the 
Competitiveness/ “Towards knowledge-based economy” & “Enterprise management: 
diagnostics, strategy, effectiveness”. Scientific proceedings / editor Natalja Lace, 
Konstantin Kozlovskis, design Jurijs Lacis. – Riga, Latvia, Riga Technical University, 12-
13 April, 2007. – CD. - ISBN 978-9984-768-6 

• Tambovceva T., Geipele I. Environmental Management Systems experience and effects in 
Latvia // 21st European Conference on Operation Research “OR for Better Management of 
Sustainable Development”. Iceland, Reykjavik. July 2-5, 2006. – 105.p. 

• Vanags J., Geipele I. Construction Industry Development Trends in   Latvia. // Economics 
and Management: Current Issues and Perspectives/ Ernestas Galvanauskas International 
Scientific Conference. Proceedings. – Lithuania, Siauliai: Siauliai University, Nr.5.: 
Business Administration., 2005. – 446. – 453.pp. 

• Geipele I., Vanags J. Main trends and forecast of development non-improved land market 
in Baltic states. // Rual Development in the Expanded Europe at the beginning of the 21st 
Century: The International Scientific Conference „Economic science for rural 
development - 2005”. Proceedings. – Jelgava: Academy of Agricultural and Forestry 
Sciences of Latvia. Nr. 8., 2005. – 93. – 101.pp. 

• Geipele I., Fedotova K. Distribution channel alternate strategy as one of management 
improvement aspects in Latvian country-side. // Rual Development in the Expanded 
Europe at the beginning of the 21st Century: The International Scientific Conference 
„Economic science for rural development - 2005”. Proceedings. – Jelgava: Academy of 
Agricultural and Forestry Sciences of Latvia. Nr. 8., 2005. – 101. – 112.pp. 

• Tambovceva T. Ecological management in Latvia // 7th International Conference of the 
Russian Society for Ecological Economics „Globalisation, New economy and the 
Environment: business and society challenges for sustainable development”. Proceedings. 
June 23-25, 2005. – International Society for Ecological Economics & Saint Petersburg 
State University & Russian Humanitarian Scientific Fund, 2005.- 340.- 341 p. 

• Senfelde M., The role of investment in  a sustainable development of the economy of 
Latvia//Management & Sustainable Development. Academic journal of University of 
Forestry, vol. 1-2/2005(12). – Sofia, University of Forestry, 2005, p.88-94. 

• Senfelde M., The impact of the EU structural funds on the development of Latvian 
national economy// Management & Sustainable Development. Academic journal of 
University of Forestry, vol. 1-2/2006 (14). – Sofia, University of Forestry, 2006, p.53 -57. 

• Auziņš A. Zinātniski – pētnieciskais darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē Agrārās 
un reģionālās ekonomikas nozarē no 2002.g. – promocijas darba tēma: „Zemes 
izmantošanas efektivitāte atkarībā no pārvaldības formām”. 



• Rūdule-Jansone A., Jansons U., Geipele I. Land for agriculture and field land in Latvia: 
market review.  // Globalisation and Integration challenges to the rural of East and Central 
Europe: The International Scientific Conference „Rural development - 2005”. 
Proceedings. – Lithuania, Kaunas: Lithuanian University of Agriculture,  Volume 2, book 
1: Social and Humanitarian sciences., 2005. – 121. – 124.pp. 

• Geipele I., Diskusijas par izglītību nekustamā īpašuma jomā.// Jaunais inženieris, Nr. 9 
(1324/1325). – 2006.gada 21.decembris. 

• Gulbis A., Čevers A. Muitas darbības pamati: Mācību līdzeklis: Rīga, 2006. – 234 lpp. 
• Jevsjukova J., Tambovceva T., Tambovcevs A. u.c. Datormācība ekonomistiem. – Rīga: 

Kamene, 1999. – lpp. 
• Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga: Valters un Rapa, 2004.- 190. lpp.  
• Jansons V., Kozlovskis K., Fiļipovs A., Tambovceva T. Datormācība ekonomistiem. 

Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2004.- 124.lpp. 
• Šenfelde M., Makroekonomika .- R.: RTU izdevniecība, 2007.- 237 lpp. 
• Būvniecīnas vadības rokasgrāmata/ E.Butkēviča red.- Rīga: DB, 2006.- 500 lpp. 
• Nekustamā īpašuma rokasgrāmata/ Autoru kolektīvs, tostarp K.Jarve. – Rīga: DB, 

Ernst&Yuong, 2006. -560 lpp. 
Iesāktais zinātniski pētnieciskais darbs tiks veicināts arī turpmāk, īstenojot 

profesionālo maģistra studiju programmu. Pētījumu rezultāti tiek aprobēti augstākās 
profesionālās izglītības maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana”. 

 

8.3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 
 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra bakalaura studiju programmas realizācijas 

procesā piedalās zinātņu doktori un lektori vai augsti kvalificēti profesionāļi ar atbilstošu 
darba pieredzi, kuru raksturojošie rādītāji parādīti katra dzīves un darba gājumā. Akadēmiskā 
personāla saraksts un dzīves un darba gājums ir iekļauti 2.un 6.pielikumos. 

Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina, 
gan tā raksturojuma rādītāji (skat. 8.2.tabula), gan dzīves un darba gājuma apraksts, kā arī 
mācībspēku zinātniskās un metodiskās izstrādes, to piedalīšanās Starptautiskās, RTU un IEF 
organizētajās zinātniskās un metodiskās konferencēs. 

8.2.tabula 
Akadēmisko personālu raksturojošie rādītāji (ievēlētie) 

Nr. 
p.k. 

Rādītāji Skaits, 
cilv. 

Procentuālā 
attiecība, % 

1. Amati:   
 Profesori 3 16 
 Asociētie profesori 5 26 
 Docenti 5 26 
 Praktiskie docenti 3 16 
 Lektori 2 11 
 Asistenti 1 5 
 Kopā: 19 100 

2. Zinātniskie grādi:   
 Zinātņu doktori 13 68 
 Maģistri 6 32 
 Kopā: 19 100 

3. Pēc vecuma:   
     līdz 30 1 5 
 31 - 40 3 16 



 41 - 50 4 21 
 51 - 60 6 32 
 virs 60 5 26 
 Kopā: 19 100 

 
 
Kopumā dati liecina par atbilstošu mācībspēku kvalifikāciju un par to, ka šī kvalifikācija 

spēj nodrošināt mācību priekšmetu kvalitāti. 
 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 
Akadēmiskais personāls ir stabils un strādāt varošs, piedalās konferencēs, semināros un 

citos ar kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, turpina izglītību doktorantūrā. 
Akadēmiskais personāls kvalifikācijas celšanas laikā un pētnieciskā darbā iegūtās 

atziņas iestrādā mācību procesā.  
Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek ar doktorantūras palīdzību. Pašlaik 

doktorantūrā studē viens praktiskais docents, seši lektori un viens asistents. Apmācības un 
kvalifikācijas celšana notiek akadēmiskam personālam piedaloties pētnieciskajos projektos, 
konferencēs un semināros, mācoties dažādos kursos, piedaloties citu organizāciju darbā, 
veicot praktisko darbu kā konsultanti.  

Pasniedzēji katru gadu aktīvi piedalās RTU un citu augstskolu organizētos metodiskos 
semināros. 

2006./07.m.g. akadēmiskais personāls iesaistījās un visa mācību gada laikā aktīvi 
piedalās ESF projektā VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/0007 „Atbalsts RTU IEF 
nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai”, apgūstot 
nekustamā īpašuma nozares attīstības īpatnības, IT tehnoloģijas kvalitatīvu un saturiski bagātu 
lekciju sagatavošanai un novadīšanai multimediju vidē. Pasniedzēji papildina savas zināšanas 
pastiprinātajos angļu valodas kursos.  

Kopš 2005. gada Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes 
būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras docētājiem ir 
iespējas piedalīties LANĪDA-as organizētajās konferencēs, zinātniski praktiskajos semināros 
kvalifikācijas celšanai nekustamo īpašumu jomā.  

Divi RTU Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas un vadīšanas katedras pasniedzēji – profesore Ineta Geipele un asociētais 
profesors Jānis Vanags kopā ar pieaicinātājiem nozares speciālistiem papildināja savas 
zināšanas Latvijas pārstāvētās asociācijas LANĪDA un ASV pārstāvniecības CEPI 
organizētajā kvalifikācijas paaugstināšanas programmā CEPI sertifikāta iegūšanai. 

Prakt. docente Kristīne Jarve aktīvi piedalās Ernst &Young organizētajos apmācības 
semināros. 
 

8.5. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence 
 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un 
kompetents studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un 
iemaņu nodrošināšanai. 
Akadēmiskā personāla stiprās puses:  

• zinoši par pasniedzamo priekšmetu; 
• stāsta plaši par tēmu, bet akcentē būtisko; 
• sniedz jaunāko informāciju par aktualitātēm tēmā; 
• sniedz informāciju par situāciju Latvijā dotajā jomā; 



• informē par jaunāko literatūru, kur meklēt; 
• lekcijās izmanto piemērus no dzīves; 
• uzdod jautājumus, iesaista studentus lekcijā; 
• izmanto grupu darbu; 
• prot paskaidrot sarežģītus jautājumus; 
• laba humora izjūta. 

Akadēmiskā personāla sastāva uzlabošanas iespējas  
• piesaistīt jaunus pasniedzējus; 
• piesaistīt ārvalstu pasniedzējus; 
• veikt pasniedzēju novērtēšanu; 
• veikt studentu aptauju par pasniedzējiem; 
• dekānam organizēt pārrunas ar pasniedzējiem par viņu pasniegšanas stilu un studentu 

viedokli; 
• piedāvāt pasniedzējiem iespēju piedalīties studentu pasākumos; 
• stimulēt pasniedzējus apgūt jaunākās metodes lekciju pasniegšanā, apmeklēt 

seminārus sava priekšmeta ietvaros, lai jauniegūtās zināšanas sniegtu tālāk studentiem; 
• organizēt semināru pasniedzējiem par jaunākajām tendencēm ekonomikas nozarē 

Latvijā un ārvalstīs; 
• organizēt pieredzes apmaiņas semināru, kur pasniedzējiem būtu iespēja uzzināt par 

citu kolēģu pieredzi lekciju pasniegšanā; 
• ņemot vērā pasniedzēju vecuma struktūru, veicināt jaunu pasniedzēju piesaistīšanu 
• veikt studentu aptauju par apmierinātību ar pasniedzēju darbu, organizēt pārrunas ar 

pasniedzējiem, par kuriem negatīvs vērtējums; 
• iesaistīt pasniedzējus studentu pasākumus, lai uzlabotu pasniedzēju un studentu 

komunikāciju; 
• novērtēt un izcelt pasniedzējus, kuri saņēmuši augstu studentu novērtējumu, lai 

motivētu arī pārējos pasniedzējus uzlabot savu darbu; 
• jānovērš „plaisa” starp pasniedzējiem un studentiem, lai uzlabotu savstarpējo 

komunikāciju un pasniedzēji ieklausītos studentu viedoklī; 
• jāveic regulāra kontrole, aptaujas un jāveido atskaišu sistēma par sekmības rādītājiem 

pie dažādiem pasniedzējiem, lai iegūtu uzskatāmu pierādījumu problēmu esamībai. 
Kopš 2005. gada Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes 

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra, pārstāvot 
Rīgas Tehnisko universitāti ir starptautiskās organizācijas FIABCI akadēmiskais biedrs, ir 
nepārtraukta pieeja interneta resursiem par nekustamā īpašuma jomā esošo statistiku un 
novitātēm visā pasaulē.  

Kopumā dati liecina par mācībspēku kvalifikāciju un par to, ka šī kvalifikācija spēj 
nodrošināt mācību priekšmetu kvalitāti. 

 

9. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” finansēšanas avoti 
un infrastruktūras novērtējums  
 

Minētā studiju programma ir maksas programma, budžeta vietas nav iedalītas. Studiju 
maksa 2006./07.m.g. – 1490 Ls. (RTU Senāta lēmums). Papildus finansēšanas avoti 
programmas realizētājstruktūrvienībai ir ESF līdzekļi, līgumdarbi. 

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas RTU Inženierekonomikas fakultātes 
mācību auditorijas ar attiecīgu aprīkojumu, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta trīs 
datorzāles ar pieeju internetam, Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets, RTU 
bibliotēka, kā arī FIABCI pasaules elektroniskā datu bāze.  



Paredzēta iespēja izmantot Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas 
īpašumu vērtēšanas asociācijas, Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas, 
Latvijas Būvinženieru savienības bibliotēkas.  

Tiek izmantota arī visa pārējā RTU un IEF pieejamā infrastruktūra (auditorijas, 
bibliotēkas un sporta kompleksi, ēdnīcas, garderobes u.c.). 

Studiju procesa nodrošināšanai, programmu apkalpo: Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras trīs speciālisti, RTU grāmatvedība, 
studentu lietvedības daļa, arhīvs, trīs datorprogrammu nodrošinājuma speciālisti, 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras mājas lapas 
www.buni.rtu.lv administrators, u.c.  
 

10. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” ārējie sakari 

10.1. Saistība ar darba devējiem 
 
Pašreiz saistība ar darba devējiem tiek realizēta pamatā izmantojot asociācijas-  Latvijas 

īpašumu vērtētāju asociācija, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu mākleru asociācija, 
Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas būvnieku asociācija, A/S 
PBLC, uzņēmējsabiedrības  SIA Latio, SIA „BDO Invest Rīga”, SIA „Biznesa Konsultantu 
grupa”, SIA „Eiroeksperts”, SIA „Nira fonds”, SIA A.K.Centrs, SIA Baltic Property Group, 
SIA Arko Real Estate, SIA Ober Haus Real Estate, Mājokļu aģentūra, Siguldas novada 
Domes Būvvalde, u.c. nekustamo īpašumu un būvniecības nozares pārstāvjus. 

RTU Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
ekonomikas un vadīšanas katedra ir starptautisko ar nekustamo īpašumu jomu saistīto 
organizāciju FIABCI un CEPI biedre, tādējādi ir nodibināmi kontakti ar citiem 
akadēmiskajiem FIABCI biedriem visā pasaulē, kā arī piedalīties FIABCI organizētajās 
pasaules mēroga zinātniski praktiskajās konferencēs. 

Cieša sadarbība ir ar uzņēmumiem, bankām, organizācijām, iestādēm, kur strādā RTU 
Inženierekonomikas fakultātes absolventi, kuri palīdz nodrošināt prakses vietas studentiem. 

Studiju programmā studējošajiem ar iepriekšējo izglītību otrā līmeņa profesionālās 
pamatstudijās – bakalaura profesionālais grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas 
iegūta pabeidzot programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; 
finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra 
un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma izglītība – plānots 
viens prakses periods 6 KP apjomā. 

Studiju programmā studējošajiem ar iepriekšējo izglītību akadēmiskās pamatstudijās – 
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai 
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē – plānoti trīs prakses periodi 32 KP 
apjomā. 



 

PRAKSE 
Otrā līmeņa 
profesionālo 

pamatstudiju beidzējiem

Akadēmisko 
pamatstudiju 
beidzējiem 

Prakse  6 KP 6 KP 
Specializējošā prakse - 16 KP 
Projektēšanas prakse - 10 KP 
Kopā 6 KP 32 KP 

 
Studentu prakses vietas nodrošina Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, 

Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas, Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju 
asociācijas, Latvijas būvnieku asociācijas biedri, tajās ietilpstošās komercsabiedrības, kā arī 
SIA „PBLC”. 

Ar RTU Senāta 2001.gada 24.septembra lēmumu ir apstiprināts „RTU Padomnieku 
konvents”, kura sastāvā ir 26 dažādu uzņēmumu, banku, asociāciju un Valsts organizāciju 
pārstāvji. Tas nodrošina vēl ciešāku saistību ar darba devējiem. 

Galvenās sadarbības jomas un aktualitātes: 
• izzināt programmas pilnveidošanas un speciālistu sagatavošanas nepieciešamību, 
• prakses vietu nodrošināšana, 
• pētniecisko problēmu ieteikumi maģistra darbu tēmās (izzināt risināmo problēmu 

klāstu uzņēmumos, lai piedāvātu studentiem ar tām iepazīties un analizēt jau prakses 
laikā), 

• profesionāļu (uzņēmumu speciālistu) iesaistīšana studiju procesā. 
 
 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās 
izglītības programmas 

 
Pastāv cieša sadarbība ar Latvijas augstskolām (LU, LLU, Banku 

augstskolu, Rēzeknes augstskolu) un 16 ārvalstu augstskolām. 
Šīs saites tiek nostiprinātas ar sadarbības līgumiem, piemēram (skat. 6. 

pielikumu): 
• Kopš 2006.gada RTU Inženierekonomikas fakultātes Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra kļuvusi par Starptautiskās 
Nekustamā īpašuma federācijas – FIABCI-International, biedru. Šī dalība dod 
iespēju – nekustamā īpašuma jomā strādājošajām institūcijām uzlabot savas darbības 
kvalitāti un kompetenci savstarpēji apmainoties ar informāciju lokālā, nacionālā un 
starptautiskajā līmenī.  

• Vienošanās līgums starp Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultāti par koordināciju un sadarbību studiju programmu 
īstenošanā minētajās augstskolās; 

• sadarbības līgums starp RTU, LU un Vismāras augstskolu (Vācija), kurš cita starpā 
paredz arī studentu apmaiņu maģistra darbu izstrādāšanai; 

• projekts “Universitātes līmeņa priekšmetu attīstība vadīšanas jomā” starp RTU un 
Buskerudas koledžu Kongsbergā (Norvēģija) paredz viesprofesoru piesaisti nodarbību 
vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā ar mācību grāmatām un mācību 
metodiskiem materiāliem; 

• sadarbības līgums starp RTU, LU un Hāgenas Tālmācības universitāti, kurš piedāvā 
jaunu studiju programmu “Dubultais diploms ekonomikā”, kas dod iespēju studēt 
maģistrantūrā paralēli RTU un Hāgenas Tālmācības universitātē, iegūstot divus 
diplomus: RTU maģistra diplomu un Hāgenas Tālmācības otrās pakāpes ekonomista 
diplomu, kas ir pielīdzināms maģistra diplomam;  



• nolīgums par sadarbību starp RTU, Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti, 
Ukrainas Nacionālo Tehnisko universitāti, kura galvenais mērķis ir attīstīt Ukrainas un 
Latvijas tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti 
kvalificētu speciālistu sagatavošanu. 

 
 

11. Rīcība Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” likvidēšanas 
gadījumā 

 
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem būs iespēja turpināt studijas 

akreditētā RTU augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā 
„Uzņēmējdarbība un vadīšana” maģistra profesionālā grāda uzņēmējdarbībā un vadīšanā un 
ekonomista kvalifikācijas iegūšanai (programma akreditēta 2005. gada 11. maijā, lēmums Nr. 
878 līdz 2011.gada 31.decembrim.).  

Vienlaikus ir noslēgts līgums starp Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti 
un Latvijas Lauksaimniecības universitāti par nodrošināšanas iespējām studējošajiem turpināt 
studijas citā universitātē, ja studiju programmas īstenošana kādā no universitātēm tiktu 
pārtraukta (skat. 6. pielikumu). 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības 
un nekustamā īpašuma vadīšana” saturs, organizācija un struktūra ļauj studentiem būt 
mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet uz citu maģistra studiju programmu, 
nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot papildus studiju priekšmetus. Programmas 
„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” studenti ir RTU studenti, kuriem ir 
visas no tā izrietošās tiesības un garantijas. 

 
 

12. Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” attīstības plāns 
 

Latvijas tirgus ekonomikā dinamiski attīstās nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības 
nozare, kas, savukārt, nosaka nepieciešamību pēc nekustamā īpašuma vērtēšanas, darījumu 
vadīšanas, apsaimniekošanas un pārvadīšanas, būvniecības un būvuzņēmējdarbības 
speciālistiem. Personai, kas nodarbojas ar minētajiem darījumiem attiecīgajās jomās, jābūt 
kompetentai visos jautājumos, kas saistīti ar būvju un īpašuma administratīvo vadību, 
apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu, izmantošanu, vērtēšanu, grāmatvedības un cita 
veida uzskaiti, tiesisko normu ievērošanu, dzīvokļu, nodokļu, darba likumdošanu, komerciālo 
darbību – līgumsaistību izpildi, veicot komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, nomas, īres, 
apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašumu fizisko vadību – nekustamā īpašuma, dzīvokļa, mājas, 
zemes rehabilitāciju, atjaunošanu un saglabāšanu.  

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtēšana, kā arī 
programmas attīstības plāna izstrādāšana ir programmas administrācijas, katedru, profesora 
grupu, institūtu, fakultātes kopīgs uzdevums, kas ietver gan dažādu jautājumu analīzi, gan 
rezultātu vērtēšanu, gan plānošanu.  

Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, tika noteiktas pašreizējais studiju programmas un 
tās realizācijas stipro un vājo vietu vērtējums, kas parādīts 12.1.tabulā. 



12.1.tabula 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas 

“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” stipro un vājo pušu vērtējums 
Stiprās puses Vājās puses 

Studenti: 
• iegūstama kvalitatīva inovatīva izglītība; 
• labas karjeras iespējas; 
• iespējas tālāk turpināt izglītību 

doktorantūras studijās. 

Studenti: 
• dažiem studentiem nepietiekošas 

priekšzināšanas atsevišķos mācību 
priekšmetos pēc iepriekšējās izglītības 
iegūšanas; 

•  nepieciešamība strādāt . 
Studiju process: 
• iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt 

studiju procesu; 
• pietiekoša apgāde ar mācību literatūru;  
• auditoriju izvietojums vienā ēkā; 
• laba materiālā bāze. 

Studiju process: 
• par maz tiek attīstītas pētnieciskā darba 

iemaņas; 
• ne visu auditoriju tehniskais aprīkojums 

atbilst mūsdienu prasībām. 
 

Akadēmiskais personāls: 
• motivēts un profesionāli kvalificēts 

personāls; 
• valda lietišķas attiecības starp 

mācībspēkiem un studentiem. 

Akadēmiskais personāls: 
• mācībspēku vecuma struktūra. 
 

Pārējie faktori: 
• lietišķas saites ar darba devējiem, un to 

apvienībām; 
• lietišķas saites ar ārvalstu augstskolām. 

Pārējie faktori: 
• nepietiekošas iespējas līdzekļu 

piesaistīšanā no ārpuses. 

Iespējas  Draudi  
• pārējo apmācības veidu realizācijas 

uzsākšana; 
• jaunu studiju virzienu, programmu izstrāde 

un esošās pilnveide; 
• maģistra darbu izstrādes piesaiste 

būvniecības un nekustamā īpašuma nozares 
problēmu risināšanai, ko piedāvā valsts 
institūcijas, nozaru asociācijas un 
uzņēmumi. 

• budžeta vietu neesamība; 
• konkurence no privāto un valsts 

augstskolu puses. 

  
Studiju programmas attīstības plāns parādīts 12.2.tabulā, kas izveidots pamatojoties uz 

stipro un vājo pušu vērtējumu un RTU Senāta apstiprinātajiem „RTU darbības stratēģiskie 
mērķi un uzdevumi”. 

Katrā mācību priekšmetā tā mācību programmā ir paredzēts, ka tā tiek pārskatīta katru 
gadu, līdz ar to regulāri tiek veikti programmas uzlabojumi atbilstoši tā brīža prasībām un 
ieviesti jaunievedumi. 

12.2.tabula 
Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības 

un nekustamā īpašuma vadīšana” attīstības plāns 
N. 

p.k. Pasākums Izpildītāji 
Pasākumu 

izpildes 
sākums 

1. Paaugstināt studiju kvalitāti un padziļināt studiju 
programmu sasaisti ar mūsdienu lietišķo zinātni un 
inovatīvo darbību, regulāri atjaunot un publicējot 
studiju materiālus. 

Programmasdirektors 
Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

pastāvīgi 



2. Panākt potenciālo darba devēju lielāku ieinteresētību 
studiju procesa organizēšanā, realizēšanā un 
pilnveidošanā. 

Programmas 
direktors pastāvīgi 

3. Panākt, lai visi RTU priekšmetu reģistra studiju 
mācību priekšmeti būtu pilnvērtīgi nodrošināti ar 
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kontrolēt šīs 
prasības ievērošanu, veicot regulāras studentu 
aptaujas. 

Programmas 
direktors, 
Mācību priekšmeta 
pieteicējs 

pastāvīgi 

4. Veicināt studentu apmaiņu ar ārvalstu augstskolām, 
tostarp starptautisku programmu ietvaros; vienlaicīgi 
nodrošināt ārzemju viesstudentu uzņemšanu. 

Struktūrvienību 
vadītāji, 
Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

5. Veicināt studentu vēlmi patstāvīgi papildus apgūt 
svešvalodas, datorzinības, informācijas uzkrāšanas 
prasmi 

Profilējošā 
struktūrvienība pastāvīgi 

6. Nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus 
(labiekārtotas mācību un palīgtelpas, mācību 
literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību) 

Dekāns, 
Struktūrvienību 
vadītāji Programmas 
direktors 

pastāvīgi 

7. Regulāri veikt darba devēju un savā specialitātē 
strādājošo maģistru aptauju, apkopot aptaujas 
rezultātus un izmantot tos studiju procesa 
pilnveidošanā. 

Programmas 
direktors 

Divas reizes 
mācību gadā 

Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” attīstības plāns ir pakārtots tās mērķiem un uzdevumiem: sniegt 
maģistra profesionālo augstāko izglītību būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšanā, apstiprinātā profesijas standarta nekustamā īpašuma ekonomists (PS0328) 
profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 
kopumu, kas ļauj uzsākt Nekustamā īpašuma ekonomista profesionālo darbību. Nekustamā 
īpašuma ekonomists var strādāt valsts budžeta iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, 
starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās.  

Studiju beidzējam jābūt zināšanām nekustamā īpašuma ekonomikā, investīcijas īpašumu 
attīstībā, būvniecības projektu ekonomiskā vadīšanā, komerctiesībās, komercdarbības 
vērtēšanā, ekoloģijas sistēmu vadīšanā, darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, nekustamā 
īpašuma vērtēšanas teorijā, būvkonstrukciju sistēmu novērtējumā, stratēģiskās attīstības 
plānošanā būvuzņēmējdarbībā, būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldībā, būvniecības 
vadīšanā, būvuzņēmējdarbības ekonomikā, būvuzņēmējdarbības loģistikā. 

Maģistra profesionālo studiju beidzējam studiju procesā jāiegūst praktiskā darba 
iemaņas un prasmes: iemaņas dažādu LR MK rīkojumu un noteikumu, Finanšu un 
Ekonomikas ministriju un to struktūrvienību izdoto noteikumu un instrukciju izmantošanā; 
prasmes izmantot studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas, izstrādājot studiju darbus, kā arī 
maģistra darbu ar projektu elementiem un prasmes izmantot atbilstošas datorprogrammas 
projektu risināšanā. 

Maģistra profesionālo studiju beidzējam jābūt spējīgam saprast problēmas risināšanas 
mērķi, profesionāli piedalīties tā realizācijas projekta vadīšanā un izstrādāšanā, veicot 
nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus, nepārtraukti paaugstināt savas 
profesionālās zināšanas. Straujās nekustamā īpašuma un būvniecības nozares attīstības 
tendences Latvijā un pasaulē ir noteikušas nepieciešamību paredzēt katrā mācību priekšmeta 
programmā veikt attiecīgās izmaiņas tās uzlabošanā un pilnveidošanā atbilstoši nekustamā 
īpašuma tirgus un būvniecības nozares prasībām. 



Pielikumi 

1.PIELIKUMS RTU apliecinājums par ievēlētā akadēmiskā personāla darba attiecībām ar 
RTU un doktora zinātnisko grādu profesionālās augstākās izglītības maģistra 
studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 
realizācijas nodrošināšanai 

2.PIELIKUMS 

 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” iesaistītā akadēmiskā 
personāla zinātniskās pētniecības vai jaunrades biogrāfijas 

3.PIELIKUMS Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mācību priekšmetu 
programmas 

4.PIELIKUMS Par profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugi 

5.PIELIKUMS 5.1. Bergische Universität Wuppeertal: Berga, Vācijā.  
Master of Science Real Estate Management and Construction Project 
Management; 

5.2.FH – University of Applied Sciences: Oldenburga, Vācijā.  Master of 
Engineering Facility Management und Immobilienwirtschaft; Master of 
Engineering Management und Engineering im Bauwesen; 

5.3.HWZ – Hochschule für Wirtschaft Zürich (Šveice), Realis Swiss Real 
Estate School (Šveice) un DIA – Deutsche Immobilien - Akademie an der 
Universität Freiburg (Vācija): Master of Advanced Studies in Real Estate 
Management. 

6.PIELIKUMS 6.1.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, studiju kursu 
saraksts 

6.2.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” iesaistītā 
akadēmiskā personāla saraksts  

6.3. Akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts, to atrašanās vieta 

7.PIELIKUMS Papilddokumentācija par akreditējamo augstākās izglītības programmu 
„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”: 
7.1. Licence Nr. 04051-77 izdota 10.10.2006. par tiesībām īstenot maģistra 

profesionālo studiju programmu “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana” 

7.2. Darba devēju un valsts institūciju atzinumi par profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” nepieciešamību.  

7.3. Profesiju standarts nekustamā īpašuma ekonomists (PS0328) 
7.4. LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.481 “Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
7.5. RTU Senāta 2001.gada 26.marta lēmums „Par precizējumiem bakalaura 

un maģistra studiju programmu struktūrā” 
7.6. RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa (protokols Nr.467) lēmums „Par otrā 

līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru” 
7.7. RTU Senāta 2006.gada 25.septembra (protokols Nr.507) lēmums. 
7.8. Studējošo aptaujas anketas paraugs 
7.9. Absolventu aptaujas anketas paraugs 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. pielikums 
 
 

RTU apliecinājums par ievēlētā akadēmiskā personāla darba attiecībām ar RTU 
un doktora zinātnisko grādu profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 
realizācijas nodrošināšanai 



 
 

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 
Reģ. Nr. 90000068977, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 

Tālr.: 7089300, fakss: 7089302 
 
 

IZZIŅA 
Rīgā  

  
200__ .______________ Nr. ______________ 
 

Maģistra profesionālās augstākās izglītības programmā  
„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”  

iesaistītā RTU akadēmiskā personāla 
 SARAKSTS 

 

 
 
 
Rektora p.i., RTU kanclers, Dr.ekon.:     R.Taraškēvics 
 

N.p.k. 
Vārds, uzvārds 

Zinātniskais grāds, amats Darba 
attiecību 

veids ar RTU
1. Geipele Ineta, (1963), Doktors, profesors vēlēts 
2. Ķipsna Jānis, (1945) Doktors, profesors vēlēts 
3. Zvejnieks Alberts, (1937), Doktors, profesors vēlēts 
4. Ieviņš Jānis, (1955) Doktors, asoc. prof. vēlēts 
5. Jemeļjanovs Vladimirs, (1954) Doktors, asoc.prof. vēlēts 
6. Lanka Anita, (1950), Doktors, asoc. prof. vēlēts 
7. Vanags Jānis, (1951) Doktors, asoc.prof. vēlēts 
8. Alsiņa Rasma, (1942), Maģistrs., asoc.prof.(prakt.) vēlēts 
9. Fjodorova Svetlana, (1941), Doktors, docents vēlēts 
10. Gusta Sandra, (1963) Doktors, docents vēlēts 
11. Jurjāns Aivars, (1953), Doktors, docents Vēlēts, 

blakusdarbā 
12. Kālis Ilmārs, (1931), Doktors, docents vēlēts 
13. Šteinberga Airisa, (1968), Doktors, docents vēlēts 
14. Ose Daina, (1971), Maģistrs, doc.(prakt.) vēlēts 
15. Čevers Aldis, (1963) Maģistrs, docents (prakt.) vēlēts 
16. Gulbis Aivars (1958) Maģistrs, docents (prakt.) vēlēts 
17. Tambovceva Tatjana, (1973), Maģistrs, lektore, doktorante vēlēts 
18. Mihejeva Valentīna  , (1948) Maģistrs, lektors vēlēts 
19. Fedotova Kristīne, (1977), Maģistrs, asistents, doktorante vēlēts 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. pielikums 
 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” iesaistītā akadēmiskā 

personāla zinātniskās pētniecības vai jaunrades biogrāfijas  



    CURRICULUM  VITAE 

     Personas dati 
JĀNIS  VANAGS 

     Iegūtā izglītība  

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no - līdz              1999. – 2003.  
Iegūtā izglītība Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
Diploma numurs       D Nr. 0006 
 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no - līdz              1997. – 1999.  
Iegūtā izglītība Inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā 
Diploma numurs         001494 
 

Izglītības iestāde Rīgas Tehniskā universitāte 
Datums: no - līdz              1996. – 1997. 
Iegūtā izglītība Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā 
Diploma numurs         006823 

 

Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
Datums: no - līdz           1969. – 1974. 
Iegūtā izglītība  Inženieris mehāniķis  
Diploma numurs        J Nr. 387928 

Papildizglītība kursos un semināros 

Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums 
no - līdz 

FINNCONSULT Oy 
Helsinki 

Stratēģiju un rīcību plānošana tirgus ekonomikas 
apstākļos  

02.08.1994.-
05.08.1994. 

Nīderlandes Sabiedriskās 
Pārvaldes institūts 

Darba plānošana, problēmu risināšana un vadības 
lēmumu pieņemšana 

30.11.1994. – 
02.12.1994. 

Personālmenedžmenta 
centrs        Vadīšanas stratēģija un efektivitāte 27.03.1995. – 

31.03.1995. 
Finnish Institute of Public 

Management Strategic manamegement on govermental level 01.03.1996.- 
05.03.1996. 

Valsts administrācijas 
skola Stresa un konfliktu profilakse darba vietās 02.04.1996.- 

04.04.1996  

“Doma Laukums”   Operācijas Latvijas vērtspapīru tirgū 08.12. 1996. 

SIA “PSM”     Vadība un komunikācija 17.04.1997.-
23.04.1997. 

Irelands Institute of 
European Union 

The Economical Aspects of EU Integration and 
Evaluatiopn of Structural Fonds in Ireland 

03.12.1997.-
08.12.1997 

Danish Civil Servant The Danish EU Decussion-Making Procedure and 10.11.1997.- 



School the Parlimentary Control 12.11.1997. 

“OMNIA”  Management in Change and Development 19.11.1997.-  
29.11. 1997 

EU “ Phare” Enterpreneurship Development in Finland 12.02.1998.–
20.02.1998.  

 Teksasas Universitāte un 
Valsts AS  Līderības attīstība 25.09.1998. -

28.09.1998. 

Organization for 
Economic Co-Operation 

and Development 

Entrepreneurship and Enterprise Development for 
the Baltic Rim 

25.09.1998.-
27.09.1998. 

LZA 
Sertifikācijas centrs 

Kvalitātes sistēmu vadība 23.08.1999.- 
27.08.1999. 

“ASME” Paris  Port management in Transition Countries  03.11. 1999.-
15.11. 1999. 

International Maritime 
Transport Academy, 
(IMTA) Rotterdam 

Fellowship Programme Port & Shipping Managers 12.06.2000.- 
30.06.2000. 

“Business Consulting” Ltd Vides pārvaldības sistēmas vadība 14.06.2003. 

LZA Ekonomikas institūts ES struktūrfondi un to izmantošana 
uzņēmējdarbībā   25.05. 2004. 

LANĪDA  Dzīvojamā māja – no attīstītāja līdz 
apsaimniekotājam. 16.03.2006. 

LANĪDA Ievadkurss nekustamā īpašuma aģentiem 
Par darījumiem nekustamā īpašuma tirgū. 24.03.2006. 

 

       Valodu prasme (vērtējot no 1 līdz 5 (1- vāji; 5 – brīvi) 

Valoda 
Lasīt 

prasme 

Runāt 
 prasme Rakstīt prasme 

Latviešu  5  5 5 
Angļu 4 4 4 
Krievu 5 5 5 
Vācu 4 3 3 

 

Piedalīšanās dažādu sociāli ekonomisko attīstības  
projektu izstrādē 

Datums: no - līdz               No 2004.gada novembra līdz 2005.gada maijam 
Projekta nosaukums Līgatnes pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plāns 

Dalības statuss    Dalībnieks 
Datums: no - līdz               No 2005.gada novembra līdz 2006.gada martam 

Projekta nosaukums Ekonomiskais pamatojums potenciāli brīvām zonām no 
ģenētiski modificētiem  kultūraugiem Latvijā 

Dalības statuss Dalībnieks 
Datums: no - līdz               No 2006.gada maijam līdz 2006.gada novembrim 

Projekta nosaukums 
Lauksaimniecības blakusproduktu enerģētiskās vērtības un 
izmantošanas perspektīvu analīze un alternatīvo kurināmo 
izveide 

Dalības statuss Dalībnieks 
Datums: no - līdz               No 2006.gada maijam līdz 2006.gada novembrim 

Projekta nosaukums Lauksaimniecības nozares un zinātnes attīstības stratēģijas 



izstrāde 
Dalības statuss  Projekta vadītājs 

 

Darba pieredze 
Datums: no - līdz               No 2004.gada novembra līdz šim laikam 

Darba vietas nosaukums  Rīgas Tehniskā universitāte 
Amata nosaukums                        Asoc.prof. 

Galvenie pienākumi 

 Lasīt lekcijas klātienes un neklātienes studentiem nekustamā 
īpašuma ekonomikā un mikroekonomikā; 

 vadīt maģistra darbu, diplomprojektu un  bakalaura darbu 
izstrādi; 

 piedalīties maģistra darbu, diplomprojektu un  bakalaura 
darbu aizstāvēšanas komisijā. 

Datums: no - līdz               No 2002.gada novembra līdz 2005.gadam 
Darba vietas nosaukums Banku augstskola 

Amata nosaukums  Vieslektors 

Galvenie pienākumi 

 Lasīt lekcijas klātienes un neklātienes studentiem 
makroekonomikā un mikroekonomikā; 
 Vadīt maģistra darbu, diplomprojektu un  bakalaura darbu 
izstrādi; 
 Piedalīties maģistra darbu, diplomprojektu un  bakalaura 
darbu aizstāvēšanas komisijā; 

Datums: no - līdz               No 2005.gada novembrim līdz šim laikam 
Darba vietas nosaukums SIA „CON – SOL” 

Amata nosaukums  Projektu vadītājs 

Galvenie pienākumi  

 vadīt ES biznesa attīstības, zinātniski pētniecisko un citu 
projektu izstrādi; 

 konsultēt klientus ES naudas piesaistīšanai; 
 sagatavot finanšu vadības projektus; 

veikt citus uzdevums saistībā ar uzņēmējdarbības un finanšu 
vadības jautājumiem. 

Datums: no - līdz               No 2003.gada marta  līdz 2004.gada decembrim 
Darba vietas nosaukums Rīgas Brīvostas pārvalde 

Amata nosaukums  Vides pārvaldības projekta vadītājs 

Galvenie pienākumi 

 Koordinēt vides pārvaldības dokumentu izstrādi; 
Nodrošināt izstrādāto dokumentu atbilstību vides pārvaldības 

standartam ISO 14 001 : 1996; 
Konsultēt ostas pārvaldes struktūrvienību vadītājus par vides 

pārvaldības sistēmas funkcionēšanu un standarta piemērošanu 
konkrētām darbībām. 

Datums: no - līdz  No 2002.gada februāra līdz 2003.gada martam   
Darba vietas nosaukums SIA “TU GABRIELS” 

Amata nosaukums  Finansu direktors 

Galvenie pienākumi 

 Uzņēmuma finansu plūsmas vadība; 
 Uzņēmuma attīstības plānu sastādīšana; 
 Uzņēmuma kreditēšanai nepieciešamo dokumentu 

sastādīšana; 
 Vadīt uzņēmuma darbības budžeta sastādīšanu un kontrolēt 

izpildi; 
 Vadīt uzņēmuma nekustamā īpašuma apsaimniekošanu;  
 Uzņēmuma būvniecības darbu uzraudzība; 
 Biznesa attīstības projektu izstrāde; 
 Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze un 



prognozēšana. 
Datums: no - līdz                No 1999.gada  līdz 2002.gada februārim   

Darba vietas nosaukums Rīgas Brīvostas pārvalde 
Amata nosaukums  Ekonomikas departamenta  direktors 

Galvenie pienākumi 

 Koordinēt Rīgas ostas attīstības programmas izstrādi; 
 Sekmēt investoru ienākšanu Rīgas ostā; 
 Uzraudzīt un analizēt uzņēmējdarbības konkurences 

apstākļus ostas teritorijā; 
 Izstrādāt grozījumus un papildinājumus Rīgas ostas 

nodevām un atsevišķu pakalpojumu tarifu robežlīmeņiem. 
  Sagatavot ostas nodevu un tarifu  ekonomisko pamatojumu 

Galvenie pienākumi 

  Vadīt ostas attīstības projektu ekonomiskās daļas  izstrādi;  
Analizēt ostas saimnieciskās darbības rezultātus  

 Izanalizēt un izvērtēt ostas uzņēmumu  biznesa plānus 
saistībā ar RBP pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma 
izmantošanu; 

 Analizēt un prognozēt kravu plūsmu Rīgas ostā; 
 Vadīt Rīgas Ostas kvalitātes vadības sistēmu. 
 

Datums: no - līdz                No 1997. gada līdz 1999. gadam   
Darba vietas nosaukums Ekonomikas ministrija 

Amata  nosaukums  Valsts sekretārs 

Galvenie pienākumi 

 Ministrijas funkcionālā  vadība un darba  koordinācija ar 
citām valsts institūcijām; 

 Ministrijas budžeta plānošana un izpildes kontrole; 
 Normatīvo aktu projektu izstrādes vadība; 
 Programmatiska rakstura dokumentu izstrādes vadība Valsts 

ekonomiskās attīstības jautājumos; 
 Ministrijas pārraudzībā esošo iestāžu darba koordinēšana 

kopējo uzdevumu izpildei. 
Datums: no - līdz                No 1994. gada līdz 1997. gadam   

Darba vietas nosaukums Izglītības un zinātnes ministrija 
Amata nosaukums  Valsts sekretāra vietnieks  

Galvenie pienākumi 

 Valsts budžeta līdzekļu plānošana izglītības, sporta un 
zinātnes iestāžu uzturēšanai  un darbības nodrošināšanai; 

Ministrijas pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma  
izmantošana un uzturēšana; 

 Normatīvo aktu projektu sagatavošana par izglītības, sporta 
un zinātnes sistēmas nekustāmajiem īpašumiem; 

 Investīciju plānošana un tehniski ekonomisko pamatojumu 
sagatavošana dažādiem izglītības, sporta un zinātnes nekustamā 
īpašuma  objektiem; 

 Valsts investīciju izlietojuma uzraudzība izglītības iestāžu 
celtniecības objektos.  

 
 Zinātniskās publikācijas 

Publicēti 17 zinātniskie darbi par uzņēmējdarbības vadības  un ostu 
darbības ekonomiskajiem jautājumiem.   
Publikāciju saraksts pielikumā.  

 
Rīga, 20.06.2007. 
 
 



Pielikums 
 

PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 
 

1. Rīgas ostas nozīme Latvijas rūpniecības attīstībā // Starptautiskās 
zinātniskās konferences „Rūpniecības attīstība pārejas periodā” zinātniskie 
raksti //, Rīga, 2000.gada 10.decembrī. – R.: RTU, 2000. – 132. – 136.lpp. (ar 
līdzautoru). 
2.  Ekonomiskās efektivitātes rādītāju sistēmas loma tautsaimniecībā. //., 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Inženierekonomikas nozīme 
uzņēmējdarbības attīstībā” zinātniskie raksti  // R.: „RTU” 2003., 65. – 69.lpp. 
(ar līdzautoru). 
3. Ostas mārketinga attīstības aspekti ekonomikas globalizācijas apstākļos. 
//Starptautiskās zinātniskās konferences „Ekonomikas globalizācijas aktuālas 
problēmas” zinātniskie raksti  2002.gads  // R.: Latvijas Universitāte, 251. – 
265.lpp. (ar līdzautoru). 
4. Latvijas ostu attīstības ietekme uz valsts tautsaimniecību. // Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse// RTU Zinātniskie raksti. 
R.: „RTU” – 2002., 136. – 145.lpp. (ar līdzautoru). 
5. Kirikova M. Vanags J. A systematic Approach  for Managing Normative 
Acts: a Business Modelling Perspective// Transactions in International 
Information Systems, Systems Analysis and Development Theory and Practice 
2001.   No 3.// The Wroclaw University of Economics Wroclaw 2001. p. 39. – 
57.  
6. Globalisation of economy and development of Riga port in the 21st  
century.// Economics and Business Economy: Theory and Practice, Scientific 
proceedings of Riga Technical University, Rīga, „RTU” 2000., p.60-70.  
7. Kirikova M. Vanags J.The role of normative acts based business modelling 
in port’s management information system. // Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti, 5.sērija Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas 8.sējums // R.: 
„RTU” 2001., 92.- 99.lpp.  
8. Geipele I., Vanags J. Neapbūvētas zemes tirgus attīstības tendences Baltijas 
valstīs. // Starptautiskā zinātniskā conference “Ekonomikas zinātne lauku 
attīstībai – 2005.” Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte – 2005., 
93.- 100.lpp.  
9.  Pasaules ekonomikas globalizācijas tendence un tās ietekme uz loģistikas 
sistēmām. // 7.zinātniski praktiskā konference. Rīga, LJA 2005., 52. – 61.lpp. 
10. Latvijas ostu attīstības svarīgākās tendences. // Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas // RTU Zinātniskie raksti. R.: „RTU” – 
2005., 360. – 374.lpp.  



11. Vanags J.  Geipele I.,. Zemes tirgus attīstības prognozes un galvenās  
tendences Baltijas valstīs. // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas // RTU Zinātniskie raksti. R.: „RTU” – 2005., 374. – 387.lpp.  
12. Vanags J.  Jirgena H. Biodīzeļdegvielas un rapša sēklu ražošanas 
ekonomiskie aspekti Latvijā.// Agrārās zinātnes attīstības  problēmas ES 
vienotā telpā // Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Jelgava.: 
„LLU” – 2005., 56. – 68.lpp.  
13. Vanags J.  Jirgena H. Būvniecības nozares attīstības efektivitātes 
ekonomiskie aspekti Latvijā.// Agrārās zinātnes attīstības  problēmas ES 
vienotā telpā // Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Jelgava.: 
„LLU” – 2005., 72. – 82.lpp.  
14. Vanags J.  Geipele I.,. Construction Industry Development Trends in Latvia 
// Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos // Ernesto Galvanausko 
tartautine moksline konferencija. Šiauliai universitetas – 2005., p. 446. – 452.  
15.  Vanags J.  Geipele I.,. Assesment of Managerial Efficiency. // Ekonomika 
ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos // Ernesto Galvanausko tartautine 
moksline konferencija. Šiauliai universitetas – 2006., p. 175. – 182.  
16. Vanags J.  Melece B.,. Economical and Biological Aspects of Cranbery 
Cultivation in Latvia. // Socialiniai Tyrimai ISSN 1392 – 3110 Nr.2 (8)// 
Ernesto Galvanausko tartautine moksline konferencija. Šiauliai universitetas – 
2006., p. 141. – 149.  
17. Jūras kravu plūsmas  tendences Latvijas ostās. // 8.zinātniski praktiskā 
konference. Jūras transports un infrastruktūra.  Rīga, LJA 2005., 19. – 28.lpp. 
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 PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
Vārds Uzvārds: SVETLANA FJODOROVA 
Info: Docente 

 
 IZGLĪTĪBA 

 
Ungārija, MSI: no 1995. gada janvāra līdz 1995. gada decembrim. 
Specialitāte: menedžments 
Rīgas menedžeru skola: no 1994. gada janvāra līdz 1994. gada decembrim. 
Kanādas biznesa skola (Rietumu Ontario): no 1992. gada janvāra līdz 1992. gada decembrim. 
Polija, Pasaules tirdzniecības centrs, menedžeru skola: no 1990. gada janvāra līdz 1990. gada decembrim. 
Kijevas inženierceltniecības institūts: no 1988. gada janvāra līdz 1988. gada decembrim. 
Maskavas inženierceltniecības institūts: no 1978. gada janvāra līdz 1978. gada decembrim. 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1974. gada līdz 1978. gadam. 
Specialitāte: aspirantūra 
Rīgas Politehniskais institūts, celtniecības fakultāte: no 1961. gada līdz 1967. gadam. 
Rīgas Celtniecības tehnikums: no 1958. gada līdz 1961. gadam. 
Rīgas vidusskola: no 1948. gada līdz 1958. gadam. 

 
 ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 
Dr. oec.  
Nostrifikācija: Nostrifikācijas laiks: 1993. g. Nostrifikācijas vieta: Rīgas Tehniskā universitāte. 

 
 KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 
LU apmācības kursi pedagoģijā.: no 2003. gads 
Specialitāte: sertifikāts 

 
 VALODAS 

 
Latviešu: ļoti labi 
Angļu : pamatzināšanas 
Krievu: dzimtā valoda 

 
 DARBA PIEREDZE 

 
RTU Inženierekonomikas fakultāte: no 1999. gada  
Amats: docente, Dr. oec. 
RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedra: no 1993. gada līdz 1999. gadam. 
Amats: doc., Dr. oec. 
RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un organizēšanas katedra: no 1982. gada līdz 1993. gadam. 
Amats: docente 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1968. gada līdz 1982. gadam. 
Amats: vecākā pasniedzēja 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1967. gada līdz 1968. gadam. 
Amats: asistente 
Celtniecības pārv. N59. Trests „Rigastroj”: no 1961. gada līdz 1967. gadam. 

 
 PUBLIKĀCIJAS 

 
Pēdējo gadu publikācijas: 60 publ., 70 iesp.l. 
 

 
                          Rīga, 20.06.2007. 



C U R R I C U L U M  V I T A E  
MĀR I S  G R ĪN B E R G S  

IEMAŅU APKOPOJUMS 

• Biznesa plānu un investīciju projektu un izstrādāšana, nekustamā īpašuma tirgus analīze 
• Emisijas prospektu, informācijas memorandu izstrādāšana 
• Uzņēmumu finansiālā analīze 
• Pieredze darbā ar datoru, t.sk. MS EXCEL, MS WORD, MS PROJECT, SWH juridisko aktu 

bāzi 
• valodas: latviešu, krievu, angļu 
 
LICENCES 
• Licence darbam vērtspapīru tirgū 
• autovadītāja tiesības 

DARBA PIEREDZE 

Tirgus analītiķis SIA Latio 
Nekustamā īpašuma tirgus analīze, tirgus pārskatu izstrādāšana, 

apmācības mākleriem, vērtētājiem, biznesa plānu izstrādāšana, 
konsultatīvo pakalpojumu sniegšana 

 
Konsultants AS Balta 
Pensiju fondu koncepcijas izstrāde 
 
Emitentu regulēšanas un uzraudzības pārvaldes vadītājs, valdes 

priekšsēdētāja vietnieks  
LR Vērtspapīru Tirgus Komisija 
      • likumdošanas izstrādāšana: 
   ieguldījumu fondi, ieguldījumu sabiedrības, hipotekārā kredītsistēma 

Latvijā, komerclikums, otrā līmeņa pensiju sistēma, emitentu 
regulācijas noteikumu izstrāde 

 
      • emisijas prospektu analīze 
 
Konsultants 
Latvijas Attīstības Aģentūra  

•biznesa plānu izstrādāšana 
 
Konsultants 
Nekustamo īpašumu firma LATIO 
         •nekustamo īpašumu vērtēšana 
         •uzņēmumu finansiālā analīze 

 
Konsultants 
Akciju sabiedrība NACIONĀLĀS INVESTĪCIJAS 
       •emisijas prospektu izstrādāšana 
 

2003- līdz šim brīdim 
 
 
 
 
2001-2003.g 
 
 
 
1997.g. apr. – 2001.g. jūn. 
 
 
 
 
  
 
 
 
1996.g.okt- 1997.g.apr. 
 
 
1996.g.okt- 1997.g.apr. 
 
 
 
 
1996.g.okt- 1997.g.apr. 
 

Investīciju nodaļas vadītājs 
Nekustamo īpašumu firma LATIO 

1993.-1995.g. 



• Biznesa plānu izstrādāšana 
• Nekustamo īpašumu vērtēšana 
• Investīciju projektu izstrādāšana 
• Projektu vadīšana un finansu analīze 

Ārējo ekonomisko sakaru konsultants 
Akciju sabiedrība DAMBIS 

• Biznesa plānu izstrādāšana 
• DAMBJA reorganizācijas projekta vadīšana 
• Projekta par siltumenerģijas uzskaiti un ekonomiju iespēju pētīšanu 

vadīšana 
• Jaunu uzņēmumu dibināšanas juridiskā nodrošinājuma izstrāde 

1992.-1993.g. 

ESM apkalpe 
Valsts uzņēmums IMPULSS 

• Pieredze kompjūteru, t.sk. PC tipa kompjūteru tehniskajā un 
programmu apkalpē 

1986.-1992.g. 

Privātskolotāja prakse 
• Pieredze fizikas, matemātikas, informātikas, mehānikas, 

elektronikas, elektrotehnikas pasniedzēja darbā 

1985.g.-1990.g. 

Zinātniskais līdzstrādnieks 
LPSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūts, Cieto vielu 
nelīdzsvaroto procesu kinētikas pētījumu laboratorija 

• Sārmu halogenīdu kristālu optisko un radiācijas īpašību pētījumi 
• Pieredze darbā ar ESM 

1983.g.-1986.g. 

Zinātniskais līdzstrādnieks 
Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu un kriminoloģijas laboratorija 

• Stiklu kriminālistiskā ekspertīze 
• Zinātniskie darbi - rentgenoluminiscences un termostimulētās 

luminiscences metožu pielietojums stiklu kriminālistiskajā 
ekspertīzē 

• Izgudrojums par termostimulētās luminiscences izmantošanu stikla 
lausku identifikācijā 

1980.g.-1983.g. 

 

 

 

IZGL ĪT ĪBA:  

Starptautisko attiecību institūts 
specialitāte - starptautiskās tiesības un ekonomika 

1991.g.-1992.g. Rīga 

Latvijas universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte 
maģistra grāds fizikā 

1994.g Rīga 

Latvijas valsts universitāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte 

specialitāte - fizika; 
specializācija - optika un spektroskopija 

1975.g.-1980.g. Rīga 

Kurss "Programmēšana ar ESM Iskra 226 palīdzību" 1987.g. Rīga 

Kurss "ESM Izot pielietošana" 1988.g. Sofija, 
Bulgārija 

Latvijas Republikas Enerģētikas un rūpniecības ministrijas 1993.g. Rīga 



un Zviedrijas Direktoru akadēmijas organizēts seminārs 
"Valdes darbs un kompāniju stratēģija Latvijas 
metalurģijas un mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecībā" 
Eirofakultātes organizēts kurss "Naudas, banku un 
monetārā politika" 

1993.g. Rīga 

Eirofakultātes organizēts kurss "Nodokļu sistēmas 
projektēšana" 

1993.g. Rīga 

ISS Clorius International organizēts kurss un seminārs 
"Enerģijas mērītāju tehniskā apkalpe un nodrošinājums" 

1993.g. Rīga 

ISS Clorius International organizēts kurss un seminārs 
"Enerģijas mērītāju tehniskā apkalpe un   nodrošinājums 
un ievads CombiRead datu vākšanas programmā" 

1993.g. Rīga 

ASV Tirdzniecības departamenta organizēts seminārs 
"Starptautisko projektu finansēšana" 

1994.g. Rīga 

International Trendsetters organizēts kurss "Korporāciju 
mārketinga plānošana" 

1994.g. Rīga 

Soft-Tronik Rīga organizēts kurss "Elektroniskās tabulas 
EXCEL 5.0 Windows vidē" 

1994.g. Rīga 

Baltijas starptautiskās biržas akadēmijas organizēts kurss 
"Vērtspapīru tirgus" 

1994.g. Rīga 

Finansu ministrijas izsniegta Licence darbībai vērtspapīru 
tirgū  

1995.g. Rīga 

Latvijas Universitātes organizēts kurss grāmatvedībā  1996.g. Rīga 
The Academy of the Central & Eastern European 
Privatization Network kurss Capital Market Development 

1997..g. Slovēnija 

World Learning Center  organizēts apmācību cikls Par 
ieguldījumu fondu darbību ASV 

1998.g. Ņujorka, 
Filadelfija, 
Orlando, 
Vašingtona 

World Learning Center  organizēts apmācību cikls Par 
ieguldījumu fondu darbību Eiropā 

1998.g. Varšava, Polija 

US Securities Exchange Commission sertifikāts par  
Par emitentu informācijas atklāšanas prasībām 

2000 Vašingtona, 
ASV 

Dalhousie Univeritātes izsiegts sertifikāts par macībām 
mikro un makro ekonomikā 

1999 Halifax, Nova 
Scotia, Canada 

Sertifikāts par iepazīšanos ar vērtspapīru tirgus regulāciju 
Eiropā 

2000 Frankfurte, 
Vācija 

   
   
 
 
 



CURRICULUM VITAE 

- Vārds: Sandra 
- Uzvārds: Gusta 

- Izglītība: augstākā , Mag.ing., Dr.oec. 
 

Izglītības iestāde Doktorantūras studijas Rīgas Tehniskās universitātes, 
Inženierekonomikas fakultātes Ražošanas un 
uzņemējdarbības institūtā 

Datums: 11.1998 (V.2006)
Iegūtā izglītība 
(zinātniskais grāds): 

Ekonomikas doktora zinātniskais grāds (Dr.oec.) 

Doktora diploma Nr. Sērija D Nr.0063, 12.05.06. Lēmums Nr.l, 
īzsn. 26.06.06. Reģ.Nr.0053

 
Izglītības iestāde Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Datums: no...līdz... 111989(1.1992)
Iegūtā izglītība 
(zinātniskais grāds): 

Inženierzinātņu maģistra grāds (Mag.ing.) 

Diploma Nr. Nr.000862, 29.04.92. Lēmums Nr.46
 

Izglītības iestāde Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas 
fakultāte 

Datums: no...līdz... no IX 1982. līdz XII 1987.
Iegūtā izglītība: Dipi. inženiere - ekonomiste 

Specialitāte - celtniecības ekonomika un organizācija 
Diploma Nr. Diploms ar izcilību HB Nr.368284, 15.06.87. 

 
Izglītības iestāde Rīgas 1. vidusskola
Datums: no...līdz... IX. 1971. līdz VI. 1982.
Iegūtā izglītība: Vidējā
Diploma Nr. Nr. 321180 27.06.82.

 
-  Papildu izglītība/kursi: 
Izglītības iestāde Kursa nosaukums Datums: 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

"Izglītības nozīme nekustamo 
īpašumu nozarē" Sertifikāts 
Nr. 2006-013

l.XII2006. 

AS Datorzinību centrs Microsoft Project 2003 
Sertifikāts

No23.XI.2006.irdz 
02.XII.2006. 

AS Hansabanka "Par privātpersonu kredīta 
saņemšanas iespējām AS 
"Hansabanka""

22.1X2006. 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte 

Augstskolu didaktika 
Sertifikāts Nr.0379 

No 30.IX līdz 05.XĪI 
2005. 

LIKA, Inženierkonsultanta loma 3.XI2005. 



SIA "VIP konsultācijas" būvniecības procesā  
Sabiedriska organizācija 
Latvijas kvalitātes 
asociācija 

Kvalitātes vadības sistēmas 
iekšējais auditors 

No2.Vlīdz3.V2002. 

LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija, Būvniecības 
departaments TNO 
Buikling and Construction 
Research of the 
Netherlands 

Further development of the 
conformity attestation 
svstemin the construction 
industrv in Latvia 

No 18.11 līdz 
20.11; 9.1X2002. 

LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija, Būvniecības 
departaments National 
Boarcl of Housing, 
Buikling and Plamiing, 
Svveden 

Komerciāla Zviedrijas 
būvprojekta plānošana un 
īstenošana 

No ll.XII līdz 16. XII 
2001. 

LR IZM PIAC Datorapmācības kursi (72 st.) no 8.1 2001. līdz 
15.VI 2001.. 

- Valodu prasme (vērtējot no 1 - 5 (1 - vāji; 5 - brīvi)): 
Valoda Lasttprasme Runatprasme Rakstītprasme 

Latviešu 5 (dzimtā)
Angļu 5 4 4 
Krievu 5 4 4 

-  Darba pieredze: 
Datums: no. ...līdz No I 2007 līdz šim brīdim 
Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra 

Amata nosaukums docente
Datums: no. ...līdz No X 2005 līdz I 2007

Darba vietas 
nosaukums 

Rīgas Tehniskā universitāte, Būvuzņēmēj darbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra 

Amata, nosaukums lektore
Galvenie pienākumi Lasīt lekcijas un vadīt praktiskos darbus priekšmetos: 

"Būvuzņēmumu vadīšana", "Būvniecības pamati un normatīvi", 
Būvniecības plānošana un organizēšana" 

Datums: no. ...līdz No IX 1987 līdz šim brīdim 

Darba vietas 
nosaukums 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Arhitektūras un. 
būvniecības katedra

Amata nosaukums lektore 

Galvenie pienākumi 1. Lasīt lekcijas, vadīt praktiskos un kursa darbus pilna un nepilna 
laika būvniecības specialitātes bakalauru studiju mācību 
priekšmetos: "Būvniecības organizācija un vadīšana", 
"Būvniecības praktiskie aspekti", "Menedžmenta pamati", 
"Projekta vadīšana" u.c. 
2. Vadīt un koordinēt pirmsdiploma-ražošanas praksi būvniecības 

 



specialitātes 5.kursa studentiem. 

•    Cita nozīmīga informācija: 
Latvijas būvinženieru savienības biedre no 2001,gada. 
Promocijas darba tēma "Būvkeramikas izstrādājumu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas 
Latvijā". Darba vadītājs Dr.oec. profesors Alberts Zvejnieks. 
Kopumā 19 publikācijas. Pēdējās: 

1. Gusta S., Zvejnieks A. Keramikas izstrādājumu ražošanas un pieprasījuma izpēte. 
Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā: Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences zinātniskie raksti. Rīga, 2000.gada 24.novembrī. - Rīga: RTU, 
2002-96.-102.1pp. 

2. Gusta S., Steinerts A., Leitass A. Standartizācija kā būvizstrādājumu tirgus regulēšanas 
instruments // Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti, 3.sērija, Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse. 3.sēj. - Rīga: RTU Izdevniecība, 
2002.-lll.-118.lpp. 

3. Gusta S., Stokmane I. Ekonomisku ģimenes māju kā valsts atbalstītās mājokļu jomas 
pieprasījuma izpēte. Būvniecība'03: Starptautiskās konferences zinātniskie raksti. Jelgava, 
2003.gada 21.-22.martā. - Jelgava: LLU, 2003. - 5.-10.Ipp. 

4. Gusta S., Zvejnieks A., Steinerts A. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas 
pilnveidošana // Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti, 3.sērija, Ekonomika un 
uzņēmējdarbība, Tautsaimniecība: teorija un prakse. 7.sēj. - Rīga: RTU Izdevniecība, 
2003.-56.-63.lpp. 

5. Gusta S., Steinerts A. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana Latvijā kā Eiropas 
Savienības dalībvalstī// Būvniecība'05. Starptautiskās konferences zinātniskie raksti. 2.-
11.Ipp., Jelgava, LLU, 2005. 

6. Gusta S. Būvkeramikas izstrādājumu pieprasījuma un piedāvājuma problēmas Latvijā. 
Promocijas darba kopsavilkums. - Rīga: RTU Izdevniecība, 2006.-50 Ipp. 

7. Gusta S. Building Ceramies in Latvia: Demand and Supplv Problems. Doctoral 
Dissertation Compendium.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. - 52 pp. 

8. Pirmsdiploma-ražošanas prakses atskaites/pārskata izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie 
norādījumi/ izstr. S.Gusta. - Jelgava: LLU izdevniecība, 2006 - Ipp. 

- Dalība svarīgākajos projektos 
Eiropas Sociālā Fonda aktivitātes 3.2.3.2. Studiju procesa īstenošana un studiju 

procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs projekts 
„Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē" (līgums Nr. 
2005/0138/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2.0005/0067), Jelgava, LLU ARBU: 2005.gada 
oktobris  - 2008.gada jūnijs.  - projekta koordinatore,  mācību  pilotkursa  „Celtniecības 
organizēšana un vadīšana" vadošā eksperte.  
• Projekta koordinatore;  
• Mācību pilotkursa ^Celtniecības organizēšana un vadīšana" vadošā eksperte. 

Eiropas Sociālā Fonda aktivitātes 3.2.6.3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku 
inženieru fakultātes augstākās profesionālās izglītības programmas būvniecībā studentu       
kvalifikācijas       prakse       Latvijas       būvuzņēmumos       (līgums       Nr. 
2005/0146/VP.D1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0025/0067), Jelgava, LLU ARBU: 2006.gada 

 



maijs   -   2007.gada   marts.   -   projekta  koordinatore,   mācību   pilotkursa   
„Celtniecibas organizēšana un vadīšana" vadošā eksperte. 

Eiropas Sociālā Fonda aktivitātes 3.2.5.2. projekts „AtbaIsts RTU ĪEF Nekustamā 
īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai" (līgums Nr. 
VPM/ESF/PĪAA/05/APK/3.2.5.2.0133/007), Rīga, RTU IEF: 2006.gada oktobris -
2007.gada jūlijs, -projekta dalībniece. 

 
Paraksts 
 
Rīga, 20.06.07. 



TATJANA TAMBOVCEVA 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum Vitae) 
 
Izglītība un kvalifikācija 
2003-… Rīgas Tehniskā universitāte 

 Inženierekonomikas fakultāte 
 doktorantūras studijas 

2000 – 2003 Rīgas Tehniskā universitāte 
 Inženierekonomikas fakultāte 
 Maģistra diploms 
 Specialitāte – Tirdzniecības un tirgzinības 

1997 – 1999 Rīgas Tehniskā universitāte 
 Inženierekonomikas fakultāte 
 Bakalaura diploms 
 Specialitāte - Ekonomika 

1994 – 1996 Rīgas Tehniskā universitāte 
 Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte 
 Maģistra grāds datorzinātnē 
 Specialitāte - Lēmumu pieņemšana biznesā 

1993 – 1995 Rīgas Tehniskā universitāte 
 Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte 
 Inženiera diploms 
 Specialitāte – Automatizētās vadības sistēmas 

1990 – 1993 Rīgas Tehniskā universitāte 
 Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte 
 Bakalaura diploms 
 Specialitāte - Datorzinātne 

1980 – 1990 Krāslavas 2. vidusskola 
 Pamatizglītība 
 

Darba pieredze 
1996. IX - ... Rīgas Tehniskā universitāte 
 Inženierekonomikas fakultāte – lektore 
1995. V–1996. III I. Bacuna individuālais uzņēmums 
 Sekretāre- referente 
 
Svešvalodu prasme 
 krievu, latviešu, angļu 
       
Publikācijas (skaits un apjoms)  30 publikācijas 
 ~ 870 lapas 

Papildus informācija 
• 1997 – 2000 ES PHARE BERiL programma, IZM PIAPA, Profesionālās biznesa izglītības 

Latvijā koledžu studiju programmas profilam ″Datormācība″ izstrādes grupas loceklis. 
• 2003. gada Ekonomikas koledža studiju programmas ″Ekonomiskās informatīvas sistēmas″ 

izstrādātāja. 
• LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “Kombinētās akcīzes nodokļa 

likmes koncepcijas un priekšlikumu izstrādāšana”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, 
T.Tambovceva– līdizpildītāja. - Rīga: RTU. - 2002. – 92 lpp. 



• LR Finanšu ministrijas pasūtītais zinātniskais pētījums: “ Nodokļu politika attiecībā uz 
bio degvielas ražošanu Latvijā”. A.Zvejnieks – zināt. vadītājs, T.Tambovceva – 
līdzizpildītāja.- Rīga: RTU. - 2003. – 92 lpp. 

• Sertifikāts Nr. S-i-82/04 semināram „Investīciju projektu efektivitātes novērtējuma un 
ekspertīzes prakse”.- 2004.g. 28.-29. aprīlī. 

• Profesionālās izglītības akreditācijas komisijā (ekspertu komisijas vadītājas vietniece) 
„Vides pārvaldības sistēmas vadība” programmas akreditācijā 2004. gada 4.06-18.06. 

• Sertifikāts semināram „Vides pārvaldības sistēmas”.- 2004.g. 20. decembrī. 
• Apliecība TA2136 un sertifikāts Nr. 002136 apmācības kursam „RTU Blackboard”. 

Kurss bija organizēts ESF projekta ‘E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu 
studiju programmām” VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0057/0007 ietvaros.- 2006.g. 
5. jūlijā (Reģistrācijas Nr. 110). 

• Sertifikāts semināram „Small business management: innovation, strategy, values”. 
RTU.- 2006. gada 29-30. jūnijs. 

• Sertifikāts semināram „Par privātpersonu kredīta saņemšanas iespējam AS 
„Hansabanka”.- 2006.g. 22. septembrī. 

• Sertifikāts semināram „Development of innovative entrepreneurship based on 
knowledge management”. RTU.- 2006. gada 8. decembris. 

 
 
 
 
 
 
Rīga, 2007. gada 26.jūnijs    Paraksts:  



ZZiinnāāttnniisskkoo  ppuubblliikkāācciijjuu  ssaarraakkssttss  

RRUUEE  pprrooffeessoorraa  ggrruuppaass  lleekkttoorreess  

TTaattjjaannaass  TTaammbboovvcceevvaass  

1. Терешина М.В., Лувсандондовын Оюунцэцэг, Тамбовцева Т. Инструменты 
государственной экологической политики: международный опыт // Государственное 
управление  в 21 веке: традиции и инновации. 5-я ежегодная международная 
конференция факультета государственного управления МГу им.М.В.Ломоносова. 31 
мая - 2 июня 2007 г.- Москва:  Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, факультет государственного управления, часть 1- М.: российская 
политическая эциклопедия, 2007, стр.800-807, ISBN 978-5-8243-0894-5 

2. Tambovceva T. Introducing environmental management in the hotel industry // 
EcoBalt’2007. Starptautiskā konference. 2007. gada 10.-11. maijā. - Rīga: Intego Plus, 
2007, 22.-23. lpp. 

3. Tambovceva T., Tereshina M. Ecological Policy Tools Evolution in different Countries// 
International scientific dual-conference „Towards knowledge-based economy” & 
„Enterprise management: diagnostics, strategy, effectivness”.- Rīga: RTU, 2007. gada 12.-
13. aprīlis, 180.- 182. lpp. 

4. Tambovceva T. Environmental management systems using in Latvia // International 
Scientific Seminar „Development of innovative entrepreneurship based on knowledge 
management”. Rīga: RTU.- 2006. gada 8. decembris, 42. lpp. 

5. Тамбовцева Т.T. Оценка состояния экологического менеджмента на строительных 
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643/1359. 

5. Kozlovs V., Kozlova S., Ķipsna J. Jaunās tehnoloģijas vides vadīšanas jautājumu risināšanā. 

RTU 46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

6. Kozlovs V., Ķipsna J., Ievinš J. Darba apstākļu novērtēšana darbinieku aptaujas rezultātā. RTU 

46.Starptautiskā zinātniskā konference. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 

Referāta tēzes. Rīga, 2005.g. 13.-15.oktobris, 1 lpp. 

7. Ķipsna J. Uzņēmējdarbība un darba vide. Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 

problēmas. Starptautiskās zinātniskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga, 2005., 9 lpp. 
 

8. KuncHa Ā., CeMeriOBa H. n.po6jieMH o6pa30BaHHfl ,npxoAOB HaceneHHH JTaTBHH. CotļHajīBHaa 

noJiHTHica H senoBenecKoe pa3BWTi<ie. CSopumc HayHHMX Tpy,n.OB. TOM 2., JļoHemc, 2003., 6 lpp. 

9. Ķipsna J. Darba samaksa un valsts sociālā apdrošināšana. RTU Zinātniskie aksti.3.sērija, 

8.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2004., 6 lpp. 
 

10. KurrcHa Ā. VnpaBJīenHe pncrcoM B paScrefr cpe^e. C6opHHK MaTepi-ianoB Hayqno-npaicTHHecicoH 

KOH(ļ)epeHm<U'i "PHCKH B coBpeivieHHOM MHpe: HAeHTHcļ)HKarj,HH H 3aui,HTa". C.ĪTeTep6ypr, 2004., 1 lpp. 

11. Ķipsna J. Uzņēmējdarbība un darba vide. RTU 45. Starptautiskā zinātniskā konference. 

Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referāta tēzes. Rīga, 2004.g. 14,-

17.oktobris, 1 lpp. 

12. Ķipsna J. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības problēmas. RTU Zinātniskie raksti.3.sērija, 

6.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2003., lpp. 

13. Ķipsna I, Kozlova S. Interneta tehnoloģijas un līdzekļi uzņēmējdarbībā. RTU Zinātniskie 

raksti.3.sērija, 6.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2003., 6 lpp. 



14. Ķipsna J. Informācijas tehnoloģiju speciālistu darba samaksas problēmas. RTU Zinātniskie 

raksti. 3.sērija, 5.sējums. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Rīga, RTU, 2002., 8 lpp. 

Pedagoģiska darbība 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 
Ir atbildīgais un lasa lekciju kursus, vada seminārus un praktiskās nodarbības, kas saistīti 
ar uzņēmējdarbības vadīšanas, darba vadīšanas un cilvēku resursu vadīšanas jautājumiem: 
IUV 229 Cilvēku resursu ekonomika 
ĪUV 266 Vadīšanas teorija 
IUV 301 Uzņēmējdarbības vadīšana 
IUV 302 Darba vadīšana 
ĪUV 440 Vadīšanas lēmumu pieņemšana 
IUV 506 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana 
IUV 514 Vadīšanas organizācija 
IUV 516 Darba vadīšana 
IUV 613 Uzņēmējdarbības vadīšanas modelēšana 

Cita pedagoģiskā darbība: 
Doktorantu darba vadība, Doktorante N.Semjonova mācās II kursā. 
No 2000.g. līdz 2004.g. vadīts un aizstāvēts 31 maģistra darbs. 
2005.gadā vadīti 9 akadēmiskā maģistra darbi, kas visi aizstāvēti un maģistrantiem 
piešķirts Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. 2005.gadā vadīti 3 profesionālā 
maģistra darbi, kas visi aizstāvēti un maģistrantiem piešķirts Profesionālā maģistra grāds 

uzņēmējdarbībā un vadīšanā. 

Cita informācija 

Apbalvojumi: 
1987. g.VTSSI Bronzas medaļa 



СURRICULUM  VITAE 
 

Vārds : Daina 
Uzvārds: Ose 
Izglītība : 1978.-1989.g. Viesītes vidusskola, 
                ieguvu vidējo izglītību. 
                1989.g.- 1993.g. LU, Juridiskā fakultāte, 
                Ieguvu jurista kvalifikāciju un tiesību zin.bakalaura   
                grādu. 
                1993.g.- 1995.g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, 
                ieguvu inženierzinātņu maģistra grādu. 
                1996.g.- 1998.g. LU, Juridiskā fakultāte, 
                ieguvu tiesību maģistra grādu. 
                2000.g. pabeigts inženierekonomikas doktorantūras teorētiskais  
                kurss, RTU, Inženierekonomikas fakultāte  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi piešķirti: 
                1993.gads – tiesību zinātņu bakalaurs 
                1995.gads- inženierzinātņu maģistra grāds. 
                1998.gads- tiesību maģistra grāds. 
Darba pieredze:sākot ar 1992.g.strādāju VRU “Kompresors” par  
                 juristu. 
                 1994.g.- 1998.g. stundu pasniedzēja RTU, 
                 Inženierekonomikas fakultātē (Tiesību pam., 
                 Civiltiesības,Uzņēmējd.tiesiskā  regl. (Komerct.)) 
                 no 1998.g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, 
                 lektors, 
                 no 1996.g. LU, Juridiskā fakultāte, St.  pasniedzējs 
                 Civilprocesā. 
                 No 2002.g. RTU, Inženierekonomikas fakultāte, pr.docents 
                 No 2003.g. LU, Juridiskā fakultāte, lektors. 
                  
Zinātniskā darbība: Publikācijas: 
1. D.Rožkova (Ose), A.Līcis. Vadības organizācijas tiesiskā reglamentācija// 

36.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 1995.gada 
24.-28.aprīlī.- R;RTU, 1995.-53.lpp. 

2. D.Ose,J.Ķipsna. Uzņēmējdarbības vadīšanas tiesiskās problēmas 
Latvijā//37.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 
1996.gada 23.-27.aprīlī.- R;RTU, 1996.-134.-135.lpp. 

3. D.Ose. Dažas līgumsabiedrību darbības tiesiskās problēmas// Latvijas 
ekonomika un izglītība pārejas periodā.- R;RTU, 1996.-92-94.lpp. 

4. D.Ose, J.Ķipsna. Uzņēmumu parādu kapitalizācijas un sanācijas kopīgās un 
atšķirīgās iezīmes // 38.RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences 
materiāli 1997.gada 21.-25.aprīlī.- R;RTU, 1997.-289.lpp. 

5. D.Ose. Uzņēmumu nodokļu parādu kapitalizācijas problēmas// Sociālie un 
ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadīšanā .- R;RTU, 1998.-26.-29.lpp.  



6. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu darbības vides raksturojums //Rūpniecības 
attīstība pārejas periodā.-R; RTU, 1999.-18.lpp. 

7. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu darbību traucējošais faktors//41.RTU 
Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli2000.gada 9.-
12.aprīlī.- R;RTU,2000.-118.-119.lpp. 

8. Civilprocesa jēdzienu alfabētiskais rādītājs.// Latvijas Vēstnesis, 2001. 
 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli : 

1. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu organizācijas īpatnības// Baltijas 
reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas Savienību- 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2000.g.2.-3.marts. - 
Rēzekne, 2000.- 107.-110.lpp. 

2. D.Ose. Mazo un vidējo uzņēmumu maksātnespējas un bankrota cēloņi 
//Ekonomika un uzņēmējdarbība, 3.sērija, 2.sējums. R; RTU - 2001.- 66.-
73.lpp. 

3. D.Ose. Mazo komercdarbības formu dibināšanas īpatnības 
Komerclikumā//  Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā - Starptautiskās      zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne, 
2002.gada 28.februāris - 2.marts.,277.- 283.lpp. 

4.  D.Ose, I.Seržante. Intelektuālā kapitāla aizsardzības problēmas Latvijā // 
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas - 
Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2005.g., 
285.-296.lpp. 

5. D.Ose . Mazo un vidējo uzņēmumu nodokļu un finanšu vides 
pilnveidošana// Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības 
problēmas – starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, 
Rīga, 2005.gada 13.-15.oktobrī., 148.-155.lpp. 

 
Mācību materiāls : 
1. D.Ose. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.,R., “Kamene”, 1999., 66 lpp. 
2. D.Ose. Tiesību pamati. Mācību līdzeklis, R; RTU, 2002., 58 lpp. 
3. D.Ose. Darba tiesību pamati, R.RTU, 2006., 42 lpp. 



Sagatavoti mācību kursi : 
 
“Tiesību pamati”, “Saimnieciskās un darba tiesības”, “Civiltiesības”, 
“Komerctiesības”, “Darba un sociālās tiesības”, “Nekustamā un kustamā 
īpašuma tiesiskie pamati”, “Darba aizsardzības tiesiskie pamati”, kuri tiek lasīti 
Rīgas Tehniskajā universitātē, Valsts aģentūrā “Sociālās integrācijas centrs” u.c. 
pieaugušo tālākizglītības centros. 
„Civilprocess” un „Sprieduma izpildes tiesības” , kuri tiek lasīti Latvijas 
universitātes Juridiskajā fakultātē. 
 



 

 

Kristīne Jarve  
 
Vecākā projektu vadītāja, Nodokļu konsultāciju nodaļa 
 

Pieredze konkrētās 
nozarēs 

Nodokļu un juridiskās konsultācijas Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem. 
Klienti pārstāv sekojošas industrijas: 

 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
 Pārtikas ražošana; 
 Kokmateriālu pārstrāde un ražošana; 
 Informāciju tehnoloģijas; 
 Profesionāli konsultāciju pakalpojumi; 
 Izdevējdarbība un druka; 
 Nafta un naftas produktu tranzīts. 

 

Specializācijas jomas Nodokļu un juridiskās konsultācijas 
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas maksājumu plānošana 

un konsultācijas, ieskaitot imigrācijas lietas  
 Pievienotās vērtības nodokļa un muitas konsultācijas  
 Uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa konsultācijas  
 Nekustamā īpašuma nodokļa, akcīzes nodokļu un dabas resursu nodokļa 

konsultācijas  
 Valsts ieņēmumu dienesta audita lēmumu pārsūdzēšana  
 Starptautisko nodokļu konsultācijas (starpvalstu līgumu par nodokļu dubulto 

neaplikšanu piemērošana, ieturējuma nodokļi, pastāvīgās pārstāvniecības, 
starptautiski darījumi u.c.) 

 
Nodokļu pārbaudes 
 Nodokļu pārbaužu veikšana finansu pārskatu revīzijas ietvaros 
 Detalizētu nodokļu pārbaužu veikšana 
 Specifisku darījumu un/ vai specifisku nodokļu pārbaužu veikšana 

 
Nodokļu plānošana 
 Piedalīšanās starptautiskos nodokļu plānošanas projektos 
 Rekomendāciju izstrāde dažādu uzņēmumu un uzņēmumu grupu struktūras 

reorganizācijai, ieteikumu ieviešanas konsultācijas 
 
Nodokļu izvērtēšana (Tax Due Dilligence) 
Rūpīga nodokļu izvērtēšana (Tax Due Dilligence) uzņēmumu apvienošanas, 
sadalīšanas un iegādes procesos. 
 
 
 
 



Jurisprudence 
 Konsultācijas uzņēmējdarbības likumdošanā 
 Uzņēmumu reģistrācija, uzņēmumu reģistrācijas dokumentu izmaiņas 

(paraksta tiesību izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana/ samazināšana, jaunu 
dalībnieku uzņemšana, izmaiņas valdē) 

 Juridisko dokumentu sagatavošana uzņēmumu reorganizācijai, pirkšanai, 
pārdošanai, saplūšanai un sadalīšanai 

 Darba līgumu, vadības un konsultatīvo līgumu sagatavošana 
 
 

Valodas zināšanas 
(novērtējums 5 - labi): 

Valoda Lasīšana Runāšana Rakstīšana 

Latviešu Dzimtā Dzimtā Dzimtā 

Angļu 5 5 5 

Krievu 4 4 3 

Vācu 3 2 2 

Norvēģu 3 2 2 

Franču 1 1 1  
Izglītība un līdzdalība 
profesionālās 
organizācijās un 
asociācijās 

Izglītība 

Rīgas Ekonomikas augstskola 
Bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā 
1996 – 1998 

Latvijas Universitāte 
Maģistra grāds uzņēmējdarbībā 
1998-2000 

Oxford Brookes Universitāte 
Bakalaura grāds grāmatvedībā 
1999-2001 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)  
Iegūta profesionālā kvalifikācija 
1999-2002 

Līdzdalība profesionālās organizācijās un asociācijās 
9. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – starptautiskas 

sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs 

Profesionālās apmācības 

Piedalīšanās sekojošās profesionālās apmācībās: 
 Grāmatvedības pamati (Arthur Andersen, Latvija, 1998) 
 Starptautisko nodokļu apmācības 1 daļa (Arthur Andersen, Norvēģija, 1998) 
 Starptautiskā PVN apmācība (Arthur Andersen, Nīderlande, 1999) 
 Starptautiskā nodokļu apmācība 2 daļa (Arthur Andersen, Zviedrija, 1999) 
 Anglijas nodokļu sistēma un plānošana (ACCA, Rīga, 2000) 
 Starptautiskā pieredzējušu nodokļu konsultantu apmācība (Arthur Andersen, 

Nīderlande, 2000) 
 PVN akadēmija (Andersen, Polija, 2001) 
 Globālā netiešo nodokļu pieredzējušo konsultantu apmācība (Andersen, 

Amerika, 2002) 
 Stratēģiska uzņēmējdarbības plānošana un attīstīšana (ACCA, Rīga, 2002) 
 Stratēģiska finansu vadība (ACCA, Rīga, 2002) 
 Starptautiskie grāmatvedības standarti un finansu pārskatu sagatavošana 



(ACCA, Rīga, 2002) 
 Netiešie nodokļi Eiropas Savienībā (Ernst&Young, Čehijas Republika, 2003) 
 ES 6 Direktīvas apmācība (Ernst&Young, Francija, 2003) 
 Starptautisko nodokļu principi (Sheltons, Šveice, 2003) 
 PVN Eiropas Savienībā (Ernst&Young, Lietuva, 2003) 
 Projektu vadīšana (Ernst&Young, Francija, 2003) 
 PVN Apdrošināšanas sabiedrībām un bankām (Quorum training, 

Lielbritānija, 2003) 
 Europas Konference par Starptautisko Nodokļu principiem un jaunumiem 

šajā jomā (Ernst&Young, Grieķija, 2004) 
 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas principi Eiropā 

(Ernst&Young, Francija, 2005) 
 PVN un muita Eiropas Savienībā (Ernst&Young, Nīderlande, 2005) 
 PVN piemērošanas praktiskās problēmas Eiropas Savienībā (Ernst&Young, 

Francija, 2005) 
 Nekustamā īpašuma sektora attīstība ES (Ernst&Young, Nīderlande, 2005) 
 PVN mazumtirdzniecībā (Ernst&Young, Francija, 2005) 
 Nodokļu piemērošana nekustamajam īpašumam ES (Ernst&Young, Francija, 

2006) 
 Nodokļu grāmatvedība (Ernst&Young, Vācija, 2006) 
 PVN un muita ES (Ernst&Young, Polija, 2006) 
 Nodokļu risku vadība (Ernst&Young, Nīderlande, 2006) 
 Nodokļu risku vadība (Ernst&Young, Šveice, 2006) 
 Dažādas Latvijas nodokļu likumdošanas apmācības 

Profesionālā pieredze Ernst&Young Baltic (jaunizveidotais uzņēmumus pēc Andersen un Ernst&Young 
apvienošanās) 
Vecākā projektu vadītāja, Nodokļu konsultācijas nodaļa 
Nodokļu, juridiskie un uzņēmējdarbības konsultatīvo pakalpojumu sniegšana  
2002. gada septembris - šobrīd 
 
Arthur Andersen 
Vecākā konsultante, Nodokļu, juridisko un uzņēmējdarbības konsultāciju nodaļa 
Nodokļu, juridiskie un uzņēmējdarbības konsultatīvo pakalpojumu sniegšana 
1998 - 2002 
EU PHARE PRAQIII Kvalitātes nodrošināšanas programma, Ekonomikas 
Ministrija 
Nacionālā koordinatora asistente 
Finansu un progresa atskaišu sagatavošana, programmas aktivitāšu koordinācija, 
projektu vadība 
1997 - 1998 

Publikācijas Publikācijas žurnālā Latvijas Ekonomists: 
 Izmaiņas muitas likumdošanā pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 

2003, Nr. 05 
 Preču piegādes vieta un PVN piemērošana Eiropas Savienībā, 2003, Nr. 06 
 Pakalpojumu sniegšanas vieta un PVN piemērošana Eiropas Savienībā, 2003, 

Nr. 07 
 Vienkāršošanas nosacījumi, kas piemērojami darījumos ar citās valstīs 

reģistrētajiem uzņēmumiem, 2003, Nr. 10 
 PVN piemērošana elektroniski sniegtiem pakalpojumiem un translācijas 

pakalpojumiem pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 2003, Nr. 11 
 Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu un proporcijas aprēķini Eiropas 

Savienībā, 2003, Nr. 12 
 Preču piegādes attālumā Kopienas teritorijā, 2004, Nr. 01 



 Specifiski nosacījumi preču piegādēm Kopienas teritorijā, 2004, Nr. 02 
 Specifiski nosacījumi preču piegādēm Kopienas teritorijā (turpinājums), 

2004, Nr. 03 
 Ienākuma nodokļi jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, 2004, Nr. 11 
 Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana preču transporta pakalpojumiem 

un ar transportēšanu saistītiem pakalpojumiem, 2004, Nr. 12 
 Jaunākie Eiropas Tiesas nolēmumi par pievienotās vērtības nodokli, 2005, 

Nr. 01 
 Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana ienākumam no akciju opcijām, 2005, 

Nr. 02 
 Pašnodarbinātās personas statusa noteikšana, kā arī iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanas 
kārtība, 2005, Nr. 04 

 Jaunākie Eiropas Tiesas nolēmumi par pievienotās vērtības nodokli, 2005, 
Nr. 05 

 Nekustamā īpašuma nodoklis, 2005, Nr. 06 
 Nodokļu piemērošana darījumiem ar nekustamo īpašumu, 2005, Nr. 07 

 

Citas iemaņas  Labas vadības spējas, cilvēkresursu plānošana, uzraudzība un novērtēšana 
 Labas komunikāciju spējas 
 Plaša pieredze projektu vadībā un koordinēšanā 
 Labas datoru zināšanas 

 
 

Rīga, 26.06.2007. 



CURRICULUM VITAE 
PERSONAS DATI 
 

 

        Vārds, uzvārds: Arturs Žuromskis 
 
IZGLĪTĪBA 
 

 

                  2001.-2006.g.  Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, iegūta jurista 
kvalifikācija (5. prof. kvalif. līmenis, diploms Nr. PD C 0141) 

                 2002.g. 
 

 

Profesionālās vērtēšanas institūts, Krievija,  iegūta apliecība par 
kvalifikācijas paaugstināšanu - kurss uzņēmuma (biznesa) vērtības 
noteikšana (apliecība Nr. 184/2002) 

                  2000.-2001.g.  
 

Konkordijas    Starptautiskā    Universitāte    Igaunijā    (Concordia 
International Universitv Estonia), Juridiskā fakultāte 

                   2000.-200 l.g. 
 

Latvijas Universitāte, Nekustamā īpašuma vērtēšanas skola, iegūta 
prof.   izglītība  Nekustamā  īpašuma   vērtēšana   un   pārvaldīšana 
(diploms Nr. 323) 

                   1995.-2000.g. 
 

Rīgas Centra humanitārā ģimnāzija (vid.  izglītības atestāts Nr. 
018131) 

                    1989.-1995.g Rīgas Angļu ģimnāzija 
 
DARBA PIEREDZE 
 

 

                   Kopš 2006.g.  SIA „Eiroeksperts", SIA „Eiroeksperts Rīga" prokūrists, vērtētājs 
                   Kopš 2006.g.  Rīgas tehniskā universitāte, lektors 
                    2005.-2006.g.  Banku Augstskola, lektors 
                    2003.-2006.g. SIA „Eiroeksperts", SIA „Eiroeksperts Rīga", valdes 

priekšsēdētājs, vērtētāja asistents 
                   Kopš 2004.g.  SIA „Kolonna īpašumu vērtēšana", valdes loceklis 
                    1998.-2004.g. 
 

SIA „Eiroeksperts Rīga", datu bāzes administrators, vērtētāja 
asistents 

                     1998.g LR Ārlietu ministrija, tulks 
 
PROFESIONĀLĀ  
KVALIFIKĀCIJA 

 

                        Kopš 2006.g.  Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas sertifikāts nekustamā īpašuma 
vērtēšanā 

                        Kopš 2004.g.  Sertifikāts R037/04 nekustamā īpašuma vērtēšanā „Approved by 
TEGoVA" (The European Group of Valuers Associations), 
kvalifikācija - sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs 

DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS 

Krievijas vērtētāju asociācijas biedrs 
Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas biedra kandidāts 

VAĻASPRIEKI 

Teniss, kalnu slēpošana, ūdensslēpošana, ūdens motociklu sacensības 

Rīga, 2007. gada 20.jūnijs 

A. Žuromskis 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 

Vārds Uzvārds: INETA GEIPELE 
 

 IZGLĪTĪBA 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: no 1993. gada līdz 1998. gadam. 
Specialitāte: Uzņēmējdarbība un vadīšana 
Rīgas Politehniskais institūts: no 1982. gada līdz 1988. gadam. 
Specialitāte: Mašīnbūves rūpniecības ekonomika, organizācija un vadīšana. 
Rīgas 45. vidusskola: no 1970. gada līdz 1981. gadam. 
 

 ZINĀTNISKIE GRĀDI 
1998 Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
1995 Inženierzinātņu maģistra grāds ekonomikā 
1988 Dipl. inženiere ekonomiste mašīnbūves ekonomikā un organizācijā 
 

 ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI 
Dr. oec.darbs: “Līzinga darījumu attīstības veicināšanas ekonomiskie aspekti Latvijā” (1998) 
Mg. oec. darbs: “ Lēmumu pieņemšanas ekonomiskais pamatojums līzinga operācijās” (pēc publicēto 
darbu kopuma, 1995) 
Dipl. Ing. darbs: “Elastīgo ražošanas sistēmu ekonomiski lietderīgo variantu izvēle” (1988) 
 

 KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
Course of Certified International Property Specialist Network: Investment&Financial Analysis for International 
Real Estate; Europe& International Real Estate; The Americas& International Real Estate; Asia/Pacific & 
International Real Estate; Africa& International Real Estate; International Real Estate for Local Markets. – Latvia – 
USA: National Association of Realtors, International Operations Division, 18. – 25.04.2007. – Certificated by CIPS 
(USA). 
Problēmas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū. – Rīga: Latvijas nekustamo īpašumu tirgus profesionāļu Diskusiju 
Forums, 16.04.2007. (dalībniece). 
Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē/ Seminārs. – Rīga: Eiropas struktūrfondu un RTU projekts 
VPD/ESFPIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007. - 2006.dec. – Sertifikāts. 
Development of innovative Entrepreneurship based on knowledge management/ The scientific project 
“Development of economic knowledge management based innovative Entrepreneurship in Latvia ”: International 
scientific seminar. – Latvia: Riga TU, 2006. 
Пурспективы развития оценочной деятельности в Росии// Научно практическая конференция. – Россия: 
Москва, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 23 октября 2006. (участник). 
Privātpersonu kredītu saņemšanas iespējas AS Hansabanka: Seminārs. – Rīga: Hansabanka, 2006. gada 
22.septembri. – Sertifikāts. 
Sterņiks G. Nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas un dzīvojamās un komerciālās nomas tirgus analīzes 
tehnoloģija. Nekustamā īpašuma tirgus stāvokļa un attīstību noteicošie faktori: AS Miel-nedvizimostj, Krievija: 
Seminārs. – Jūrmala: Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija, 2006. gada 22. – 30 maijs. – Sertifikāts. 
Kuļikovs G. Meistara klase nekustamo īpašumu tirgū: AS Miel-nedvizimostj, Krievija: Seminārs. – Jūrmala: 
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija, 2006. gada 25. maijs. – Sertifikāts. 
Dzīvojamā māja: no attīstītāja līdz apsaimniekotajam: Seminārs. – Rīga: LANIDA, LNPAA, NORD/LB, 
2006.gada 16.marta. – Sertifikāts. 
„Mājoklis un nodokļi: taisnīgumu un stabilitāti meklējot” Rīga: 2005.gada 29.novembris.- Eiropas Parlamenta 
Eiropas Nāciju grupas organizētā starptautiskā konference. 
„Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība: aktualitātes, riski, risinājumi” Rīga: 2005.gada septembris.- 
Latvijas Bankas organizētā starptautiskā konference. 
„Vides pārvaldības sistēmas” Rīga: 2004. gada decembris.- Biznesa konsultatīvais seminārs. 
2004 PHARE ESC programme: Development of Curriculum for Cross-Disciplinary higher Education 
Programms. – Jēkabpils Forest Industry Business Park: Workshop, Rīga 
„Pasniedzēju zināšanu nodošanas prasmes pieaugušo izglītībā” Kokapstrādes Tehnoloģiskais centrs, Jelgava: 
2004. gada maijs.- PHARE projekta „Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks” mācību pilotkursu profesionālās 
apmācības un tālākizglītības programmas ietvaros. 
„Investīciju projektu efektivitātes novērtējuma un ekspertīzes prakse” Rīga: 2004. gada aprīlis.- Hipotēku 
bankas finansu konsultāciju centrs. 
„Inovācijas un uzņēmējdarbība” RTU (Latvija), Buskerudas koledža (Norvēģija): 2003. gada septembris.- 
Apmācības seminārs. Profesionālās maģistru studiju programmas ietvaros. 



„Mārketings / komunikācija; Uzņēmuma vadība / darbs ar personālu; Grāmatvedība” Vīne, Austrija: 2001. 
gada septembris - 2002. gada oktobris.- Starptautiskie menedžmenta apmācības kursi. 
„Trade Marketing: Store as a communication medium” Rīga: 2001. gada janvāris.- Focus seminārs. 
„Marketing Management” Ķelne Vācija: 2000. gada janvāris.- seminārs Carl Duilsberg Gesellschaft 
„Projekta sagatavošana”Rīga: 1999. gada maijs.- Latvijas pašvaldību mācību centrs.  
„Mācību procesa, kas balstīts uz problēmu un situāciju risināšanu, organizēšanu un vadīšanu”; „ES 
organizācija, funkcijas un integrācijas procesi”; „Projektu sagatavošana”; „Mārketinga priekšmetu 
pasniedzēju apmācība”; „Pasniegšanas metodika” Latvija:Rīga, Jūrmala; Dānija:Kopenhāgena; 
Zviedrija:Malme; Anglija:Londona: 1997.gada janvāris -1999. gada decembris.- ES PHARE Biznesa izglītības 
reformas (BERiL) programmas ietvaros. 
„Wirtschaftswissenchaft” Lübeck, BRD: 1994.gada janvāris – 1994.gada jūnijs. - Weiterbildung an der Fach 
hochschule Lübeck. 
 

 VALODAS 
Latviešu: dzimtā 
Angļu : pamatzināšanas 
Vācu: labi 
Krievu: ļoti labi 

 DARBA PIEREDZE 
Rīgas Tehniskā universitāte: No 2006.gada jūnija – RTU Profesore; IEF BUNĪ katedras vadītāja  
No 2006 RTU Senāta locekle 
No 2006 FIABCI – International (Starptautiskā nekustamo Īpašumu Federācija) pārstāvniecības Latvijā biedrības 
FIABCI – Latvija akadēmiskā biedra – RTU, pārstāve 
No 2006 septembra maģistra studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” direktore 
No 2006.gada aprīļa RTU Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un apsaimniekošanas kompetences 
centra direktore 
2005. - 2006. – Asoc. Profesore; IEF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas (BUNĪ) 
katedras  vadītāja 
2002. – 2005.- Asoc. Profesore; IEF Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupas vadītāja 
No 2005.gada marta bakalaura studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” direktore 
No 2005.gada marta Nekustamā īpašuma pārvaldības Nozares studiju programmu komisijas priekšsēdētāja 
2004. - 2005.- Profesiju standartu „Nekustamā īpašuma ekonomists, 5 kvalifikācijas līmenis” un „Nekustamā īpašuma 
vērtētājs, 5 kvalifikācijas līmenis” izstrādes darba grupas vadītāja 
2005. - Profesiju standarta „Nekustamā īpašuma darījumu starpnieks, 3 kvalifikācijas līmenis” izstrādes darba grupas 
locekle 
No 2004 Nekustamo īpašumu firmas IK NIA-KO konsultante ekonomikas un vadīšanas jautājumos nekustamo 
īpašumu jomā 
No 2003.gada 5.februāra. - Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre  
2003. - VFR DAAD Stipendiātu 2003./2004.māc.gadam atlases komisijas eksperte 
2003. – 2006. Zvērināto revidentu asociācija; Zvērināta revidenta pretendenta kvalifikācijas eksāmena 
„Biznesa vadība” komisijas locekle 
No 2002. gada Bakalauru studiju gala pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja 
No 2002. gada Profesionālās kvalifikācijas pārbaudes komisijas locekle 
No 2002. gada RTU IEF studentu un maģistru zinātniski tehniskās konferences Būvuzņēmējdarbības ekonomikas 
sekcijas zinātniskā vadītāja. 
No 2002. gada RTU IEF studentu un maģistru zinātniski tehniskās konferences materiālu redaktore un recenzents.  
2001. - 2002. - Profesiju standarta „Mārketinga un tirdzniecības speciālists, 4 kvalifikācijas līmenis” izstrādes darba 
grupas locekle 
2001. – 2002. – Docente; IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas (RUE) profesora grupa 
1999. – 2001. - Docente; IEF Inovāciju un tirgzinības profesora grupa 
No 1999. gada Maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas locekle 
1998. – 1999. - RTU IEF Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre 
1998. – 1999. - Lektore; IEF Inovāciju un tirgzinības profesora grupa 
No 1998. gada Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta Padomes sekretāre 
1996. – 1998. – Lektore; IEF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūts (RUDEPI) 
1996. – 2002. - Bakalauru studiju gala pārbaudījumu komisijas locekle 
1996. – 2002. - Profesionālās kvalifikācijas pārbaudes komisijas atbildīgā sekretāre 
1990. – 1996. – Asistente; IEF RUDEPI 
1988. – 1990. – Zinātniskā līdzstrādniece; IEF Mašīnbūves ekonomikas, organizēšanas un vadīšanas katedra 
1996. – 1998. -  Vec. Ekonomiste; RRAS ″Elektrons″, Materiālu un tehniskās apgādes un sagādes nodaļa   
Ventspils Augstskola: 1999. – 2005. - Asoc. Profesore 
2000 - 2001 Mārketinga un loģistikas pārvaldības katedras vadītāja 



 PUBLIKĀCIJAS 
Kopējais publikāciju skaits (1989.-2007.): 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 85 
Raksti zinātniskajos rakstu krājumos – 31;  
Konferenču tēzes –48;  
Citas zinātniskās publikācijas – 6. 
Publicētā mācību literatūra (skaits): 14 
Mācību metodiskie līdzekļi – 8;  
Lekciju konspekti – 6. 
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas – 2; 
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma – 1; 
Mācību priekšmetu programmas – 11. 
 

 PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā: 

1. Studiju programmā: Uzņēmējdarbība un vadīšana –  
Ekoloģijas vadīšana; Ekoloģijas sistēmu vadīšana; Tirgzinības būvniecībā; Menedžments būvražošanā; 
Stratēģiskā pārvaldība būvuzņēmējdarbībā; Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā; Būvražošanas 
tirgzinības; Tirgvedība būvniecībā. 

2. Studiju programmā: Nekustamā īpašuma pārvaldība – Nekustamā īpašuma tirgvedība; Nekustamā 
īpašuma tirgus un reklāma; Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos. 

3. Studiju programmā: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana - Ekoloģijas sistēmu 
vadīšana; Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā. 

4. Studiju programmā: Vadībzinātnes bakalaura studijas, Mārketinga un loģistikas pārvaldības virzienā 
(VeA līdz 2005): Tirgzinības; Mārketinga plānošana; Mārketinga vadīšana; Starptautiskais mārketings; 
Pakalpojumu mārketings; Stratēģiskā un operatīvā plānošana. 

5. Studiju programmā: Uzņēmējdarbības vadības profesionālās maģistra studijās (VeA līdz 2005): 
Mārketings globālajā tirgus sistēmā. 

Cita pedagoģiskā darbība:  
Vadīto un aizstāvēto darbu skaits: 
Maģistra darbi –42 
Bakalaura darbi – 131 
Inženierprojekti – 13 
Diplomprojekti – 45 
Kvalifikācijas darbi – 40. 

2002.gada janvāris – februāris. – Darbs konferences organizācijas komisijā: International Scientific Conference 
“Information Society and Modern Business”: Ventspils University College. 
1998 - 2006 Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Domes locekle 
1998 - 2005 Bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas locekle 
1998 – 1999 Docente 
 
 „Priekšlikumu izstrāde tiesību aktos par noteiktā regulējuma  uzlabošanu ūdens patēriņam Latvijā”: Darba 
grupas dalībniece. – LR MK Ministru prezidenta rīkojums Nr.60 no 05.02.2007. – 2007.g.februāris-maijs. 
ESF aktivitātes Nr.3.2.5.2. Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai 
praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un 
informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai ietvaros ESF projekta vadītāja 
Nr.2006/0106/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/0007 “Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares 
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai” (01.08.2006.-31.07.2007.). 
 
ES PHARE projekts „Jēkabpils Kokapstrādes uzņēmējdarbības parks”, Jelgava: 2004. gada marts – 
septembris. – Mācību pilotkursu “Koksnes produktu mārketings” un “Loģistika kokapstrādes uzņēmumos” izstrādes, 
sagatavošanas un vadīšanas vadošā eksperte. 
- Mācību pilotkursu vadīšanas vadošā eksperte un vadītāja profesionālās apmācības un tālākizglītības programmas 

ietvaros “Koksnes produktu mārketings”. 
- Mācību pilotkursu vadīšanas vadošā eksperte un vadītāja profesionālās apmācības un tālākizglītības programmas 

ietvaros “Loģistika kokapstrādes uzņēmumos”. 
 
ES PHARE BERiL programma: 1997. - 2000. - izstrādes grupas vadītāja profesionālās biznesa izglītības Latvijā 
koledžu studiju programmas profilam „Tirgzinības un tirdzniecība”. 
- Nacionālā standarta izstrādes grupas vadītāja koledžu studiju programmai profilam Tirgzinības un tirdzniecība.  
- Nacionālā standarta izstrādes autore mācību priekšmeta programmai Tirgzinības.  
- Kvalifikācijas kursu Mārketingā vadītāja IZM Profesionālās izglītības centra sistēmas ekonomisko priekšmetu 

skolotājiem. 
 



Patreiz tiek vadīti 5 promocijas darbi. 
 

 CITA INFORMĀCIJA 
Rīgas Tehniskas universitātes Atzinības raksts par ieguldījumu Inženierekonomikas fakultātes studiju procesa 
attīstībā. Nr. 679. – Rīga, 23.09.2006. 

 

Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 5-4-1. no 12.07.2005. , pamatojoties uz LZP Doktorantūras 
komisijas 25.05.2005. g. lēmumu, piešķīra LZP Doktorantūras komisijas atbalsta grantu Kristīnei 
Fedotovai no 01.07.2005. līdz 31.12.2005. Tēma: „Koksnes produktu konkurētspējas vadīšanas aspekti 
Latvijas tirgū (problēmas, iespējas un risinājumi)”. Zinātniskā darba vadītāja – I. Geipele. 

 

Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr. 3-1-1. no 02.06.2004. , pamatojoties uz LZP Doktorantūras 
komisijas 17.05.2004. g. lēmumu, piešķīra LZP Doktorantūras komisijas atbalsta grantu Tatjanai 
Tambovcevai no 01.07.2004. līdz 31.12.2004.  
Latvijas Zinātnes padomes rīkojums Nr.95. no 17.12.2004. par atbalsta granta pagarinājumu laika 
posmam no 01.01.2005. – 31.12.2005. Tēma: „Ekoloģiski orientētas vadīšanas ekonomiskie aspekti 
Latvijā”. Zinātniskā darba vadītāja – I. Geipele. 

 

Atzinības raksti par studentu zinātnisko darbu vadīšanu un pateicību par augstas kvalifikācijas speciālistu 
sagatavošanu, kas uzvarējuši Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” 
izsludinātajā bakalauru, maģistru un inženieru zinātnisko darbu un projektu konkursā uzņēmējdarbības vadībā: 
2002. gadā: diplomprojekts: „Klientu maksātspējas noteikšana bankas kredītu piešķiršanas procesa pilnveidošanā”; 
2002. gadā: bakalaura darbs: „Reklāmas plānošana un organizēšana”; diplomprojekts: „Tirgzinību loģistikas 
attīstība uzņēmējdarbībā”.  

Atzinības raksti par studentu zinātnisko darbu vadīšanu, kas uzvarējuši LR Ekonomikas ministrijas izsludinātajos 
konkursos: 1997 - „Tirgus pētījumu ekonomiskie aspekti”; 1996 – „Uzņēmējdarbības stratēģijas pilnveidošana”. 
 
 
Rīga, 2007-06-20                                                                                                    Ineta Geipele 
 
 



I.GEIPELES  
NOZĪMĪGĀKO ZINĀTNISKO UN METODISKO  

DARBU SARAKSTS 
 

1. Geipele I., Development of the agricultural lands sector of the real estate market in Latvia / co-author A. 
Rudule – Jansone// Economic science for rural development- Rural and Regional/ Proceedings of the 
international scientific conference// Academy of agricultural and forestry sciences of Latvia; Latvia 
university of agriculture. Nr.12. – Jelgava, 2007. – p.70. – 78. 

2. Geipele I., The competitiveness of business in the Latvian countryside: Ways to enhance / co-author K. 
Fedotova// Economic science for rural development- Rural and Regional/ Proceedings of the 
international scientific conference// Academy of agricultural and forestry sciences of Latvia; Latvia 
university of agriculture. Nr.12. – Jelgava, 2007. – p.246. – 253. 

3. Geipele I., Immovable Property Across the  Aggregate of Its Natural and Law-
inflicted Terms / co-author A. Rudule – Jansone// “Towards knowledge-based economy” & 
“Enterprise management: diagnostics, strategy, effectiveness”. Scientific proceedings / editor 
Natalja Lace, Konstantin Kozlovskis, design Jurijs Lacis. – Riga, Latvia, Riga Technical University, 12-
13 April, 2007. – CD. - ISBN 978-9984-768-6 

4. Geipele I., Strategic Management of Marketing in the Increasing of the 
Competitiveness / co-author K. Fedotova// “Towards knowledge-based economy” & “Enterprise 
management: diagnostics, strategy, effectiveness”. Scientific proceedings / editor Natalja Lace, 
Konstantin Kozlovskis, design Jurijs Lacis. – Riga, Latvia, Riga Technical University, 12-13 April, 
2007. – CD. - ISBN 978-9984-768-6 

5. Geipele I., Immovable Property Across the Aggregate of Its Natural and Law-inflicted Terms / co-
author A. Rudule – Jansone// International scientific dual-conference „„Towards knowlwdge-Based 
Economy” & „Enterprise management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness””. Conference Proceedings. 
– Latvia: Riga, April 12-13, 2007. – RTU Publishing House, Riga. – 2007. - p.25-27. 

6. Geipele I., Diskusijas par izglītību nekustamā īpašuma jomā. // Jaunais inženieris, Nr. 9 (1324/1325). – 
2006.gada 21.decembris. 

7. Geipele I., Meža nozares attīstības tendences Latvijā / līdzautors Fedotova K.// Tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības attīstības problēmas//RTU 47.starptautiska IEF 40.gadadienai veltīta zinātniskā 
konference: Referātu tēzes. - Rīga, 2006.gada 21.-23.septembris. 

8. Geipele I., Environmental Management Systems experience and effects in Latvia / co-author T.  
Tambovceva // 21st European Conference on Operational Research „OR for Better Management of 
Sustainable Development”. - Iceland, Reykjavik, July 2-5, 2006. - 105.p.  
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programma „Darba aizsardzība" 
2004. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts, 

tālākizglītības programma „Augstskolu didaktika: mūsdienu 
teorijas un prakse" 

2003. „Stratēģijas vadīšana", Valsts Administrācijas 
skola 
2002. „Eiropas Savienības pamatnostādnes", Valsts Administrācijas skola 
2001. „Informācijas sistēmas tehnoloģijas", Valsts Administrācijas skola 
2001. „Normatīvo aktu izstrāde", Valsts Administrācijas skola 
2000. „Klientu apkalpošanas psiholoģija", Valsts Administrācijas skola 
1996. „Profilaktiskie pasākumi ugunsgrēku un citu risku novērtēšanai", 

Zviedrijas glābšanas dienesta Roseršbergas skola 

GALVENIE ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS VIRZIENI: 
Civilās aizsardzības un ugunsdrošības sistēmu efektivitātes paaugstināšana 

PROJEKTI, KONTRAKTI, GRANTI: 

2006. Pārrobežu sadarbības iniciatīva krīzes vadības sistēmas Latvijas un Lietuvas kaimiņu 
reģionos" 
2005-2006.  g.   ERAF  līdzfinansējums, kopa ar Jelgavas  pilsētas  dome,  Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, Rīgas Tehniskā universitāte 
2005. Latvijas Policijas pasūtījums par A/s „ Komēta" ugunsgrēka ekspertīze, krimināllieta Nr 
1095139801 
2001.-2002.Projekts 1 A 11 „Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde" 
2000-2001. Latvijas IEM valsts pasūtījums Nr. 6567,6645 ." Ēku un būvju ugunsgrēku radīto 
materiālo 
zaudējumu metodikas koncepcija 



1997.-1998.Projekts   kopa   ar   Policijas   akadēmiju   „Ugunsdrošības   mācību   programma"   izveidošana iedzīvotājiem, 
mācību iestāžu audzēkņiem,studentiem 

 
PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS 
 
1 .Zinātniski praktiskā konference „Ugunsdrošība vakar, šodien, rīt", Rīga, 1995. ,. 
2.International Ecological Symposium"Tlie Way Out from Global Ecological Crisis" Saint-Petersburg, Russia,2001.g. 
3. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001.gada 14.-15.08. 
4. Starptautiskā konference „ Cilvēktiesības un sabiedrības drošība"Rigā, 2004.g. 26-27.08. 
5. Starptautiskā konference „ Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas"Rigā, 2007.g.30.03. 
 

VALODU ZINĀŠANAS: 
Latviešu valoda - brīvi 
Krievu valoda - dzimtā 
Vācu valoda- ar vārdnīcas palīdzību. 
 

AUTORDARBI: 
Publicēti 21 zinātniskie darbi. 
Saņemti divi patenti par izgudrojumiem 
 
Rīga, 20.06.2007 



Personīga informācija: 
Vārds, uzvārds  
 
Izglītība: 
2001.-2004. 
      Mācību iestāde 
      Specialitāte 
      Grāds,kvalifikācija  
1998.-2001. 
      Mācību iestāde 
      Specialitāte 
      Grāds,kvalifikācija  
1995.-1998. 
      Mācību iestāde 
 
Darba pieredze: 
08.2005.- ...........  
Darba vieta               
Ieņemamais amats  
Veicamie pienākumi 
 
 
02.2004.-08.2005  
Darba vieta  
Ieņemamais amats  
Veicamie pienākumi 
 
 
 
04.2002.-02.2004  
Darba vieta 
Ieņemamais amats 
Veicamie pienākumi 
 
09.2006.-01.2006.-
06.2006.;09.2005.-
12.2005.;01.2005.-  
06.2005. 
 
06.2000.-09.2000.;  
06.1999.- 09.1999; 
06.1998.-09.1998. 
Darba vieta 
Ieņemamais amats 
Valodu prasme: 
 
 
 
 
 
Kvalifikācija, citas prasmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riga, 20.06.2007. 

 
Kristīne Grundberga 

 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultāte, Ģeodēzija un 
kartogrāfija inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē 
 
 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultāte, 
Ģeodēzija un kartogrāfija 
inženierzinātņu bakalaura grāds būvzinātnē 
 
Liepājas 1 .vidusskola 
profilkurss algebrā, ģeometrijā, datoru zinībās un fizikā 
 
SIA „Vērtētāju birojs „Aplēse"" 
vecākais eksperts 
sarežģītu un lielu objektu vērtēšana, visu nodaļu darbinieku un 
nodaļu vadītāju konsultēšana, vērtēšanas atskaišu pārbaude, 
klientu konsultēšana, iegūto vērtēšanas rezultātu izskaidrošana un 
pamatošana klientiem 
SIA „Vērtētāju birojs „Aplēse"" 
Rīgas pils. centra rajona nekustamo īpašumu vērtēšanas nodaļas 
vadītāja 
nekustamo īpašumu vērtēšana, nodaļas darba organizēšana, 
nodaļas darbinieku konsultēšana, vērtējuma atskaišu pārbaude, 
klientu konsultēšana, iegūto vērtēšanas rezultātu izskaidrošana un 
pamatošana klientiem 
SIA „Vērtētāju birojs „Aplēse"" 
vērtētāja asistente 
nekustamo īpašumu apsekošana, tirgus vērtības aprēķinu veikšana, 
atskaites sagatavošana, klientu konsultēšana, iegūto vērtēšanas 
rezultātu izskaidrošana un pamatošana klientiem 
 
Rīgas Tehniska Universitāte, Būvniecības fakultāte Nekustamā 
īpašuma vērtēšanas teorijas lekciju pasniegšana 
 
 
va/s „Latvijas Hipotēku un zemes banka" 
 tehniskā sekretāre 
 
 
Zināšanu līmenis 
Latviešu dzimtā 
Krievu sarunu līmenī 
Vācu pamatzināšanas 
Angļu pamatzināšanas 
2005.gada 22.decembrī piešķirts Latvijas īpašumu vērtētāju 
asociācijas profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.93 nekustamo 
īpašumu vērtēšanas kategorijā 
Ir B kategorijas autovadītāja apliecība 
Dalība dažādās ar nekustamo īpašumu saistītās konferencēs, banku 
rīkotās tikšanās un LĪVA organizētos semināros.  
Labas datorzināšanas (MS Excel, MS Word u.c.), protu izmantot 
interneta sniegtos pakalpojumus;  
Prasme kontaktēties ar cilvēkiem; 
Ir analītiskās spējas; neatlaidība; prasme organizēt savu darbu 



 

Dzīves un darbagājums 
(C V) 

Vārds, uzvārds Ilmārs Kālis 
Izglītība Dr.sc.ing. no 11.1992.g. pēc pārattestācijas. Publicēti 35 zinātniskie 

raksti; viena monogrāfija un autora apliecība 
   Docenta nosaukums piešķirts 1966.g.; 
   Zinātņu kandidāta grāds no 1965.g.; 
   Studijas aspirantūrā LZA un RPI - 1961...1964.g.; 

 Inženierstudijas LVU - 1952...1958.g., iegūta kvalifikācija - inženieris  
celtnieks 

Darba pieredze RTU Būvniecības fakultātes, Būvkonstrukciju katedras un profesora 
grupas docents - 1980...1999.g., 2003 - līdz šim brīdim ; 

   RPI Ceļu, tiltu un ģeodēzijas katedras vadītājs - 1975...1980.g.; 
   RPI Celtniecības fakultātes vecākais pasniedzējs un docents -  
   1965...1975.g.; 

Lekciju konspektu, praktisko un metodisko darbu izstrāde un lietošana 
1965 ... 1991.g. 
Jaunu bakalauru un maģistrantu studiju programmu, studiju priekšmetu 
pieteikšana, sagatavošana, lietošana 1992 ... 1998.g. un 2002... 2003.g. 
Dzelzsbetona konstrukciju speciālists - "Personu un priekšmetu 
alfabētiskais radītājs LME, Zinātne, R., 1972., 62.lpp. 
Latvijas Būvnormatīva 205-97 “Mūra un stiegrota mūra konstrukciju 
projektēšanas normas” izstrāde - 1992...1998.g. 

Cita pieredze LR Zemes dienesta “Nekustāmā īpašuma vērtēšanas licence Nr.67 - 
1996... 1999.g. 
Latvijas īpašuma vērtēšanas asociācijas, nekustāmā īpašuma vērtētāja 
asistenta apliecība Nr.37 - 2000...2003.g. Vērtēti privatizācijai 
paredzētie rūpniecības un civilie objekti ,piem., Krustpils būvmateriālu 
kombināta, Jaunciema un Juglas papīra fabriku, Rojas un Mērsraga 
zivju rūpnīcu u.c. nekustamie īpašumi. 
Latvijas Būvinženieru savienības “Būvekspertīzes licence Nr.284” - 
1995.... 2000.g. un sertifikāts Nr. 20-284 - 2000...2005.g. 
Būvekspertīzes izpildītas rūpniecības un civiliem objektiem, kuriem 
nepieciešama rekonstrukcija vai renovācija, piem., Rīgas 
lauksaimniecības rūpnīcas, Āgenskalna un Liepājas tirgus paviljonu, 
Rīgas jūrskolas, Celtniecības koledžas,LR Aizsardzības akadēmijas u.c. 

Darbība profesionālās   
     sabiedriskās organizācijās Latvijas Zinātnieku biedrības biedrs no 1992.g.; 
   Latvijas Astronomijas biedrības biedrs no 1990.g 
Prasmes  Darbā, sadzīvē lietoju valsts un krievu valodu, tehniskās un  
   zinātniskās literatūras studijām - vācu valodu. 
 
 
Rīgā, 20.06.2007.                                     



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
(CV) 

 
Vārds uzvārds: KRISTĪNE FEDOTOVA 
 

 IZGLĪTĪBA 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: no 2004.gada septembra 
Specialitāte: studijas doktorantūrā 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: 2001.gads - 2003.gads. 
Specialitāte: Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: 1999.gads - 2001.gads. 
Specialitāte:  Ekonomista kvalifikācija 
Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: 1997.gads - 1999.gads. 
Specialitāte:  Tirgzinības un tirdzniecības speciālista kvalifikācija 
Latvijas - Dānijas projekts „Biznesa izglītība Latvijā”, Rīgas pārtikas rūpniecības tehnikums:  
1996.gads - 1997.gads. 
Specialitāte:  kvalifikācija 412101 grāmatvedis; 411501 tehniskais sekretārs 
 

 ZINĀTNISKIE GRĀDI 
2003 Ekonomikas maģistra grāds 
 

 ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI 
Mg.oec. darbs: “Sadales kanālu stratēģijas tirdzniecībā” (2003)  
Diplomprojekts: “Sadales kanālu pilnveidošana tirdzniecības uzņēmumā” (2001)   
Kvalifikācijas darbs: “Mārketinga plāns SIA “X”  jumta bagāžniekiem” (1999) 
 

 KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
“Devolopment of innovative entrepreneurship based on knowledge management”: 2006.gada 
decembris. Rīgas Tehniskā universitāte, seminārs 
“Interešu konflikti un to novēršanas iespējas”: 2006.gada decembris. Projektu vadīšanas un 
komercizglītības centrs, seminārs 
“Stresa un laika menedžments”: 2006.gada oktobris. Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, 
seminārs 
“Saimniecisko darījumu kontrole”: 2006.gada oktobris. Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, 
seminārs 
"Līmētās koka konstrukcijas sabiedrisko celtņu būvniecībā": 2006.gada oktobris. Latvijas 
kokrūpniecības federācija, seminārs 
“Hipotekārā kreditēšana”: 2006.gada septembris. AS “Hansabanka”, seminārs 
“Nekustamā īpašuma tirdzniecība”: no 2006.gada septembra. Rīgas Tehniskā universitāte, kursi 
“Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”Rīga: 2006.gada septembris. - RTU 47. 
Starptautiskā zinātniskā conference 
“Small Business Management: innovation, strategy, values”: 2006.gada jūnijs. Rīgas Tehniskā 
universitāte, seminārs 
„Koka apbūves attīstība pilsētās”: 2006.gada maijs. Latvijas kokrūpniecības federācija, seminārs 
Angļu valoda: 2006.gada februāris - 2006.gada maijs. Latvijas Mūzikas Akadēmijas Studentu klubs, 
kursi 
Angļu valoda: 2005.gada oktobris - 2006.gada februāris. SIA “Express”, kursi 
“Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2005”Jelgava: 2005.gada aprīlis. - Starptautiskā zinātniskā 
conference 
“Temperamentu veidi”: 2004.gada jūnijs. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, 
kursi 
„Aktuālas idejas un teorijas mārketingā”: 2004.gada janvāris - 2004.gada februāris. Komunikāciju 
Akadēmija, kursi 
„Pozitīva un veiksmīga saskarsme ar klientu”: 2003.gada novembris - 2003.gada decembris. Latvijas 
Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, kursi 
„Klientu apmierinātības novērtēšana”: 2003.gada oktobris - 2003.gada novembris. Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Sertifikācijas centrs, kursi  
„Brenda pozicionēšana”: 2003.gada septembris - 2003.gada oktobris. Komunikāciju Akadēmija, kursi 



 
 VALODAS 

Latviešu: dzimtā 
Angļu: labi 
Krievu: ļoti labi 
Vācu: pamatzināšanas  
 

 DARBA PIEREDZE 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra: no 2004.gada septembra. Amats: Asistente 
Pārtikas un Veterinārais dienesta Valsts Veterinārmedicīnas diagnostikas centrs: 2003.gada augusts 
- 2004.gada septembris. Amats: Tirgus izpētes un mārketinga daļas vadītāja 
SIA RV Motors: 2001.gada februāris - 2001.gada jūnijs. Amats: Prakse 
SIA Autogross: 1999.gada aprīlis -1999.gada jūnijs. Amats: Prakse 
SIA Autogross: 1998.gada maijs -1998.gada jūnijs. Amats: Prakse  
A/S Latvijas Zemes banka : 1997.gada februāris - 1997.gada jūnijs. Amats: Prakse  
 

 PUBLIKĀCIJAS 

Geipele I., Fedotova K. Meža nozares attīstības tendences Latvijā // RTU 47. Starptautiskā zinātniskā 
konference Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas. Referātu tēzes. Rīgā, 2006. gada 
21.-23.septembrī. – Rīga, RTU, 2006. – 30.lpp.  

Geipele I., Fedotova K. Sadales kanālu izvēles stratēģijas kā viens no vadīšanas pilnveidošanas aspektiem 
Latvijas laukos // Starptautiskā zinātniskā konference Ekonomikas zinātne – lauku attīstībai 2005. 2005. 
gada 27.-28.aprīlis. Proceedings . – Jelgava, LLU, 2005. – 101.-111.lpp. 
 
Fedotova K. Konkurētspējas problēmas komercsabiedrībās Eiropas Savienības kontekstā // 
Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos: 5. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli 2004. gada 23.aprīlis. Proceedings. – Rīga, Turība, 2004. – 127. – 
134.lpp. 
 
Fedotova K. Konkurētspējas problēmas komercsabiedrībās Eiropas Savienības kontekstā // 
Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos: 5. Starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli. Referātu tēzes. Rīgā, 2004. gada 23.aprīlī. – Rīga, Turība, 2004. 
 
Geipele I., Fedotova K. Konkurētspējas problēmas Latvijā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai // 
Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas. 5. Starptautiskā konference. 
Referātu tēzes. Rīgā, 2003.gada 11. – 12. septembrī. – Rīga: LBA, 2003. 
 
Fedotova K., Geipele I. Sadales kanāli un uzņēmuma darbība // 43. RTU studentu un maģistru ZTK 
materiāli. 2002.gada aprīlī – maijā. – Rīga: RTU, 2002. – 3. – 4.lpp. 

 
 
 
 
 
Rīga, 20.06.2007.                                                                                                                 K.Fedotova 
 



CURRICULUM    VITAE 
 

 Aldis Čevers 
 

  

 
No 2002.g. līdz šim 
No 2002.g. līdz šim 
No 1997.g. līdz 2002.g. 
No 1996.g. līdz 1997.g. 
No 1991.g. līdz 1996.g. 
 

Darba pieredze 
Rīgas tehniskā universitāte, SESMI, praktiskais docents 
Latvijas universitātes Juridiskā fakultāte, lektors 
VID Galvenā muitas pārvalde, daļas vadītājs 
VID Muitas departaments, nodaļas vadītājs 
Latvijas universitātes Juridiskā fakultāte, asistents 
 

 
No 2004.gada 
2002.gads 
No 1986.g. līdz 1991.g.  
 

Izglītība 
Doktorantūras studijas RTU 
Latvijas universitāte, Tiesību zinātņu maģistrs; 
Latvijas universitātes Juridiskā fakultāte, jurists 

 
No 1991.gads. 
 
 
No 1996.g. līdz 2002.g. 
 
1996.gads 
 
1998.gads 
 
2002.g. – 2004.g. 
 
2004.g. 
 
2004.g. 
 
2004.g. 
 
 
2004.gada 26.maijs 
 
2004.gada 4.-6.novembris 
 
 
2005.g.-2006.g. 
 
 
 
 
 
No 1996.g. līdz 2002.g. 
 
 
 
 
2000.g. 26.-30.jūnijs 
 

Profesionālā darbība 
LU izstrādātas programmas un vadīti mācību kursi Starptautiskajās 
privāttiesībās un Eiropas tiesībās, vadīti vairāk nekā 250 maģistra, 
bakalaura darbi un diplomdarbi 
Piedalīšanās vairāku likumdošanas aktu izstrādāšanas darba grupās 
muitas un nodokļu jautājumos 
Piedalīšanās ekspertu darba grupā Brīvās tirdzniecības līguma 
sagatavošanā starp Latviju un Poliju. 
Piedalīšanās darba grupā Līguma par palīdzību muitas lietās 
sagatavošanā starp Latviju un Krieviju. 
RTU SESMI izstrādātas programmas un vadīti mācību kursi 
Starptautiskajās tirdzniecības tiesībās  un Administratīvajās tiesībās. 
Piedalīšanās profesiju standartu – muitas eksperts, muitas iestādes 
vadītājs, nodokļu inspektors, nodokļu ekonomists - izstrādāšanā 
Darbs eksperta statusā uzņēmumu sertificēšanā saskaņā ar ISO 9000 
standartu. 
Piedalīšanās mācību programmas, metodisko materiālu un 
eksaminācijas kārtības izstrādāšanā mācību kursam “Dubultā 
pielietojuma preču importa, eksporta un tranzīta kontrole” 
Semināra sagatavošana un novadīšana uzņēmējiem par tēmu 
“Izmaiņas muitas darbībā pēc Latvijas iestāšanās ES-bā” 
Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Lietuvas tiesību 
universitātē Viļņā “Muitas darbības aktuālās teorētiskās un praktiskās 
problēmas”. 
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs Vācijā (Muitas un uzņēmu 
sadarbība, 2005.g. un 2006.g.), Šveicē (Piegāžu ķēžu drošība, 2006.) 
 
 
 

Kvalifikācijas celšana 
Piedalīšanās apmācības programmās: Zviedrijā (muitas darbinieku 
apmācības organizēšana, 1996.g.), Austrijā (tarifu jautājumi, 
1997.g.), Slovēnijā (kontrabandas apkarošanas jautājumi,1998.g.), 
Holandē (preču tranzīta kontrole, 2000.g.) 
 
Piedalīšanās mācību kursā “Kodolmateriālu un citu radioaktīvo 



 
2000.g. 4.-8.decembris 
 
 
2004.gada jūlijs 
 
 
2004.g. 20.-23.septembris 
 
2004.g. 9.-12.novembris 
 

materiālu kontrabandas apkarošana” Vīnē, Austrijas muitas 
akadēmijā. 
Piedalīšanās ASV Aizsardzības ministrijas un FIB organizētajā 
mācību kursā “Bioloģisko, ķīmisko un kodolieroču izplatīšanas 
ierobežošana”, Budapeštā, Ungārijā 
Piedalīšanās RTU Muitas konsultatīvā centra un Radiācijas drošības 
centra organizētajā mācību kursā “Dubultā pielietojuma preču 
importa, eksporta un tranzīta kontrole” Rīgā. 
Piedalīšanās ASV organizētajā Riska apzināšanas un riska vadības 
apmācības seminārā Rīgā. 
Piedalīšanās ASV organizētajā apmācībā par mācību kursa “Riska 
apzināšana un riska vadība” pasniegšanas metodiku, Rīgā. 
 
Publikācijas 
Recenzija grāmatai - Ivo Alehno, Arnis Buka, Kristīne Jarinovska, 
Laine Škoba. “Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu prakse un 
komentāri)”. Rīga. 2001. 
G.Akulova, A.Balcere, A.Čevers u.c. Konsulārās amatpersonas 
rokasgrāmata. Rīga, LR Ārlietu ministrija 2000., 320 lpp  
I.Alehno, A Buka, A.Čevers u.c. “Eiropas tiesību īstenošana 
Latvijā”, Rīga, 2003., 329.lpp 
A.Krastiņš, A.Čevers u.c. Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma 
preces un to kontrole. Rīga, RTU izdevniecība, 2004., 220 lpp 
A.Gulbis, A.Čevers Muitas darbības pamati. Rīga, RTU 
izdevniecība, 2006., 234 lpp 

 Apbalvojumi 
2000.gads Apbalvots ar LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas goda zīmi. 

 
 Svešvalodu zināšanas 

Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – tekoši 
Angļu – sarunu valodas līmenī 
Vācu – sarunu valodas līmenī 

 Citas iemaņas 
Iemaņas darbā ar datorprogrammām -  Microsoft Word, Excel, 
Power Point 

 
Rīgā, 
2007.gada ___. ___________       A.Čevers 



Curriculum Vitae 
 

Vārds, Uzvārds:           Aivars Gulbis 
 
Izglītība: 
 

no 2000. 
1998.– 2000.  
1993.– 1998. 

Studijas Rīgas Tehniskā universitātes doktorantūrā 
Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomisko zinātņu maģistrs; 
Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomists; 

1966.– 1977.  Jelgavas 1.vidusskola; 
1995. PC kursu sertifikāts  (MS-Excel, Word). 

Darba pieredze:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagoģiskā darba pieredze: 
 

Kopš 1995.gada RTU SESMI ir izstrādātas programmas un tiek vadīti mācību priekšmeti 
“Muitas darbības pamati”, “Muitas likumdošana” un “Muitas kontroles organizācija”, 
atsevišķi lekciju kursi LU Starptautisko attiecību institūtā un dažādu iestāžu un 
organizāciju rīkotajos apmācību kursos un semināros.  

Profesionālā darbība: 

1996.g. Piedalīšanās Muitas likuma izstrādāšanā 

1998.g. Izstrādāti Ministru Kabinata noteikumi „Par muitas 
brokeriem”. 

1998.g.maijs Referāts starptautiskajā seminārā Baltic gateway „Muitas 
noliktavas Latvijā. Problēmas. Attīstības perspektīvas.” 

2000.gada 4.-8. decembris Piedalīšanās ASV Aizsardzības ministrijas un FIB 
organizētajā mācību kursā “Bioloģisko, ķīmisko un 
kodolieroču izplatīšanas ierobežošana”, Budapeštā, Ungārijā 

2001.g. 2-5. aprīlis Vadības un komunikācijas akadēmijas (Vācija) kursi – 
„Krīzes situāciju veiksmīgas pārvarēšanas iespējas – PR”. 

2003.g. aprīlis “Izmaiņas muitas darbībā Latvijai iestājoties ES”, referāts 

2001. - RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko Ekonomisko 
Sakaru un Muitas institūta Muitas un nodokļu katedra, 
praktiskais docents 

1999.- 2001. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktora 
vietnieks. 

1998.- 1999. Latvijas nacionālās kravu ekspeditoru asociācijas (LAFF), 
muitas noliktavu un muitas brokeru departamenta direktors. 

1996.- 1998. Latvijas muitas noliktavu turētāju asociācijas izpilddirektors. 
1990.- 1995. Darbs LR Muitas departamentā dažādos amatos no muitas 

uzrauga līdz departamenta direktora vietniekam. 
1987.- 1990. “Latvodstroj” Mācību kombināts, saimniecības daļas vadītājs 
1983.- 1987. PMK 13, šoferis 
1979.- 1983. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un 

mežtehnikas fakultāte, laborants 
1977.- 1979. Dienests PSRS armijā. 



 starptautiskā informatīvi analītiskā seminārā, organizētājs - 
Бизнес&Балтия. 

No 2002.gada Darbs eksperta statusā uzņēmumu sertificēšanā saskaņā ar 
ISO 9000 standartu. 

2004.g. janvāris Piedalīšanās Muitas eksperta un Muitas iestādes vadītāja 
profesiju standarta izstrādāšanā. 

Piedalīšanās Nodokļu ekonomista un Nodokļu inspektora 
profesiju standarta izstrādāšanā. 

2004.gada 26.maijs Semināra uzņēmējiem sagatavošana un vadīšana par tēmu 
“Izmaiņas muitas darbībā pēc Latvijas iestāšanās ES” 

2004.gada jūlijs Piedalīšanās RTU Muitas konsultatīvā centra un Radiācijas 
drošības centra organizētajā mācību kursā “Dubultā 
pielietojuma preču importa, eksporta un tranzīta kontrole” 
Rīgā. 

2004.gada 20.-23.septembris Piedalīšanās ASV organizētajā Riska apzināšanas un riska 
vadības apmācības seminārā Rīgā. 

2004.gada 21.-23.oktobris Piedalīšanās Lietuvas Muitas brokeru asociācijas rīkotajā 
konferencē “Muitas brokeru darbības perspektīvas ES 
apstākļos”.  

2004.gada 4.-6.novembris Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē Lietuvas 
tiesību universitātē Viļņā “Muitas darbības aktuālās 
teorētiskās un praktiskās problēmas”. 

2004.gada 9.-12.novembris Piedalīšanās ASV organizētajā apmācībā par mācību kursa 
“Riska apzināšana un riska vadība” pasniegšanas metodiku, 
Rīgā. 

2005.gada janvāris-maijs Piedaloties darba grupā izstrādāti profesiju standarti: 

• Muitas eksperts; 
• Nodokļu inspektors; 
• Muitas iestādes vadītājs; 
• Nodokļu ekonomists. 

Izstrādātas mācību programmas:  

• Ievads specialitātē (IMP 122);  
• Muitas darbības pamati (IMP 320);  
• Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana (IMP 

210);  
• Muitas informatīvās sistēmas (IMP 219);  
• Muitas kontroles organizācija (IMP 303);  
• Muitas reforma Latvijā (IUE 217);  
• Riska analīze un preču kontroles organizēšana (IMP 316);  
• Eiropas Savienības muitas politika (IMP 407);  
• Muitas iestāžu darba organizēšana un vadīšana (IMP 416). 

2005.gada 1.-3. jūnijs Piedalīšanās starptautiskajā konferencē „Izglītība un bizness 
2005”, organizators: Институт международного бизнеса и 
права Северо-Западной академии государственной 
службы РФ, Sankt-Pēterburga, Krievija. 



2006.gada 29.aprīlis- 2.maijs Piedalīšanās starptautiskajā seminārā „Multimodālie 
pārvadājumi un kravu pārvietošanas drošības ķēdes”, 
Štutgarte, Vācija. 

Publikācijas:  

• A.Gulbis, “Latvijas Republikas muitas likumdošana”, RTU SESMI, R, 1998. 
• A.Gulbis, “Muitas noliktavas”, RTU SESMI, R, 1998. 
• A.Gulbis, “Muitas noliktavas Latvijā. Problēmas. Attīstības perspektīvas.”, 

LTRK «Ziņas», Nr. 3, jūnijs/jūlijs, 1998. 
• А.Гулбис, “Таможенные склады в Латвии. Проблемы. Перспективы 

развития.”, ТПКЛ «ВЕСТИ», № 1, июль – август, 1998. 
• A.Gulbis, G.Kozinda, “Kāpēc kavējas Muitas likuma noteikumu pieņemšana”, 

Jūras vēstis, 23.-29.04.1998. 
• А.Гулбис, Э.Гаилиш, “Транзитные точки Латвии: проблемы и 

перспективы.”, Бизнес & Балтия, 18.05.1998. 
• A.Gulbis, E.Gailiša, “Strādāt ar brokeru ir labi, bet nav obligāti”, Bizness & 

Baltija, 13.10.1998. 
• A.Gulbis, E.Gailiša, “Ārzemnieki mūs nospiedīs”, Bizness & Baltija, 

08.12.1998. 
• A.Gulbis, “VID neierastās metodes”, Dienas bizness, 30.03.1999. 
• A.Gulbis, M.Ankalniņš, “Cūkgaļas «dempings» - izdevīgs mīts vai skarba 

realitāte?”, Dienas bizness, 04.06.1999. 
• A.Gulbis, Ievads studiju nozarē., “Starptautisko ekonomisko sakaru 

organizēšanas un muitas darbības pamati”, RTU, R, 2002. 
• A.Gulbis, “Izmaiņas muitas darbībā Latvijai iestājoties ES”, referāts 

starptautiskā informatīvi analītiskā seminārā, Бизнес&Балтия, R, 2003. 
• A.Gulbis, M.Ignāts, “1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko 

tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) 
noteikumi un to piemērošana”, RTU MKC, R, 2003. 

• A.Gulbis, A.Krastiņš, Ievads studiju nozarē., “Starptautisko ekonomisko 
sakaru organizēšanas un muitas darbības pamati”, RTU, R, 2004. 

• A. Krastiņš, A.Gulbis, u.c., Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma preces 
un to kontrole. RTU MKC, R, 2004. 

• A.Gulbis, A.Čevers, Mācību līdzeklis „Muitas darbības pamati”, RTU, R, 
2006. 

• Autorkolektīva sastāvā, „Stratēģisko preču kontrole”, Zvaigzne, R, 2007. 
Apbalvojumi:  

1993.gads Muitas Sadarbības Padomes (CCC) atzinības raksts par izciliem 
nopelniem Latvijas Muitas administrācijas attīstībā. 

2000.gads Apbalvots ar LR Valsts ieņēmumu dienesta Muitas goda zīmi 

2004.gads Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par 
ieguldījumu vecāku un skolas sadarbību izglītības sistēmas 
attīstībā. 
RTU IEF pateicība par nevainojamu darbu. 

2005.gads Iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2005” nominācijā 
„Gada interesantākais pasniedzējs”. 
Nominēts RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2005” nominācijā 
„Gada studentu draugs”. 



2006.gads Iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2006” nominācijā 
„Gada labākais pasniedzējs”. 
Nominēts RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2006” nominācijā 
„Labākais orators”. 

2007.gads Iegūta RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2006” nominācijā 
„Gada jautrākais pasniedzējs”. 
Nominēts RTU IEF „Pasniedzēja gada balva 2006” nominācijā 
„Gada interesantākais pasniedzējs”. 

 
Valodas:      Latviešu - dzimtā; 

Krievu - brīvi; 
Angļu – viduvēji. 

 
Intereses:    Psiholoģija, mūzika, sports. 
 
 
 
Rīga, 20.06.2007. 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 

Vārds, uzvārds: 
RASMA ALSIŅA 

 
Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte,  

Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedra,  
amats- asoc. profesore 

Izglītība:  
1993.-1994.-Rīgas Tehniskā universitāte, iegūts 
Inženierzinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības 
vadīšanā; 

 1961.-1967.g. – Latvijas Valsts universitāte, iegūta 
ekonomista kvalifikācija tautsaimniecības 
ekonomikas specialitātē; 

 1958.-1961.g.- Rīgas 6.vidusskola; 
 1951.-1958.- Rīgas 41.septiņgadīgā skola. 
Darba pieredze:     
                                  

 
2005.g. septembris – līdz šim brīdim RTU 
Inženierekonomikas fakultātes Ražošanas un 
uzņēmējdarbības ekonomikas katedras asociētā 
profesore. Vadu visu veidu nodarbības un studiju 
darbu izstrādāšanu “Uzņēmējdarbības ekonomikā”, 
“Uzņēmējdarbības plānošanā”, “Vadības 
grāmatvedībā”, „Finanšu pārvaldībā”, piedalos 
mācību programmu un mācību materiālu 
izstrādāšanā, vadu bakalauru darbu, diplomdarbu, 
profesionālo maģistru darbu un studentu zinātnisko 
darbu izstrādāšanu. 
2002.g.jūnijs – 2005.g. 1. septembris - prakt. 
docente RTU Inženierekonomikas fakultātes 
Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas 
katedrā.  

 1998.g.aprīlis – 2002.g.jūnijs – periodiski vadīju 
atsevišķus mācību kursus RTU Inženierekonomikas 
fakultātes bakalauru studijās un Ekonomikas 
koledžā, vadīju Latvijas Biznesa skolas un Latvijas 
universitātes Pašvaldību un Projektu Vadības Valsts 
MC organizētos seminārus uzņēmumu vadītājiem 
vadības grāmatvedībā, finanšu plānošanā un 
kontrolē, uzņēmējdarbības plānošanā; 

 1967.g.-1998.g. aprīlis – lektore Rīgas Tehniskajā 
universitātē, vadīju visu veidu nodarbības un studiju 
darbu izstrādāšanu Uzņēmējdarbības ekonomikā; 



 1964.-1967.g. – inženiere – ekonomiste Rīgas 
elektromehāniskajā rūpnīcā; 

 1962.-1964.g. tehniķe – ekonomiste Centrālajā 
Konstruktoru Tehnoloģiskajā birojā; 

 1961.-1962.g. – tabeļvede Rīgas 3. Taksometru 
parkā. 

 
Kopējais darba stāžs– 45 gadi, t.sk. ražošanas uzņēmumos – 7 gadi. 
Profesionālās pedagoga tālākizglītības programmas apguve: 
2006./2007. mācību gada laikā piedalās Eiropas struktūrfondu un RTU projektā 
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0133/007 „Atbalsts RTU IEF Nekustāmā īpašuma nozares 
akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai” 
Apgūta RTU rīkotajos pedagoģiskās meistarības kursos dažādā laikā. 
1971.g.15.02.-15.06. – Ļeņingradas Inženierekonomikas institūtā Pasniedzēju 
kvalifikācijas celšanas fakultātē – noklausīts pilns pasniedzēju kvalifikācijas 
paaugstināšanas kurss. 
Cita nozīmīga pieredze: 

Paralēli mācību darbam RTU veicu konsultanta pienākumus dažādos 
Latvijas uzņēmumos un iestādēs uzņēmējdarbības plānošanas un vadības 
grāmatvedības jautājumos. 
2003.g.janvāris – jūlijs SIA SHENKER Latvia – konsultēju uzņēmuma 
stratēģijas un perspektīvā attīstības plāna izstrādāšanā. 
Esmu piedalījusies 7 līgumdarbu izstrādē, kas saistīti ar transporta sistēmas, 
mašīnbūves, Latvijas nodokļu sistēmas problēmu risināšanu Latvijā, t.sk.: 
1994.g. zinātniski – pētnieciskais darbs Nr. 18131-94-01 “Republikas nodokļu 
sistēma un tās ietekme uz uzņēmējdarbības rezultātiem”. 
 1992.g. “Latvijas mašīnbūves rūpnīcu ekonomisko sakaru analīzes un 
prognozēšanas metodika”. 
Profesionālo studiju programmu, mācību materiālu izstrādāšana u.c. darbu 
izpilde: 
2006.g .-2007.g.- VA Sociālās integrācijas centra (VA SIC) un Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) projekta – „Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide 
invalīdiem, izmqantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 
pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības uzņēmējdarbības 
programmās”ietvaros tiek pilnveidotas mācību programmas un izstrādāti mācību 
materiāli kopā ar SIC pasniedzējiem mācību priekšmetos – „Uzņēmējdarbības 
ekonomika”, „Vadības grāmatvedība”un „Uzņēmējdarbības organizēšana un 
plānošana”. 
2006./2007. mācību gads – ieviesta neklātienes studentiem „Uzņēmējdarbības 
plānošanas” kursa apguve Blackboard  virtuālajā vidē. 
2003.g.-2004.g. –SIA” Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijā”, 
Biznesa vadības koledžā; pildīju arī redkolēģijas locekles pienākumus. 
2002.g. – 2004.g. – SIA KIF “Biznesa komplekss”, Grāmatvedības un finanšu 
koledžā; 



2002.g.-2004.g. – BO SIA Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības 
centrā, vadu arī seminārus zvērinātu revidentu sagatavošanai kvalifikācijas  
eksāmenam “ Biznesa vadībā”; 
1996.-1998.- ES PHARE Biznesa Izglītības Reformas programma – 
PROFESIONĀLĀS BIZNESA KOLEDŽAS STUDIJU PROGRAMMA: profils 
„Ekonomika, grāmatvedība & nodokļi”; 
1995.-1998.g.- Latvijas biznesa skolā; 
1994.-1996.g. – SIA “Labrīt”, Mācību centrā. 
Stažēšanās, papildizglītošanās: 
2006.g. 8.decembrī – Starptautiskais zinātniskais seminārs RTU - „Uz zināšanu 
vadīšanu balstītas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība”. 
2006.g. 1.decembrī –Eiropas struktūrfonda un RTU projekta „Atbalsts RTU IEF 
Nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču 
paaugstināšanai”seminārs „Izglītības nozīme nekustamo īpašumu nozarē”. 
2006.g.23. oktobris – piedalīšanās VA SIC un RTU organizētajā seminārā – 
„Profesionālās izglītības ieguves formu pilnveide invalīdiem, izmqantojot 
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības uzņēmējdarbības programmās”. 
2006.g.22.septembrī - AS „Hansabanka” Nekustamo īpašumu sadarbības 
partneru nodaļas organizēts seminārs „Par privātpersonu kredīta saņemšanas 
iespējām AS „Hansabanka”. 
2006.g.jūlijs - sekmīgi pabeigts „RTU Blackboard”kurss 2 KP apjomā ESF 
projekta „E-studiju platformas izveide RTU inženierzinātņu studiju 
programmām”- apliecība TA Nr.2134, izsniegta 05.07.06., reģistrācijas nr.108. 
2006.g.29.-30.jūnijs - Starptautiskais zinātniskais seminārs RTU - „SMALL 
BUSINES MANAFEMENT: INNOVATION, STRATEGY, VALUES’. 
2004.g.6.aprīlī – Starpaugstskolu metodiskais seminārs RTU –“Nepilna laika 
studijas un tālākizglītība. Problēmas un iespējas.” 
2003.g. janvāris – jūlijs – Stažēšanās loģistikā SIA SCHENKER Latvia, 
vienlaicīgi veicot konsultanta pienākumus uzņēmuma darbības stratēģijas 
izstrādāšanā un perspektīvajā plānošanā. 
2001.-2004.g. – angļu valodas kursi RTU; 
1997.-1998.g. – semināri ES Beril programmas ietvaros Latvijā un  Dānijā 
“Uzņēmējdarbības ekonomikā”, “Uzņēmējdarbības vadīšanā”, “Finanšu 
grāmatvedībā”, “Vadības grāmatvedībā”; 
1995.g.7.-10.jūnijs – Starptautiskā konference Rīgā “Ekonomiskā izglītība 
pārejas periodā (problēmas un risinājumi)”. 
1995.g. novembris – ASV Starptautiskās Attīstības aģentūras Price Waterhouse 
LLP seminārs Jūrmalā “Korporatīvā vadība un konkurētspēja”. - sertifikāts; 
1992.g. maijs – Kanādas Ontario universitātes Biznesa Administrēšanas skolas 
seminārs Rīgā “Business introduction”.- sertifikāts; 
1991.g.februāris – RTU Pēcdiploma izglītības daļas seminārs “Case Writing”.-
sertifikāts; 
u.c. 
Zinātniskie un metodiskie darbi: 



42 publikācijas, 1774 lpp. 110,8 iesp.l., 
tostarp:  

- 12 zinātniskie raksti; 
- 30 metodiskie darbi, t.sk. 
- 9 grāmatas, kas izdotas Latvijas izdevniecībās. 

 
Apbalvojumi, atzinības 
raksti: 

 
 
 
Ar RTU IEF dekāna rīkojumu izteikta 
pateicība sakarā ar IEF 40 gadu jubileju 
– dekāna rīkojums Nr.173 18.09.06. 
RTU Goda darbinieks – nosaukums 
piešķirts 16.12.2002. 

 RTU Rektora atzinības raksts 2000.g. 
24.nov., 1992.g. 31 martā 

 Ar RTU IEF dekāna rīkojumu izteikta 
pateicība: 
2002.g.16.decembrī, 2002.g.13.maijā 

 1998.g. 30.septembrī.-LR Ekonomikas 
ministrijas Atzinības raksts 

 1986.g. piešķirta Latvijas Pedagogu 
biedrības krūšu nozīme “Par radošu 
darbu” 

Valodu prasme: Latviešu – dzimtā; 
Krievu – teicami; 
Angļu – pamatzināšanas. 

Profesionālās intereses: - Uzņēmējdarbības ekonomika un 
plānošana ; 

- Vadības grāmatvedība; 
- Finanšu pārvaldība 

 
 

 

 

________________________________  / R.Alsiņa/ 



Curriculum vitae 
1. Uzvārds:      Jurjāns 

2. Vārds:       Aivars 

3. Izglītība:   

Mācību iestāde 
[ mācību laiks] 

Diploms, zin. grāds: 

1972.-1977., RPI 
Rūpniecības un civilo 
ēku celtniecības katedra 

Inženiera celtnieka kvalifikācija 
diploms Nr 397169 
 23.jūnijs 1977. 

1985.-1988., RPI 
Būvmehānikas katedra 

Inženierzinātņu doctors (Dr.sc.ing.) 
Doktora diploms B-D Nr. 000434,  
RTU Habilitācijas padomes H-06 1992.g. 16.decembra lēmums 

4. Valodas prasme: (skala 1-5, kur 5 nozīmē- pārvaldu) 

Valoda Lasu Runāju Rakstu 
Krievu 5 4 4 
Angļu 4 4 3 

5. Citas prasmes un darbība:  

• MS Office, Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project u.c.; 
• No 1995.gada septembra līdz 2003.gada martam darbība būvniecības politikas īstenošanā 
un būvnormatīvu izstrādē; 
• No 1995.gada septembra līdz 2003.gada martam līdzdalība stratēģisko jautājumu 
risināšanā teritorijas plānošanas, mājokļu attīstības un energoefektivitātes ieviešanas jomā; 
• Prioritāro uzdevumu sagatavošana atbilstoši izvirzītajām stratēģijām; 
• Līdzdalība valsts un pašvaldību iepirkumu procedūrās būvniecībā (iepirkumu plānošana, 
iepirkuma komisiju vadīšana); 
• Priekšlikumu sagatavošana normatīvo aktu pilnveidošanai par valsts vai pašvaldību  
iepirkumiem, kā arī saistībā ar būvniecības normatīvajiem aktiem; 
• Piedalīšanās darba grupās, ziņojumi vai referāti dažādos semināros, konferencēs un 
sanāksmēs, arī ārvalstīs, būvniecības, mājokļu, energoefektivitātes jomā (Zviedrija, Vācija,  
Somija, Polija, Igaunija, Turcija, Ungārija, Beļģija u.c.); 
• Kopš 2003.gada 2.februāra vides infrastruktūras projektu ieviešanas vadība projektu 
administrēšanas un tehniskās vadības koordinācijas aspektos, veicot Vides ministrijas 
Projektu ieviešanas departamenta direktora pienākumus; 
• Latvijas Būvinženieru savienības BSSI (Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas) 
Shēmas komitejas priekšsēdētājs kopš 2005.g. jūnija. 
• Patstāvīgas būvprakses tiesības reglamentētajā sfērā atbilstoši būvprakses sertifikātam 
Nr.20-4710 “Ēku būvuzraudzība”, izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) 
Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 2004.g. 16.decembra lēmumu Nr.199; 
• Patstāvīgas būvprakses tiesības nereglamentētajā sfērā atbilstoši būvprakses sertifikātam 
Nr.20-4741 “Projektu vadīšana, būvprojektu ekspertīze”, izdots saskaņā ar Latvijas 
Būvinženieru savienības (LBS) Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas 2004.g. 
16.decembra lēmumu Nr.199; 
• Kompetences sertifikāts Nr.20-003-K “Augstākās kategorijas būvinženiera kompetence 
būvprojektu vadīšanā, būvprojektu ekspertīzē, būvuzraudzībā”, izsniegts saskaņā ar LBS 
BSSI 2004.g. 16.decembra lēmumu Nr.1-K; 
• Latvijas būvinženieru savienības deleģētais nacionālās delegācijas pārstāvis (Member of 
Latvian Association of Civil Engineers) Eiropas būvinženieru (inženierbūvju) padomē (The 
European Council of Civil Engineers, ECCCE) kopš Latvijas būvinženieru iesaistīšanās 



ECCE organnizācijā (Latvija kā ES dalībvalsts uzņemta ECCE sastāvā 42.sēdē 2005.g. 
11.novembrī Stambulā, Turcija); 
• “B” kategorijas autovadītāja apliecība. 

6. Patreizējā darbavieta, ieņemamais amats:  Vides ministrijas Projektu 
ieviešanas departamenta direktors. Rīgas Tehiskās universitātes 
Inženierekonomikas fakultāte, docents.  

7. Amatā nostrādātais laiks: 9 gadi Būvniecības departamentā 
3 gadi Projektu ieviešanas departamentā 

8. Galvenās kvalifikācijas iezīmes: darba pieredze par normatīvajām 
prasībām būvniecības nozarē, zināšanas par valsts un pašvaldību 
iepirkumiem, par līgumiem un projekta vadības pakalpojumiem 
būvniecībā, par energoefektivitātes prasībām saistībā ar ES direktīvām. 

9. Profesionālā pieredze 
 

Laiks Vieta Organizācija Amats Apraksts 
 
No 
2004.g. 
2.02. - 
patreiz 
 
 
No 
2003.g. 
27.09. – 
2004.g. 
02.02. 
 
1995. –  
2003.g. 
27.09. 

 
Rīga 

 
 
 
 
 

Rīga 
 
 
 
 
 

Riga 

 
Vides ministrija 
 
 
 
 
 
Ekonomikas 
ministrija 
 
 
 
 
No 1995.g Vides 
aizsardzības un 
reģionālās 
attīstības 
ministrija, kopš 
01.03.2003. 
Ekonomikas 
ministrija 

 
Projektu ieviešanas 
departamenta 
direktors 
 
 
 
Būvniecības 
departamenta 
direktors 
 
 
 
Būvniecības 
departamenta 
direktora vietnieks 

Vadīt Eiropas Savienības 
līdzfinansēto projektu 
administrēšanas un koordinēšanas 
darbu ūdenssaimniecības un 
atkritumu apsaimniekošanas sektorā. 
Vadīt Būvniecības departamenta 
darbu 
 
Asistēt Būvniecības departamenta 
direktoru un vadīt departamenta 
darbu direktora prombūtnes laikā, 
organizēt un kontrolēt Būvniecības 
stratēģijas nodaļas administratīvo 
darbu, sagatavot nepieciešamo 
dokumentāciju un informāciju, 
veicinot Ekonomikas ministrijas 
kvalitāti dokumentu un informācijas 
apritē.  
Organizēt būvniecības stratēģijas 
izstrādi un tās īstenošanu saskaņā ar 
valdības nostādnēm. 
Noteiktajā kārtībā regulāri atskaitīties 
par darbības programmu un 
uzdevumu izpildi, mērķu realizāciju. 
Komunikāciju sistēmas 
nodrošināšana.      

1986- 
patreiz 

Riga Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Dr.sc.ing. 
Docents 

Būvniecības vadīšana: valsts un 
pašvaldību loma būvniecībā; 
būvprojektēšanas un būvdarbu 
veikšanas process Latvijā; 
organizāciju struktūras būvniecībā; 
piedāvājuma sagatavošana, izmaksas 
un līgumcena būvniecībā; 
kvalifikācijas būtība un iepirkumu 
vērtēšanas princips; konkurences 
prasības būvniecības 
uzņēmējsabiedrībām; 
līguma veidi būvniecībā; 
piedāvājuma informācija un atlases 
principi; 
projekta vadība būvniecībā; 
konceptuāla plānošana būvniecībā, 
institucionālās barjeras projekta 
attīstībā; projekta resursu 
ierobežojumi (specifikācijas, nauda 
un laiks). 



 
10. Cita svarīgākā pieredze (kursi, publikācijas, ziņojumi u.tml.) 
 

Kursi (semināri, apmācība). 
 Training course in UK, Manchester, 13-31 January 1997, British Council international 

seminar „Renewable energy: an environmental challenge. Industrial co-operation, 
efficiency and sustainability”, 22-28 November, 1998, Certificate. 

 Zviedrijas Valsts Būvaģentūras un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas organizētā semināra cikls „Būvniecība un mājoklis Zviedrijā”: 

o seminārs 2000.g. 23.-27.oktobris „Likums par apkārtējo vidi; 
Teritoriālplānošana”, izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2000.g. 6.-10.novembris „Būvniecības administrēšana”, izsniegts 
sertifikāts; 

o seminārs 2000.g. 27.-30.novembris „Ēku apsaimniekošana”, izsniegts 
sertifikāts; 

o seminārs 2000.g. 4.-8.decembris „Eiropas Būvprodukcijas direktīva 89/106”, 
izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2000.g. 11.-15.decembris „Būvdarbu kontrole un uzraudzība”, 
izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 3.-5.septembris „Namīpašumu apsaimniekošana”, izsniegts 
sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 18.-20.septembris „Būvdarbu vadīšana un iepirkšana”, 
izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 1.-3.oktobris „Mājokļu būvniecību stimulējošie pasākumu”, 
izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 2.-4.oktobris „Vides plānošanas drošībai”, izsniegts 
sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 15.-18.oktobris „Pašvaldības tehniskie dienesti”, izsniegts 
sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 29.oktobris-1.novembris „Enerģijas taupīšanas pasākumi 
ēkām”, izsniegts sertifikāts; 

o seminārs 2001.g. 12.-16.novembris „Komerciāla Zviedrijas būvprojekta 
plānošana un īstenošana”, izsniegts sertifikāts. 

 Seminārs 2002.g. 12.februārī par tēmu “Francijas kompānijas „TECHNEAU” notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas un pārsūknēšanas sistēmas”, izsniegta profesionālās apmācības 
apliecība. 

Ziņojumi, referāti, publikācijas 
 Ziņojums par valsts pasūtījumu būvniecībā piešķiršanas kārtību Latvijā Vācijas reģionālās 

plānošanas, celtniecības un pilsētbūvniecības federālās ministrijas organizētajā 
starptautiskās nozīmes 8.seminārā par tēmu „Valsts pasūtījumu organizēšanas kārtība”, 
Berlīne, 1997.g. 20.-23.maijs. 

 Ziņojums par valsts pasūtījuma normatīvo aktu pilnveidošanu attiecībā uz būvniecību 
Latvijā Vācijas reģionālās plānošanas, celtniecības un pilsētbūvniecības federālās 
ministrijas organizētajā starptautiskās nozīmes 9.seminārā par tēmu „Valsts pasūtījumu 
organizēšanas kārtība”, Minska, 1997.g. 14.-17.oktobris. 

 Latvian Journal of  Physics and Technical Sciences, No-2., 2000. Measures taken in 
Latvia to solve heating problems. 

 “SAVE directive implementation”, discussions and exhibition “Energy – Initiative – 
Riga”, 28.11.00.-30.11.00., Berlin; 

 Workshop “Emissions Trading and Joint Implementation as a Chance for Central and 
Eastern European Countries” organized by the German Ministry of the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety”, 12.03.-14.03.01 Terra Tec, Leipzig, report 
“Climate Policy in Latvia. Joint implementation and Existing Buildings”. 



 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Berlīnes senāta un Rīgas Domes 
pārstāvju sanāksme „Par enerģijas taupīšanas iniciatīvām Rīgā” 07.08.2001. Ziņojums 
„Par Mājokļu un īres normatīvo aktu un institucionālās struktūras pilnveidošanas 
koncepcijas izstrādāšanas gaitu”. 

 Multi- country Seminar on “Housing Finance” on 16-17 November 2001, Warsaw, 
Poland, organized by TAIEX office of the Directorate General Enlargement of the 
European Commission and the European Federation of Building Societies (EFBS), 
presentation on the “housing financing system in Latvia for the planed panel discussion. 

 Third European Ministerial Conference on Sustainable Housing  
In Genval 27th and 28th of June 2002, report. 

 Ziņojums Latvijas Būvniecības padomes sēdē 25.09.2002., tēma: “ES direktīvas par ēku 
energoefektivitāti, ēku auditēšanu, verificēšanu un komisionēšanu. 

 European Commission. Sub-Committee No.7 on Transport and Energy. Sector  Energy. 
23October 2002, Riga. 

 Referāts sabiedriskās organizācijas “Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija” 
rīkotajā konferencē 06.03.2003. par tēmu “Projektu vadība būvniecībā” 
(www.lnpva.lv/conference/). 

 P.Lukševics, A.Jurjāns. Būvamatniecība Latvijā un Eiropas Savienības valstīs. 
Izdevniecība “RTU”, Rīga- 2003. 

 Referāts sabiedriskās organizācijas “Latvijas nacionālā projektu vadīšanas asociācija” 
rīkotajā 6.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē 20.02.2004. par tēmu 
“Būvrojekts un projektu vadīšana būvniecībā” (www.lnpva.lv/conference/). 

 Būvdarbu izcenojumu katalogs, pirmais izdevums. Rīga, 2005. Līdzstrādnieka funkcijas 
kataloga sagatavošanā. 

 Pārskats par būvju (ēku un inženierbūvju) avārijām Latvijā, to cēloņiem un sekām pēdējo 
piecu gadu periodā būvdarbu veikšanas un būves ekspluatācijas laikā (būvdarbu garantijas 
laikā), lai nodrošinātu nepieciešamo rīcības plānu šādu situāciju novēršanai ES 
līdzfinansēto vides infrastruktūras projektu ieviešanas gaitā (Review on failures of 
constructions (buildings and engineering structures) in Latvia and causes and 
consequences thereof in last five years under construction works and operation of 
constructions (in the warranty period)). Ziņojums ECCE 44.sanāksmē 10.novembrī 
2006.g., Brisele; 

 Būvdarbu izcenojumu katalogs, otrais izdevums. Rīga, 2006. Līdzstrādnieka funkcijas 
kataloga sagatavošanā. 



 
 PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
Vārds Uzvārds: ALBERTS ZVEJNIEKS 
Info: Profesors 

 
 IZGLĪTĪBA 

 
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte: no 1992. gada  
Nostrifikācija: ekonomikas doktors 
Vissavienības būvmateriālu rūpniecības ekonomikas un informācijas zinātniskais un pētniecības 
institūts, Maskava: no 1979. gada līdz 1983. gadam. 
Latvijas valsts universitāte: no 1967. gada līdz 1971. gadam. 
Specialitāte: ekonomists rūpniecības plānošanā. 

 
 KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 
„Inovācijas un uzņēmējdarbība”: no 2003. gada septembra līdz 2004. gada septembrim. 
Specialitāte: uzņēmējdarbības un iestādes vadītājs 
„ES PHARE Biznesa izglītības reforma Latvijā”: no 1996. gada novembra līdz 1998. gada decembrim. 
Specialitāte: grāmatvedība un nodokļi 
„Ražošana tirgus ekonomikas apstākļos”: 1999. gada februāris VFR  
Specialitāte:  ražošanas ekonomika 
„Vadīšana”: 1998. gads VFR 
Specialitāte: ražošanas ekonomika 
„Vadīšana un tirgzinības”: 1998. gada augusts, Beļģija 
Specialitāte: loģistikas sistēmu modelēšana un vadīšana 
„Izglītība un pārejas perioda ekonomika”: 1992. gada oktobris – novembris, ASV 
Specialitāte: kursi 

 
 ZINĀTNISKIE GRĀDI 

 
1992 Ekonomikas doktors 

 
 ZINĀTNISKĀ DARBA VIRZIENI 

 
Būvizstrādājumu ražošanas ekonomikas tendences un problēmas. 
Nodokļu politika un sistēmas attīstība pārejas ekonomikas apstākļos. 

 
 VALODAS 

 
Latviešu: dzimtā 
Vācu: apmierinoši 
Krievu: ļoti labi 

 
 DARBA PIEREDZE 

 
Rīgas Tehniskā universitāte:  
- no 2004. gada 1. jūlija Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora grupas profesors 
- no 1997. gada septembra līdz 2004. gada 1. jūlijam Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta direktors 
- no 1989. gada septembra līdz 1997. gada septembra Inženierekonomikas fakultātes dekāns 
- no 1989. gada oktobra līdz 2003. gada maijam Rīgas Tehniskās universitātes Senāta loceklis 
- no 1989. gada septembra līdz 2005. gadam Inženierekonomikas fakultātes Domes priekšsēdētājs, loceklis 
- no 2001. gada maija līdz 2003. gada maijam Rīgas Tehniskās universitātes Revīzijas komisijas loceklis 
- kopš 1998. gada līdz 2004. gadam dažādu starptautisko studiju programmu Latvijas preses vadītājs. 

 
 PUBLIKĀCIJAS 

 
Pēdējo gadu publikācijas: 
Zinātniskās publikācijas (skaits): 



Raksti zinātniskajos rakstu krājumos – 35;  
Konferenču tēzes – 6;  
Citas zinātniskās publikācijas – 16. 
Publicētā mācību literatūra (skaits):  
Mācību metodiskie līdzekļi – 4;  
Lekciju konspekti – 2;  
Profesionālo studiju (ekonomikas koledžā) kursu programmas – 2;  
Akadēmisko studiju kursu programmas – 4;  
Mācību priekšmetu programmas - 12 

Nozīmīgākās publikācijas: 
1. Zvejnieks A. Jauns starptautisks profesionāls maģistra studiju programmas „Inovācijas 

un uzņēmējdarbība” izstrādāšana. Saņemta licence profesionālā maģistra grāda iegūšanai 
uzņēmumu un iestāžu vadībā līdz 2006. gadam. 

2. Zvejnieks A., A.Pastare. Economical effect of wood waste utilisation in Latvia. 
Kaunas tehniskā universitāte. 2004. 

3. Zvejnieks A., Gusta S., Šteinerts A. Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas 
pilnveidošana. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Ekonomika un 
uzņēmējdarbība. 3.sērija, 7.sējums. RTU izdevniecība. Rīga, 2003. 

4. Zvejnieks A. Ekonomikas un sociālo procesu attīstība. Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 6.sējums. RTU izdevniecība. 
Rīga, 2003. 

5. Zvejnieks A., Loseva I. Mājokļu situācijas analīze Latvijā. RTU 44 Starptautiskā     
zinātniskā     konference     2 003. gada     9.-11. oktobrī. Tautsaimniecības   un   
uzņēmējdarbības   attīstības   problēmas.   RTU izdevniecība. Rīga, 2003.  

6. Zvejnieks A. Ekonomikas un sociālo procesu attīstība. Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība. 3.sērija, 6.sējums 148.-156.lpp. RTU 
izdevniecība. Rīga, 2003. 

 
 PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 

 
Lekciju kursi pēdējo 2 gadu laikā - 6 
Cita pedagoģiskā darbība: 
Vadīto un aizstāvēto darbu skaits: 
Maģistra darbi – 25 
Bakalaura darbi – 92 

Inženierprojekti –5 
Diplomprojekti – 68 
 

 
 CITA INFORMĀCIJA 

 
Atzinības:  dažādu valsts un pašvaldību institūciju, un RTU - 6 

 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 
 
Personīgie dati: 

Vārds, uzvārds: Valentīna Mihejeva 
Izglītība: 

1955.-1965. - Rīgas 1. vidusskola 
1965.-1971. - Rīgas politehniskais institūts, IEF studente  
1971. – piešķirta inženiera – ekonomista kvalifikācija ar izcilību 
1972. – Maskavas Inženierekonomikas institūts, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi 
1985. – RTU pedagoģijas kvalifikācijas paaugstināšana  
1993. – RTU grāmatvedības kursi, sertifikāta iegūšana 
1997.-1999. RTU maģistrantūra 
1999. – piešķirta maģistra kvalifikācija (Mg. oec.) 
2002. – Augstskola Biznesa institūts RIMPAK Livonija, profesionālās pilnveides 
programma „Pedagoģija” 
2002.-2003. – RTU angļu valodas kursi 
2006./2007 - Dalība Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts RTU IEF nekustamā 
īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanā“ 
 

Zinātniskie grādi: 
1999. gadā aizstāvēts maģistra darbs, RTU 
 

Darba vēsture: 
No 1971. gada RTU IEF pasniedzēja asistentes un lektores amatos 

Valodu prasme: 
Krievu val. – brīvi 
Latviešu val. – labi 
Angļu val. – apmierinoši 
 

Publikācijas: 
42 publikācijas (12 iesp. lapas) 
 

Zinātniskā darba virzieni: 
Mācību procesa aktivizēšana, ekonomisko priekšmetu pasniegšanā 
Investīciju projekta vadīšana 
 

Pedagoģiskā darbība: 
Lekciju kursi „Būvniecības ekonomika”, „Būvražošanas plānošana un prognozēšana”, 
„Cenu veidošana būvniecībā”, „Tirgzinības būvniecībā”, „Dabsaimniecības ekonomika” 
Bakalauru darbu un diplomprojektu vadīšana (IEF 2005. gadā tika sagatavoti 3 
diplomprojektu un 12 bakalauru darbi). 
 

Atzinības, apbalvojumi: 
2003. gadā rektora goda raksts un prēmija 

 
Rīga, 20.06.2007. 
 



 
CURRICULUM VITAE 

 
Airisa Šteinberga  

 
Izglītība:  1990. gadā beigusi LU Bioloģijas fakultāti un ieguvusi biologa, 
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praksē” ar ziņojumu „Arodpedagogu kompetences pilnveides aspekti”  Rīga, 2004. 
gada 11. jūnijs. 

6. Starptautiska konference „Development of Training of Traines network”  
      Tessalonikos (Thessaloniki), oktobris, 2004 
       7.  Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”,  Vīne, 29-30.06.2005 
       8.  Seminārs „Initiating VET TTNet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005 

9.  Partners meeting of the Leonardo da Vinci Programme pilot project “AmpVoc” 
lecture and workshop on the theme “Assessment for Better Learning” Riga, on 24 
February, 2005. 

10.  Seminārs „Initiating VET TTnet in Latvia”, Rīga, 23.03.2005., ziņojums “ Key 
questions and priorities for national VET teacher/trainer training network” . 

11. Seminārs „The Aims of Maastricht in Practice”,  Vīne, 29. - 30.06.2005. 
12. RTU 46.starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2005.gada 14. oktobris. Ziņojums 

“Vērtēšana procesorientētās studijās.” 
13. 8th TTnet Annual Conference “ Taking stock of TTnet`s achievements and future 

developments” Thessaloniki, 8 and 9 December 2005. 
14. Rīgas Tehniskās koledžas  4.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga, 

2006.gada 11.aprīlis. Ziņojums “ 21.gs. izglītības pretrunas”. 
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redkolēģijā 
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pilnveide pedagoģijas un IT jomā.” vadītāja. 

• Piedalījusies Leonardo da Vinci transnacionālajā projektā “ Modulis- saikne starp 
sākuma un tālāko profesionālo izglītību ( 1998. decembris - 2001.gada aprīlis ), kura 
ietvaros tika iepazīta profesionālā izglītības pieredze Islandē. 

  
 

A.Lanka 
 
Rīga, 2007.g. 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. pielikums 
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” mācību priekšmetu 

programmas 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nekustamā īpašuma ekonomika 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 515 
Kredītpunkti: 3 KP                         Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas par dažādiem nekustamā īpašuma ekonomikas un 
uzņēmējdarbības jautājumiem, galveno uzmanību veltot nekustamā īpašuma tirgus funkcionālām 
īpatnībām, nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošajiem faktoriem un darījumu efektivitāti šajā 
uzņēmējdarbības jomā.  
Sasniedzamie specifiskie mērķi: 
1) sekmēt studentiem padziļinātas izpratnes veidošanos par nekustamā īpašuma precēm kā tirgus 
objektu, tā īpatnībām un šo īpatnību izmantošanu uzņēmējdarbības panākumu vairošanā; 
2) sniegt klausītājiem padziļinātas zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu, tā pieprasījumu un 
piedāvājumu, attīstības problēmām, ietekmējošajiem faktoriem un saistību ar visas tautsaimniecības 
attīstību. Iepazīstināt studentus ar Baltijas valstu nekustamā tirgus attīstības tendencēm un īpatnībām 
katrā valstī; 
3) iepazīstināt studentus ar dažādiem nekustamā īpašuma tirgus struktūru veidojošajiem segmentiem, 
to īpatnībām, attīstības tendencēm un ietekmējošiem faktoriem. Izskaidrot valsts ietekmes 
nepieciešamību uz nekustamā īpašuma tirgus darbību; 
4) izklāstīt nekustamā īpašuma attīstības teorētiskos pamatus, atklāt attīstības projektu izstrādes un 
īstenošanas galvenās problēmas, izskaidrojot iespējamos risinājumus. Atklāt nekustamā īpašuma 
attīstības saistību ar būvniecības nozari un citām tautsaimniecība nozarēm; 
5) iepazīstināt ar nekustamā īpašuma nozīmīgākajām vērtēšanas metodēm, to teorētiskajiem 
pamatiem. Sniegt nepieciešamās zināšanas par atbilstošākās metodes pielietošanu konkrēta nekustamā 
īpašuma vērtēšanas situācijās. Iepazīstināt ar ES valstīs pielietoto nekustamā īpašuma vērtēšanas 
standartu un ētikas kodeksu; 
6) padziļināt studentiem zināšanas par dažāda veida nekustamā īpašuma pārvaldības paņēmieniem un 
galvenajām problēmām, to risinājumiem; 
7) sniegt studentiem papildus zināšanas par nekustamā īpašuma pārvaldībā iespējamiem draudiem un 
risku vadību. 
Priekšmeta saturs: 
1. Nekustamā īpašuma jēdziena skaidrojums, tā raksturojums, ekonomiskais un juridiskais saturs. 
Nekustamā īpašuma klasifikācija. 
2. Nekustamā īpašuma tirgus, tā pieprasījums un piedāvājums, attīstības problēmas, ietekmējošie 
faktori un saistība ar tautsaimniecības attīstību. Baltijas valstu nekustamā tirgus attīstības tendences un 
katras valsts īpatnības. 
3. Nekustamā īpašuma tirgus struktūru veidojošie segmenti, to īpatnības, attīstības tendences un 
ietekmējošie faktori. Nekustamā īpašuma tirgus priekšrocības un trūkumi, valsts ietekme. 
4. Nekustamā īpašuma attīstības teorētiskie pamati, attīstības projektu izstrādes un īstenošanas 
galvenās teorētiskās pamatnostādnes, problēmas, un iespējamie risinājumi. Nekustamā īpašuma 
attīstības saistība ar būvniecības nozari un citām tautsaimniecība nozarēm. 
5. Nekustamā īpašuma nozīmīgākās vērtēšanas metodes, to teorētiskie pamati, piemērotākās metodes 
izvēle konkrēta nekustamā īpašuma vērtēšanā. ES valstīs pielietotais nekustamā īpašuma vērtēšanas 
standarts un ētikas kodekss. 
6. Dažāda veida nekustamā īpašuma pārvaldība, galvenās problēmas un risinājumi. 
7. Nekustamā īpašuma pārvaldībā iespējamie draudi un risku vadība nekustamā īpašuma attīstībā un 
pārvaldībā. 
Studentu novērtēšana, prasības KP apgūšanai: 
1) divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30% no eksāmena, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi vismaz 10 uzdevumi pēc dotajiem noteikumiem; 
2) eksāmens – 70% no zināšanu pārbaudes darba. Eksāmena saturs: atbildes uz vairākiem teorijas 
jautājumiem, kā arī vismaz 3 praktiskie uzdevumi. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Austin J.J., Sirmans C.F. Real Estate Decision Making. – Prentice Hall, Englewood Cifs. New York, 2000, p. 
452. 
2. Friedman  J.P. Property Appraisal and Analysis. Prentice Hall. New Jersey. 2002. 423 p. 
3. Galaty W.G., Kyle R.C. Modern Real Estate Practice. Dearbon. Wellington – 2000. 532 p. 
4. Smitz A., Brett D.L. Real Estate market Analysis. Urban Land Institute. Washington. 2001. 242 p. 



5. Lauricella T. A.   When the bubble bursts (real esate industry growth). Prentice Hall. New Jersey. 2004, p. 
212. 
6. Экономика недвижимости. Учебник. Под. ред. Ресина В.И. М.: ДЕЛО. 1999. 
7. Ушакова Т.В. Особенности рынка недвижимости в современных условиях // Тезисы докладов итоговой 
научно-практической конференции Социально-экономические проблемы становления и развития 
рыночной экономики. Казань: КФЭИ, 1997. С. 138-141 
8. Ушакова Т.В. Рынок недвижимости в современных условиях // Тезисы докладов итоговой научно-
практической конференции Экономика переходного периода: проблемы формирования хозяйственного 
механизма и управления. Казань: КФЭИ, 2000. С. 140-142  
9. Ушакова Т.В. Финансово-кредитное регулирование рынка недвижимости // Тезисы докладов итоговой 
научно-практической конференции Социально-экономические проблемы становления и развития 
рыночной экономики. Казань: КФЭИ, 2002.. С. 104-105 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturs tiek pārskatīts un precizēta pēc katra mācību gada. Tūlītējas izmaiņas saturā tiek izdarītas, ja 
tiek izmainīti normatīvie akti, kuri ietekmē mācību priekšmeta saturu. 

 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Investīcijas īpašumu attīstībā 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 570 
Kredītpunkti: 2 KP                           Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas nekustamā īpašuma attīstības stratēģijas noteikšanā, tās īstenošanas projektu 
sastādīšanā un novērtēšanā, salīdzinot ar alternatīviem investīciju ieguldīšanas projektiem, veidot 
studentiem dziļāku izpratni par investīciju piesaistīšanas politiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem 
un ekoloģiskajiem aspektiem, izstrādājot un īstenojot nekustamā īpašuma attīstības projektus. Apgūt 
prasmes novērtēt investīciju ienesīgumu sarežģītos nekustamā īpašuma attīstības projektos ar atšķirīgu 
īpašuma izmantošanas veidu. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• pārzināt nekustamā īpašuma attīstības stratēģijas izstrādes teorētiskos un praktiskos aspektus;  
• spēt analizēt un izvērtēt investīciju plūsmu ietekmējošos politiskos, ekonomiskos, sociālos un 
ekoloģiskos priekšnoteikumus, prast tos piemērot konkrētam nekustamā īpašuma attīstības projektam; 
• prast teorētiskās zināšanas par investīcijām, to ienesīgumu un atmaksāšanos piemērot situācijās, 
kad tiek paaugstināta nekustamā īpašuma tirgus vērtība, īstenojot īpašuma attīstības stratēģiju; 
• prast izdarīt nepieciešamos aprēķinus par investīciju ienesīgumu (yield) nekustamā īpašuma 
attīstības projektos, to atmaksāšanās laiku, ņemot vērā dažādas investīciju piesaistīšanas noteikumus; 
• prast salāgot investīciju apjomu, to atmaksāšanās laiku un atdevi ar nekustamā īpašuma attīstības 
projektā iekļautajām naudas plūsmu diskontētajām vērtībām; 
• spēt analizēt un novērtēt valsts makroekonomiskās politikas un attiecīgās teritorijas attīstības 
projektu mērķu ietekmi uz investīciju lēmumu pieņemšanu atbilstoši nekustamā īpašuma attīstības 
mērķiem. 
Priekšmeta saturs: 
1. Investīciju jēdziens un ekonomiskais saturs, to klasifikācija. Investīciju nozīme nekustamā īpašuma 
attīstības projektu īstenošanā. 
2. Nekustamā īpašuma attīstības projektu īstenošanai piesaistāmo investīciju veidi. 
3. Nekustamā īpašuma attīstības stratēģijas izstrāde. 
4. Nekustamā īpašuma attīstības stratēģijas analīze un izvērtējums. 
5. Nekustamā īpašuma attīstības projekta izstrādei nepieciešamās informācijas atlase, analīze un 
izvērtēšana. 
6. Nekustamā īpašuma attīstības projektu izstrāde. 
7. Nekustamā īpašuma attīstības projekta naudas plūsmu sastādīšana.  
8.Naudas plūsmu diskontēšana nekustamā īpašuma attīstības projekta ekonomiskā pamatojuma 
sastādīšanā. 
9. Attīstības projekta īstenošanai nepieciešamo resursu cenu izmaiņu ietekme uz investīciju projektu. 
10. Nekustamā īpašuma attīstības projektos ieguldīto investīciju atdeves analīze un izvērtēšana. 
11. Iekšējā ienesīguma normas, MIRR un WACC metodes investīciju atdeves vērtēšanā. 
12.Nekustamā īpašuma attīstības projektu īstenošanas nenoteiktības apstākļu identificēšana un 
novērtēšana. 
13.Investīciju ieguldījumu ekspertīze nekustamā īpašuma attīstības projektos. 
Studentu novērtēšana, prasības KP saņemšanai: 
1) Semestra laikā jāuzraksta divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi uzdevumi saskaņā ar dotajiem noteikumiem; 
2) Ieskaites saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Didenko K., Lāce N. Korporatīvās finanses: Investīciju lēmumu pieņemšana. Rīga.: RTU – 2001. 126 lpp. 
2. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga.: Jāņa Rozes apgāds., 2002., 559 lpp.  
3. Kālis I. Finansu menedžments. Rīga.: Latvijas Universitāte., 1999. 
4. J.Kozlovskis V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga.: LHZB – 2005., 138 lpp. 
5. Lāce N., Jansons V., Kozlovskis K. Ekonomisko procesu informācijas nodrošinājums: Finanšu aprēķinu 
modelēšana EXCEL vidē. Rīga.: RTU – 2002., 153 lpp. 
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga.: RSEBA, 2005. – 382 lpp. 
7. Donelly A.S. The Three R’ s of Investing. New Yourk, Thomson  – 1990.  
8. Brigham E. F., Houston J.F. Fundamentals of Financial Management, 10e.  Thomson South – Western – 2004. 
831 p.  
9. Fabozzi F.J.  Investment Management. London, Prentice Hall – 2001. 
10. Jones C.P. Financial management. Boston.: IRWIN. 2003., 703 p. 



11. Needless B.E., Powers C.S. Financial & Managerial Accounting. New York.: 2004., 1297 p. 
12. Wats J. Accounting in the Business Environment. London.: Pitman Publishing. 2002., 818 p. 
13. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. Москва. Финансы и статистика. 1998., 509 ст. 
14. Валдайцев В.С. Оценка предприятия – теория и практика.  Москва. Филинъ.  1997. 
15. Григорев В.В. Федотова М.А.  Оценка бизнеса. Москва. Инфра.  2005. 
16. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта. Расчет с комментариями Подг. Виленский 
П. Л., Смоляк С. А. М.: Институт промышленного развития (Информэлектро), 1996.  
17. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 
финансирования. Официальное издание. -М.: НПКВЦ Теринвест, 2004. 
18. Кирисюк Г. М., Ляховский В. С. Оцeнка банком крeдитоспособности заeмщика // Дeньги и крeдит, № 
4, 1999.  
19. Ковалёв В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 
М.: Финансы и статистика, 2001. – 432 с.  
20. Савчук В. и др. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Учебное пособие. К., 1999 – 304 с.  
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 525 
Kredītpunkti: 4 KP                          Kontaktstundas: 64 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas par būvniecības projektu ekonomisko saturu, projektu vadīšanas ekonomiskajiem 
aspektiem un vadīšanas metodēm, lai sekmētu būvniecības projektu ekonomisko mērķu sasniegšanu.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• paplašināt klausītāju teorētiskās zināšanas par būvniecības projektu ekonomisko saturu un projektu 
vadīšanas ekonomiskajiem aspektiem.  
• analizēt un izvērtēt būvniecības projektu ekonomisko saturu, salīdzināt tajā iekļautos resursus, to 
izmaksas ar projekta kopējām izmaksām un izmaksas ietekmējošo faktoru draudiem. 
• prast sastādīt būvniecības projektos iekļauto resursu un finanšu plūsmu atbilstoši projekta 
tehniskajiem nosacījumiem; 
• apgūt būvniecības projekta ekonomiskās vadības metodes, pārzināt to priekšrocības un trūkumus, lai 
metodes izvēle sekmētu projekta ekonomiskās vadības efektivitātes palielināšanos konkrētos 
apstākļos; 
• pārzināt būvniecības projektu vadīšanas rezultātu ekonomisko rādītāju sistēmu un prast izvēlēties 
atbilstošākos rādītājus katrā konkrētā situācijā; 
•  spēt analizēt un novērtēt būvniecības projektu ekonomiskos aspektus dažādās projektu īstenošanas 
fāzēs un izstrādāt ekonomiska rakstura koriģējošos un preventīvos pasākumus, ja rodas šāda 
nepieciešamība. 
Priekšmeta saturs 
1.Būvniecības projektu ekonomiskās vadīšanas jēdziens un tehniski ekonomiskais raksturojums. 
Būvniecības projektu ekonomiskais saturs, tā analīze un vērtējums. 
2. Būvniecības projektu īstenošanu ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori, to novērtēšana saistībā ar 
projektā iekļauto resursu kvantitatīvo pietiekamību un kvalitatīvo atbilstību. 
3. Materiālu un finanšu plūsmas plānošana būvniecības projektos, plānošanā izmantojamie kritēriji un 
normatīvi.  
4.Būvniecības projektu ekonomiskās vadīšanas metodes, to priekšrocības un trūkumi. Metožu 
pielietošanas salīdzinošs vērtējums. 
5.Būvniecības projektu vadīšanas ekonomisko rādītāju sistēma, tās pielietošana. Rādītāju aprēķināšana 
un to ekonomiskais saturs. 
6.Ekonomiska rakstura korektīvo un preventīvo pasākumu izstrāde un to pielietošana būvniecības 
projektu ekonomiskajā vadīšanā. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) Divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30% no eksāmena, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā. 
2) Eksāmens – 70% . Eksāmena saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 
3) Kursa darbs. 
Mācību un ieteicamā literatūra: 
1. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Rīga.: Valters un Rapa – 2004., 208 lpp. 
2. Ilmete Ž. Projektu vadīšana. Rīga. Rozes apgāds – 2000., 292 lpp. 
3. Gareis R. Handbook of  Management by Projects. Mainz Verlag. Wien, 2001. 
4. Patzak G., Rattay G. Projekt Management. 3.Auflage. Linde Verlag. 2000.   
5. Gorgen C.T. Cost Acounting. New Jersey.:    Prentice Hall. 2001. 986 p. 
6. Jones C.P. Financial management. Boston.: IRWIN. 2003., 703 p. 
7. Needless B.E., Powers C.S. Financial & Managerial Accounting. New York.: 2004., 1297 p. 
8. Wats J. Accounting in the Business Environment. London.: Pitman Publishing. 2002., 818 p. 
9. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. М. Основы менеджмента. М.: Дело, 2002.  
10. Мир управления проектами. Под ред. Решке Х., Шеме Х. М.: Аланс, 1999.  
11. Управление пректами (Зарубежный опыт). Под ред. Шапиро В. Д. СПб.: ДваТри, 2003.  
12. Управление проектами. Под общей ред. Шапиро В. Д. СПб.: ДваТри, 2001. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Komerctiesības 
Nr. priekšmetu reģistrā: IUV 523 
Kredītpunkti: 3 KP                     Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Sniegt zināšanas komerctiesību pamatjautājumos, kas saistīti ar sabiedrību dibināšanu un dokumentu 
noformēšanu, komercdarbības subjektu vispārējo reglamentāciju, koncernu regulējumu un citiem 
uzņēmējdarbības subjektiem, par valsts un pašvaldības lomu komercdarbības veicināšanā un 
savstarpējā sadarbībā. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• Prast teorētiskās zināšanas piemērot komerctiesisko attiecību risināšanā. 
• Spēt analizēt juridiskos jautājumus, izteikt priekšlikumus situāciju risināšanā un izvairīties no 
pārkāpumiem komerctiesību jomā. 
• Rast izeju konfliktsituācijās starp dažādiem tiesību subjektiem. 
• Noskaidrot komercdarbības formu pamatreglamentāciju un jēdzienu izpratni; 
• Atšķirības komersantu starpā. 
Priekšmeta saturs: 
1.Komerctiesību jēdziens un piemērošana. 
2.Komersanta jēdziens, tā nozīme un atsevišķie aspekti. 
3. Komersanta firma, jēdziens un nozīme. 
4.Uzņēmums un filiāle. 
5. Komercreģistrs.  
6. Pilnvarojums un starpniecība. 
7. Komercaģents un mākleris. 
8.Personālsabiedrības.  
9. Kapitālsabiedrības: 
10. Komersanta reorganizācija un likvidācija. 
11. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēja.          
12.Kooperatīvās sabiedrības. 
13. Valsts un pašvaldības loma komercdarbībā. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) praktiskie uzdevumi par lekcijās apskatītajām 8 tēmām, kas sastāda 30% no eksāmena; 
2) eksāmens-70% . Eksāmena saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Administratīvā procesa likums, Latvijas Vēstnesis, 14.11.2001. 
2. Civillikums, Saistību tiesības.  
3. Civilprocesa likums, spēkā no 01.03.1999.g. 
4. Darba likums, spēkā no 01.06.2002.g. 
5. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums, spēkā no 01.01.2002.g. 
6. Komerclikums, spēkā no 01.01.2002.g. 
7. Koncernu likums, spēkā no 27.04.2000.g. 
8. Kooperatīvo sabiedrību likums, spēkā no 10.03.1998.g. 
9. likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, spēkā no 01.12.1990.g. 
10. Biedrību un nodibinājumu likums, spēkā no 2004g. 
11. likums “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, spēkā no 15.07.1999.g. 
12. likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, spēkā no 12.10.1996.g. 
13. Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas problēmas Latvijā, R.,2001 
14. mājas lapas : www.likumi.lv; www.ur.gov.lv; www.lursoft.lv. 
Citi materiāli: līgumu paraugi; dibināšanas dokumentu paraugi. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Komercdarbības vērtēšana  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 578 
Kredītpunkti: 4 KP                        Kontaktstundas: 64 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas par komercdarbības vērtēšanu ekonomisko saturu, izmantojamo informāciju, 
pielietojamajām metodēm un vērtēšanas darba organizāciju, lai iegūtu maksimāli objektīvu priekšstatu 
par vērtēšanas objekta konkurētspēju, finanšu stāvokli, darbības efektivitāti un potenciālajām attīstības 
iespējām. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
Mācību priekšmetam tiek noteikti šādi studiju procesā sasniedzamie mērķi: 
• iepazīstināt klausītājus ar komercdarbības vērtēšanas nepieciešamību komersanta konkurētspējas 
paaugstināšanā un investīciju piesaistīšanā, kā arī attīstības krīžu pārvarēšanā; 
• paplašināt klausītāju teorētiskās zināšanas par komercdarbības veidiem, vērtēšanas teorētiskajiem un 
praktiskajiem aspektiem, kā arī vērtēšanas ekonomisko saturu, ņemot vērā katras komercdarbības 
īpatnības; 
• iepazīstināt klausītājus ar sistēmisku pieeju komercdarbības vērtēšanā un pielietojamām metodēm, 
sniegt šo metožu salīdzinošo vērtējumu un atklāt to pielietošanas īpatnības konkrēta uzņēmuma 
vērtēšanā; 
• radīt priekšstatu par komercdarbības vērtēšanā izmantoto informāciju, par tās apjomu un kvalitāti, kā 
arī nepieciešamās informācijas avotiem;   
• iepazīstināt klausītājus ar komercdarbības vērtēšanā izmantojamo uzņēmuma darbības tehnisko, 
finanšu, ekonomisko un pārvaldības rādītāju sistēmu, to aprēķināšanu, ekonomisko saturu un 
pielietošanu atsevišķu procesu un visa uzņēmuma darbības vērtēšanā; 
• padziļināt klausītāju zināšanas par uzņēmuma darbības mikro, makro un globālo vidi, tās 
raksturojošajiem rādītājiem un ietekmes novērtējumu uz uzņēmuma komercdarbības rezultātiem; 
• sniegt klausītājiem zināšanas par komercdarbības vērtēšanas organizēšanas teorētiskajiem un 
praktiskajiem aspektiem. 
Priekšmeta saturs: 
1.Komercdarbības vērtēšanas jēdziens, tā ekonomiskais saturs. Komercdarbības vērtēšanas 
nepieciešamības saistība ar komersanta konkurētspējas paaugstināšanu un investīciju piesaistīšanu, kā 
arī attīstības krīžu pārvarēšanu.  
2.Komercdarbības veidi, to atšķirības raksturojošie ekonomiskie un juridiskie aspekti. Komercdarbības 
vērtēšanas mērķi un uzdevumi, to atbilstība komercdarbības veidam un darbības videi. 
3.Sistēmiska pieejas būtība, tās saturs un svarīgākie nosacījumi komercdarbības vērtēšanā. 
Pielietojamās metodēs, to priekšrocības un trūkumi. Komercdarbības vērtēšanas metožu pielietošanas 
īpatnības konkrēta uzņēmuma vērtēšanā. 
4.Komercdarbības vērtēšanā izmantojamās informācijas kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. 
Vērtēšanā izmantojamie informācijas avoti, informācijas ticamība un pietiekamība, tās nodrošināšanas 
teorētiskie un praktiskie pamatnosacījumi. 
5.Komercdarbības vērtēšanā izmantojamā rādītāju sistēma par uzņēmuma darbības tehniskajiem, 
finanšu, ekonomiskajiem un pārvaldības jautājumiem. Vērtēšanā izmantojamo rādītāju aprēķināšana, 
to ekonomiskais saturs un pielietošana noteiktu procesu, darbības elementu un/vai visa uzņēmuma 
darbības vērtēšanā.   
6.Uzņēmuma darbības mikro, makro un globālās vides jēdziens un raksturojošie rādītāji, to 
ekonomiskais saturs. Vides ietekmes novērtēšana uz uzņēmuma attīstību, konkurētspējas 
palielināšanos un komercdarbības rezultātiem. 
7.Komercdarbības vērtēšanas organizēšanas teorētiskie un praktiskie aspekti. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) Divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30% no eksāmena, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi 14 uzdevumi pēc dotajiem noteikumiem, 
2) Eksāmens– 70%. Eksāmena saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 
3) Kursa darbs. 
Mācību un ieteicamā literatūra: 
1. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika. /Rīga.: ZKC SIA „Inovācija”, 2002. – 40 lpp. 
2.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga.: Jāņa Rozes apgāds., 2002, 559 lpp. 
3. Pratt S. P., Reilly R.F.  , Schweihs R.P.  Valuing a Business : The Analysis and Appraisal of Closely Held 
Companies (3rd Edition), Irwin Professional Pub, London – 2000. 805 p. 



4. Pratt S. P. , Reilly R.F. , Schweihs R.P.  Valuing Small Businesses and Professional Practices (Art of M & A),  
McGraw-Hill, London – 1998. 1056 p. 
5. West T. L.  Jones J.D.  Handbook of Business Valuation, Wiley, New York 642 p. 
6. Reilly R.F.  Schweihs R.P. The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis. McGraw-
Hill, London – 2004, 600 p. 
7. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. Москва. Финансы и статистика. 1998, 509 ст. 
8. Валдайцев В.С. Оценка предприятия – теория и практика.  Москва. Филинъ.  1997. 
9. Григорев В.В. Федотова М.А.  Оценка бизнеса. Москва. Инфра.  2005. 
10.Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Москва. 
"Андреевский ИД". 2006. 448 с. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Ekoloģijas sistēmu vadīšana  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 510 
Kredītpunkti: 3 KP   Kontaktstundas: 48 stundas   
Vispārīgais mērķis:  
prasmes saskatīt biznesa aktivitāšu darbības rezultātā radušās esošās un iespējamās problēmas saistītās 
ar apkārtējo vidi, prast identificēt ekoloģijas sistēmu vadīšanas īpatnības un nosakot problēmas, 
pieņemt vadības lēmumus uzņēmējsabiedrības darbības pilnveidošanā.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi:  
1. Prast izanalizēt un izvērtēt ekoloģiski orientētas vadīšanas teorētiskos pamatus. 
2. Zināt ekoloģiskās vadīšanas īpatnības un prast noteikt to vietu vadības sistēmā. 
3. Prast izvērtēt vides pārvaldības standartu nozīmi ekoloģiskās vadīšanas sistēmā. 
4. Prast noteikt ekoloģiski orientētas vadīšanas problēmas, to risinājumus, tās pilnveidošanas iespējas 
uzņēmumā. 
5. Prast izvērtēt ekoloģiskās vadīšanas ieviešanas nepieciešamības ekonomisko un ekoloģisko 
rezultātu izdevīgumu. 
Priekšmeta saturs:  
1.Ievads. Mācību priekšmeta saturs un uzdevumi. Priekšmeta saistība ar uzņēmējdarbības vadīšanas 
jomām. 
2.Ekoloģijas sistēmu vadīšanas būtība, nozīme: 
3.Ekoloģiskā menedžmenta, mārketinga un audita korporatīvā sistēma: 
4.Komercsabiedrības funkcionālās īpatnības, to iekļaušana menedžmenta sistēmā: 
5.Ekoloģijas informatīvā sistēma komercsabiedrībā, tās būtība, ekoloģijas sistēmu vadīšanas kā 
informatīvās sistēmas elements komercsabiedrībā. 
6.Komercsabiedrības darbības rezultātu ekoloģiskie aspekti: 
7.Ekoloģisko aspektu uzskaite un ekoloģiskais audits komercsabiedrībā: 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) darbs praktiskajās nodarbībās; 
2) eksāmens (eksāmena saturs – teorētiskā daļa ietver divus jautājumus, praktiskā daļa - situācijas 
analīze un vadīšanas lēmumu pieņemšana). 
Ieteicamās literatūras un avotu saraksts: 
1. Matherials of International Scientific Seminar „Development of innovative entrepreneurship based on 
knowledge management”. Rīga: RTU.- 2006. gada 8. decembris 
2. EcoBalt’2007. Starptautiskās konferences materiāli. 2007. gada 10.-11. maijā. - Rīga: Intego Plus, 2007 
3. Tambovceva T., Geipele I. Environmental Management Systems experience and effects in Latvia // 21st 
European Conference on Operational Research „OR for Better Management of Sustainable Development”. 
Iceland, Reykjavik. July 2-5, 2006.- 105. p.  
4.  RTU 47. starptautiskā Inženierekonomikas fakultātes 40. gadadienai veltītā zinātniskās konferences 
materiāli „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas”. 2006. gada 21.-23. septembrī.- RTU, 
2006. 
5. Tambovceva T. Environtmental Management Systems development in Latvia  // International Symposium 
„Environment – Economy – Education” (Umwelt – Wirtschaft – Ausbildung”), September 15-18, 2005. 
Universität Konstanz, Die Stiftung „Umwelt und Wohnen”, 2005, 123.-125.p. 
6. Tambovceva T. Ecological management in Latvia // 7th International Conference of the Russian Society for 
Ecological Economics „Globalisation, New economy and the Environment: business and society challenges for 
sustainable development”. Proceedings. June 23-25, 2005. – International Society for Ecological Economics & 
Saint Petersburg State University & Russian Humanitarian Scientific Fund, 2005.- 340.- 341 p. 
7. Tambovceva T. Investīciju projektu ekoloģisko efektu (rezultātu) tirgus novērtēšanas metodes// 
Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos. 5. starptautiskā zinātniskā 
konference. Proceedings. 2004. gada 23. aprīlī. - Rīga: BA „Turība”, 2004.- 423.-429. lpp. 
8. Geipele I., Tambovceva T. Stratēģiskās pārvaldības lēmumu pieņemšanas aspekti mārketingā // RTU 
starptautiskās zinātniskās konferences „Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas” zinātniskie 
raksti. 2002. gada 17. maijā - RTU, 2003.- 81.- 90. lpp. 
9. Belmane I., Dalhammars K. Rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001 
standarta prasībām.  Lund, 2002.- 198.lpp.  
10. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2000.- 232 lpp. 
11. Eiropas Savienības Phare projekts LAT 108 Latvijas likumdošanas saskaņošanas un ieviešanas programmas 
izstrāde „Gala ziņojums”/Latvijas Republikas finanšu ministrija. [Elektoniskais 
resursswww.esfondi.lv/page.php. 
12. Eiropas Savienības struktūra un darbības principi / Red. A. Klasing, I. von Homeyer, R.A. Kreamer. 2003.- 
17. lpp. 



13. Ekomarķējuma sistēmas izveides shēma Latvijā. [Elektoniskais resurss].- http://www.lva.gov.lv/eko/sist.htm 
14. Krūmiņa I. Organizācijas pašnovērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa – solis ceļā uz konkurētspējas 
paaugstināšanu [Elektroniskais resurss].- http://www.leiput.lv/lv/informacija/citi_raksti/efqm/ 
15. Latvijas kvalitātes asociācija. [Elektroniskais resurss].- 
http://www.lka.lv/modules.php?op=modload&name=News&file=sertif&parent=138&topic=139 
16. Latvijas Republikas Attīstības plāns (Vienotais programmdokuments) 1. mērķa programma// Projekts- 
Rīga: Latvijas Republikas finanšu ministrija, 2003.- 327 lpp. 
17. Latvijas Republikas likums “Par vides aizsardzību”. [Elektroniskais resurss].- 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68676  
18. Latvijas Republikas Vides ministrijas mājas lapa. [Elektroniskais resurss].- http://www.varam.gov.lv/ 
19. Latvijas Vides aģentūras mājas lapa par ekomarķējumu. [Elektroniskais resurss]. 
http://www.lva.gov.lv/eko/  
20. Maurāns A., Brante E., Pļavinskis J. Starptautiskie kvalitātes standarti ISO 14000 un EMAS.- Rīga: 
Latvijas Piesarņojuma profilakses centrs, 2000.- 62 lpp. 
21. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Otrais, pārstrādātais izdevums.- R.: Vaidelote, 2001.- 509 lpp., il. 
22. Vides likumdošanas struktūra un galvenie tās efektīvas īstenošanas priekšnoteikumi. LR Vides Ministrija, 
Rīga: Gandrs, 2003.- 23lpp. 
23. Vides pārvaldība. Piemēri vides izpildījuma novērtējumam LVS ISO/TR 14032: 2001A / LVS. - Rīga : 
VSIA"Latvijas Standarts", 2001. - 93 lpp. 
24. Vides pārvaldība. Vides izpildījuma novērtējums. Norādījumi. EN ISO 14031: 2001A / LVS. - Rīga : 
VSIA"Latvijas Standarts", 2001. - 32 lpp. 
25. Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanā. LVS EN ISO14001: 2005A/L / LVS. - Rīga : 
VSIA"Latvijas Standarts", 2005. - 43 lpp. 
26. Vides pārvaldības sistēmas. Vispārīgie norādījumi par principiem, sistēmām un palīgmetodēm. LVS 
ISO14004: 2001A / LVS. - Rīga : VSIA"Latvijas Standarts", 2001. - 31 lpp. 
27. Vides pārvaldība. Vārdnīca. LVS ISO 14050: 2004A/L / LVS. - Rīga : VSIA"Latvijas Standarts", 2004. - 
31 lpp. 
28. A Sustainable Baltic Region. Sustainable Industrial Production. Waste minimization, cleaner technology 
and industrial ecology. Session 5. Editor and main author Joseph Strahl, Lund University, Uppsala, Sweden, 
1997. 
29. Alemagi D., Oben P., Ertel J. Implementing Environmental Management Systems in Industries along the 
Atlantic Coast of Cameroon: Drivers, Benefits and Barriers. Corporate Social Responsibility and Environmental 
Management: 2006.1.- 12. pp. 
30. Ammenberg J. Do Standardized Environmental Management Systems Lead to Reduced Environmental 
Impacts? Dissertation No 851, Division of Environmental Technology and Management. Linkoping University. 
2003. 
31. Ammenberg J. Tracing business and Environmental effects of Environmental Management Systems – a 
study of networking small and medium-sized enterprises using a joint Environmental Management System. 
International Journal Business Strategy and the Environmental 12: 2003. 163.- 174. pp. 
32. Ammenberg J., Wik G., Hjelm O. Auditing External Environmental Auditors – investigating how ISO 
14001 is interpreted and applied in reality. Eco-Management and Auditing 8: 2001. 183.- 192. pp. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Darba aizsardzība  
Nr. priekšmetu reģistrā: IDA 403 
Kredītpunkti: 2 KP                                Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Iemācīt studentiem novērtēt darba vides risku (drošību) mazajos un vidējos uzņēmumos, aprēķināt un 
izmērīt dažus aizsardzības sistēmas pamat parametrus drošu darba apstākļu nodrošināšanai. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1) novērtēt darba vides risku (drošību) mazajos un vidējos uzņēmumos un to prognozēt;  
2)izmērīt dažu faktoru parametrus un zināt to normēšanas principus saskaņā ar LR MK noteikumiem 
un Eiropas standartiem;  
3)zināt aizsardzības no kaitīgiem un bīstamiem faktoriem principus;  
4)prast aprēķināt atsevišķās kolektīvās aizsardzības sistēmas no bīstamiem un kaitīgiem faktoriem. 
Priekšmeta saturs 
1. LR darba aizsardzības likums, likums par darba inspekciju. Terminoloģija. Darba aizsardzības 
normatīvie akti. Instrukcijas un instruktāža. Kontrole un uzraudzība darba aizsardzībā. Darba 
aizsardzības organizācija valstī un uzņēmumā. Atbildība par darba aizsardzības noteikumu 
neievērošanu. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite.[1, 18] 
2. Ražošanas sanitārijas jēdziens. Kaitīgie ražošanas faktori. To iedarbība uz cilvēka 
organismu. Normēšanas principi. Pasākumi kaitīgo faktoru iedarbības novēršanai vai 
samazināšanai. Meteoroloģiskie apstākļi ražošanas telpā. Meteoroloģisko apstākļu iedarbība 
uz cilvēka organismu. Meteoroloģisko apstākļu normēšana. [7, 9, 12, 15] 
3. Darba vides risks (drošība) mazajos un vidējos uzņēmumos un tā prognozēšana. Ergonomikas 
prasības darba vietai. Datorista darba vietas ergonomiskais vērtējums. Ergonomikas prasības darbam 
ar displeju.[1, 12, 15] 
4. Toksiskās vielas. Akūta un hroniska saindēšanās. Faktori, no kuriem atkarīgs kaitīgās vielas 
iedarbības smagums. Vielu iedalījums pēc to iedarbības uz cilvēka organismu. Vielu koncentrāciju 
normēšana. Saindēšanās profilakse.[7, 9, 12] 
5. Radioaktīvais (jonizējošais) starojums. Radioaktīvā starojuma iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka 
organismu. Mērvienības un normēšana. Aizsardzības pasākumi. [2, 9, 12] 
6. Elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētisko lauku iedalījums pēc frekvences. Radioviļņu 
diapazona elektromagnētiskā lauka iedarbība uz apkārtējo vidi un cilvēka organismu, normēšana. 
Aizsardzības pasākumi.[2, 12] 
7. Troksnis un vibrācijas. Trokšņa iedarbība uz cilvēka organismu. Vibrāciju iedalījums un iedarbība. 
Vibroslimība. Mērvienības. Trokšņa un vibrāciju līmenis. Normēšanas principi. Galvenie trokšņa un 
vibrāciju samazināšanas pasākumi. Ultraskaņa. Tās iedarbība uz cilvēka organismu un aizsardzības 
pasākumi. [2, 9, 12, 15, 18] 
8. Apgaismojums. Apgaismojuma nozīme, mērvienības, iedalījums. Apgaismojumam uzstādītās 
prasības. Apgaismojuma avoti. Gaismekļi.[1, 9, 12, 15] 
9. Ražošanas bīstamie faktori. Iekārtu un procesu drošības vispārīgie jautājumi. Signālkrāsas un 
drošības zīmes.[1, 15] 
10. Elektrodrošība. Strāvas iedarbība uz cilvēka organismu. Iedarbības veidi. Faktori, no kuriem 
atkarīgs strāvas iedarbības smagums: ķēdes parametri, strāvas plūšanas ceļi, iedarbības ilgums. Telpu 
klasifikācija pēc elektrobīstamības. Soļa spriegums. Pieskares spriegums. Aizsardzības pasākumi. 
Pirmā palīdzība strāvas trieciena gadījumā.[2, 13, 14] 
11.Statiskā elektrība. Elektrostatisko lādiņi bīstamība un aizsardzība pasākumi. Atmosfēras 
elektrostatiskās izlādes bīstamība. Zibens aizsardzība.[9, 12, 14] 
12.LR ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, ugunsdrošības noteikumi. Degšana, tās veidi un 
nosacījumi. Pašuzliesmošana un pašaizdegšanās. Cilvēku evakuācijas nodrošināšana. Dzēšanas vielas 
un līdzekļi. Ugunsdrošības sakari un signalizācija. Ugunsdrošības organizācija valstī, uzņēmumā.[2, 
18] 
Studentu vērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Priekšmeta mācīšanas metode: lekcijas, praktiskie un laboratorijas darbi, diskusijas. 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – ieskaite. 
• Studentam jāparāda zināšanas par darba vides risku (drošību) novērtēšanu mazajos un vidējos 
uzņēmumos. 



• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas izmērīt dažu faktoru parametrus un zināt to normēšanas 
principus saskaņā ar LR MK noteikumiem un Eiropas standartiem. 
• Studentam jāparāda iegūtās iemaņas prast aprēķināt atsevišķas kolektīvās aizsardzības sistēmas no 
bīstamiem un kaitīgiem faktoriem. 
Mācību ieteicamā literatūra, citi studiju avoti  
1. V.Kozlovs, R.Večena, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts, II daļa -RTU,2002.–115 lpp. 
2. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Urbāne, R.Večena, J.Volkovs, V.Ziemelis. Darba aizsardzība. Lekc.konspekts -
RTU,2001.–144 lpp. 
3. V.Kozlovs, I.Brigers, D.Salputra, N.Tugučova, V.Ziemelis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Lekciju 
konspekts. III daļa. – RTU, 1993. – 63 lpp. 
4. V.Kozlovs, I.Brigers, V.Ziemelis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Lekciju konspekts. IV daļa. – 
RTU, 1994. – 81 lpp. 
5. V.Kozlovs, R.Lūsis. Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. II daļa. – RTU, 1992. – 72 lpp. 
6. V.Kozlovs, R.Lūsis, V.Urbāne, Darba un apkārtējās vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. I daļa. – RTU, 
1991. – 80 lpp. 
7. R.Večena. Atmosfēras un ražošanas telpu gaiss. Gaisa vides normalizēšana. Lekciju konspekts. – RTU, 
1991. – 90 lpp. 
8. Darba aizsardzības kursa laboratorijas praktikums. RPI, 1986. – 116 lpp. 
9. Darba aizsardzības uzdevumi un to risinājumu metodika. RPI, 1980. – 40 lpp. 
10. Инженерные расчеты по охране труда. Часть 3 /под ред. В.И. Козлова./РПИ, 1989. – 112 с. 
11. Сборник задач по охране труда. РПИ, 1988, - 56 с. 
12. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ž.Rojas redakcijā, izd. Elpa, 
Rīga,2001.-500.lpp. 
13. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025 – 96 lpp. 
14. Elektrostaciju tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. Latvijas energostandarts LEK 002 – 
224 lpp. 
15. Ergonomika (Ergonomia), Spānijas nacionālais darba drošības un higiēnas institūts (Instituto Nacional de 
Seguridad e higiene en el Trabajo), 2000.gads, 217 lpp., ISBN 84-7425-401-9. 
16. Paland N. Schedes R. Occupational safety and health in Germany. - Bonn, 1992. - 96 p. 
17. Unfallverhütungsvorschriften “Leitern und Tritte” (VBG 74). – Bonn, 1992. – 32 s. 
18. Abonentizdevums “LR Darba aizsardzības sistēma.”(SIA “Darba aizsardzība”). 
Mācību priekšmeta pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 401 
Kredītpunkti: 3 KP Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas par nekustamā īpašuma vērtības vadību un vērtēšanas iemaņu apguvi. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1. Apzināt un izprast nekustamā īpašuma vērtēšanas lomu tautsaimniecībā. 
2. Apgūt vērtību teoriju un vērtēšanas metodes. 
3. Prast izmantot modernās informācijas tehnoloģiju iespējas nekustamā īpašuma vērtēšanas procesā. 
4. Apzināt nekustamā īpašuma vērtības palielināšanas iespējas. 
Priekšmeta saturs: 
1. Ievads. 
2. Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā. 
3. Vērtētāju darba organizācija un regulēšana. 
4. Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatprincipi. 
5. Nekustamā īpašuma tirgus īpatnības. 
6. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana no iespējamiem ienākumiem. 
7. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana salīdzināšanas ceļā. 
8. Nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izmantojot izmaksu piegājienu. 
9. Zemes novērtēšanas metodes. 
10. Meža novērtēšanas pamatprincipi un metodes. 
11. Novērtēšanas īpašie gadījumi.  
12. Nekustamā īpašuma vērtības palielināšanas galvenās iespējas. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās, kontroldarbi, kursa darbs, eksāmens 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašum vērtēšana. – Rīga, Latvijas ekoloģiskās izglītības 
apgāds, 1999. – 100 lpp. 
2. Copeland T., Kollec T., Murrin J. Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies. - 
New York, 2000, 490 p.  
3. Falk B. Das grobe Handbuch Immobilien - Management 
4. Gondring H. Immobilienwirtschaft. 
5. Nollke M. Immobilien erwerben – Haufe Verlag, 2003 
6. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs. Valuing Small Businesses qand Professional Practices. - New 
York, 1998, 867 p.  
7.  Reilly F. Schweihs. Handbook af Advanced Business Valuation. – New York, 2000, 512 p.  
8. Schiller J. Immobilien – Bewertung und Investionen – Berliner Wissenschafts – Verlag, 2005 
Specializētie preses izdevumi: Mans īpašuma, Māja un dzīvoklis, Praktiskā būvniecība, būvēt. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums  
Nr. priekšmetu reģistrā: BBK 233 
Kredītpunkti: 2 KP   Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums ir mācību priekšmets, kas sniedz teorētiskas zināšanas par 
dzīvojamo māju būvkonstrukciju sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, būvkonstrukciju 
ekspertīzi, kā arī attīstīta praktiskas iemaņas būvkonstrukciju sistēmu novērtējuma rezultātu 
izmantošanā nekustamo īpašumu darījumos. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• veidot teorētisku izpratni un dot praktiskas zināšanas par dzīvojamo māju būvkonstrukciju sistēmu 
tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, to mērķiem un funkcijām; 
• dot praktisku pārskatu par būvkonstrukciju ekspertīzi; 
• analizēt dažādas situācijas dzīvojamo māju būvkonstrukciju sistēmu novērtējuma rezultātu 
izmantošanā nekustamā īpašuma darījumos, aplūkojot dažādus lēmumu pieņemšanas aspektus. 
Priekšmeta saturs: 
1. Ievads. Vispārējas ziņas par būvkonstrukciju sistēmām 
2. Dzīvojamo māju būvkonstrukciju sistēmu tehniskās ekspluatācijas noteikumi  
3. Dzīvojamo māju kārtējā un kapitālā remonta noteikumi  
4. Būvkonstrukciju ekspertīze. Pazīmes būvkonstrukciju sistēmu nolietojuma, bojājuma procenta 
noteikšanai  
5. Būvkonstrukciju novērtējums jaunai celtniecībai un vecai celtniecībai pēc rekonstrukcijas vai 
kapitālā remonta  
6. Būvkonstrukciju sistēmu novērtējumu rezultātu izmantošana nekustamā īpašuma darījumos 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) darbs praktiskajās nodarbībās - 40%; 
2) ieskaite - 60%. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. LBN 402. Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. 1993. 
2. LBN 401. Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi. 1993 
3. Tehniskās inventarizācijas instrukcija II daļa. LR Valsts Zemes dienests. 1999. 
4. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga.: Vieda., Latvijas ekoloģiskās 
izglītības apgāds. – 1999., 100 lpp. 
5. Ching D.K., Adams C. Building Construction. 3rd Edition. Paris. Prentice Hall International, Inc. 
– 2001., 438 p. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nekustamā īpašuma tirgvedība 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 409 
Kredītpunkti: 3 KP Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
attīstīt studentos prasmes saskatīt esošās un iespējamās problēmas tirgvedības jautājumos nekustamo 
īpašumu nozarē.  
6. Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1. Iemācīt analizēt esošās un iespējamās problēmas tirgvedības jautājumos nekustamo īpašumu jomā, 
cēloņus un sekas.  
2. Patstāvīgi noteikt stratēģisko un taktisko aktivitāšu risinājumu iespējas nekustamo īpašumu 
tirgvedībā. 
Priekšmeta saturs: 
1. Nekustamā īpašuma tirgvedības būtība un saturs. 
2. Nekustamo īpašumu tirgus analīze, nozares un konkurentu analīze. 
3. Segmentācijas un mērķa tirgus izvēles iespējas. 
4. Tirgvedības stratēģiskā plānošana nekustamo īpašumu jomā, tās īpatnības. 
5. Produkta dzīves cikla stratēģijas. 
6. Produkta pozicionēšanas un diferencēšanas iespējas nekustamo īpašumu jomā. 
7. Cenu noteikšanas īpatnības nekustamo īpašumu jomā. 
8. Produkta izplatības jeb sadales stratēģijas. 
9. Tirgus komunikāciju īpatnības nekustamo īpašumu jomā. 
10. Tirgvedības plānošana, plāna izstrāde un tā realizācijas kontrole. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
3) darbs praktiskajās nodarbībās - 30%  
4) eksāmens - tests, situācijas analīze, līdz 4 stundām - 70%. 
Eksāmens saturs: 
• teorētiskā daļa - testu veidā - 30% no vērtējuma; 
• praktiskā daļa - izmantojot doto informāciju, veikt aprēķinus, analīzi un situāciju 
novērtējumu - 60% no vērtējuma. 
Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Beļčikovs J., Praude V. Mārketings. – Rīga: Vaidelote, 2000. – 559 lpp. 
2. Geipele I. Tirgzinības plānošana. – Rīga: RTU, 2000. – 68 lpp. 
3. George I. Produkcijas noiets. – Rīga, Zinātne,1999. – 63 lpp. 
4. Hofs. G. H. Biznesa ekonomika. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2002. –550 lpp. 
5. Klauss A. Kontrolings. – R., 2000. – 255 lpp. 
6. Libermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. – R., 1998. – 183 lpp. 
7. Tirgzinības pamati: IZM– Rīga, 1996. – 130 lpp. 
8. Ziņojums par Latvijas tautsamniecības attīstību, - Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija. – 
2006.g . – decembris - 148.lpp. 
9. Brade Kerstin H., Schulte K.W. Handbuch Immobilien - Marketing 
10. David  J. Schwart,  Marketing today. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Second edition, 1977. – 797. 
11. Ehrmann H. Marketing – Controlling. – Ludwigshafen: Kiehl, 1999. – 374 p. 
12. Ellis J., Williams D. International Business Strategy. – London: Pitman Publishing, 1995.  
13. Falk B., Falk M. Das groBe Handbuch Immobilien - Marketing 
14. Hoekstra  S., Jac Romme. Integral logistic Structures, London: Mc Graw – Hill, 1992. – 160 p. 
15. Jonson G., Scholes K. Exploring Corporate Strategy. – London: Prentice Hall Europe, 1999. – 270 p. 
16. Kaufmann T. Marketing Controlling. – München: Wirschaftsverlag Langen Müller/Herbig, 1997. – 160 p. 
17. Malcom H.B. McDonald. Marketing Plans. - London: Heimaim Ltd 
18. Klauss A. Kontrolings. – Rīga: Preses Nams, 2000.- 275 lpp. 
19. Lambert Douglas M., James R.. Stock. Strategic Logistics Mnagement. Boston, IRWIN, Third edition, 
1993. – 585 p. 
20. Pachowsky R., Bau – und Immobilien – Marketing. – Oldenbourg, 2000 
21. Richard I. Levin, David S. Rubin, Joel P. Stinson, Everett S. Gardner, Jr. Quantitative Approaches  to  
Management.  International Editions, 1992. – 920 p. 
22. Stobaugh, Robert B. And Philip l. Townsend. “Price Forecasting and strategic Planning: The case of 
Petrochemicals,” Journal of Marketing Research (February 1975), p. 19. 
23. Weis H.C. Marketing. – Ludwigshafen, Kiel, 1990. – 518 p. 



24. Wind, Yaram, Susan P. Douglas, and Howard V. Perlmutter, “Guidelines for Developing International 
Marketing Strategies,” Journal of Marketing, Vol. 37, no. 2 (April 1997), p. 23. 
25. Ассэль Г. Mаркетинг: принципы и стратегия.- М., 1999. - 803 стр. 
26.  Диксон П. Р. Управление маркетингом. - М., 1998. - 556 стр. 
27. Эддоус М., Стэнсфильд Р. Методы принятия решений. Пер. с англ. под ред. член – корр. РАН. И. И. 
Елисеевой. – Москва: Аудит, ЮНИТИ.,1997.– 590 с.  
28. Гаджинский А.М. Логистика. Учебник для высших и средних специальных  учебных заведений. – 
Москва: Информационно – внедренческий центр и маркетинг, 1998. – 228 с. 
29. Котлер Ф. Mаркетинг Менеджмент 9-е издание. - Санкт-Петербург: Высш. шк., 1998. - 887 стр. 
30. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Москва: Высш. шк., 1996. – 698 стр. 
31. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие. Пер. с 
англ.- Москва: Международные отношения, 1993. – 352 с. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 571 
Kredītpunkti: 2 KP                                        Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Sniegt zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības attīstības savstarpējo mijiedarbību, 
tās ekonomisko saturu, attīstības tendencēm, ietekmējošajiem faktoriem, kā arī nekustamā īpašuma 
tirgus attīstības prognozēšanu un ietekmi uz atsevišķām tautsaimniecības nozarēm, atklājot tirgus 
attīstības ciklisko raksturu saistībā ar visas tautsaimniecības attīstības raksturu un tendencēm.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• paplašināt klausītāju zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu un tā īpatnībām salīdzinājumā ar citu 
preču tirgiem. Atklāt nekustamā īpašuma tirgus modeļus dažādos tirgus segmentos. Izklāstīt tirgus 
veidošanās un attīstības ekonomiskos priekšnoteikumus Latvijā un citās Baltijas valstīs. Izskaidrot 
tirgus attīstību ietekmējošajos sociāli ekonomiskos un ekoloģiskos faktorus. 
• izklāstīt studentiem nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības savstarpējo mijiedarbību, atklāt 
tās raksturu un attīstības tendences. Parādīt nekustamā īpašuma nozares un citu tautsaimniecības 
nozaru attīstības savstarpējo saistību un tās novērtēšanu, kā arī izskaidrot šo saistību ietekmējošos 
sociāli ekonomiskos un ekoloģiskos faktorus. Iepazīstināt studentus ar būvniecības nozares attīstības 
ciešo saistību ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību. 
• iepazīstināt klausītājus ar nekustamā īpašuma tirgus un tā atsevišķu segmentu attīstības tendences 
novērtēšanu ar matemātisko modeļu palīdzību un izmantojot citas metodes. Izklāstīt nekustamā 
īpašuma tirgus attīstības prognozēšanas metodes, sniegt to salīdzinošo vērtējumu un atklāt 
pielietošanas iespējas dažādu tirgus segmentu attīstības prognozēšanai. 
• piedāvāt papildus zināšanas par valsts fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz nekustamā 
īpašuma tirgus attīstību un cenu izmaiņām dažādos tirgus sektoros. Izklāstīt valsts konkurences, ārējās 
tirdzniecības un investīciju politikas ietekmi uz konkurenci starp nekustamā īpašuma tirgus 
dalībniekiem un cenu veidošanos dažādos tirgus sektoros. 
• papildināt studentiem zināšanas par nekustamā īpašuma tirgus attīstības ciklisko raksturu. 
Izskaidrot „cenu burbuļa” jēdzienu, tā ekonomisko saturu un veidošanos ietekmējošos faktorus. 
Izklāstīt valsts fiskālās un monetārās politikas instrumentus, kuri pielietojami straujas nekustamā 
īpašuma tirgus attīstības blakus efektu mazināšanai. 
Priekšmeta saturs: 
1. Nekustamā īpašuma tirgus jēdziens un raksturojums. Nekustamā īpašuma tirgus īpatnības 
salīdzinājumā ar citu preču tirgiem. Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku konkurences modeļi 
dažādos tirgus segmentos. Latvijas nekustamā īpašuma tirgus veidošanās ekonomiskie 
priekšnoteikumi un attīstības tendences. Tirgus attīstību ietekmējošajiem sociāli ekonomiskie un 
ekoloģiskie faktori  
2. Nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības savstarpējā mijiedarbība, tās raksturs un attīstības 
tendences. Nekustamā īpašuma nozare, tās raksturojums, attīstības tendences un savstarpējā saistība ar 
citu tautsaimniecības nozaru attīstības raksturu, to ietekmējošie sociāli ekonomiskie un ekoloģiskie 
faktori. Būvniecības nozares attīstības saistība ar nekustamā īpašuma tirgus attīstību.. Baltijas valstu 
nekustamā īpašuma tirgus raksturojums.   
3. Nekustamā īpašuma tirgus un tā atsevišķu segmentu attīstības tendences, to novērtēšana ar 
matemātisko modeļu palīdzību un izmantojot citas metodes. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības 
prognozēšanas metodes, to salīdzinošs vērtējums un pielietošanas iespējas dažādu tirgus segmentu 
attīstības prognozēšanai. 
4. Valsts fiskālās un monetārās politikas ietekme uz nekustamā īpašuma tirgus attīstību un cenu 
izmaiņām dažādos tirgus sektoros. Valsts konkurences, ārējās tirdzniecības un investīciju politikas 
ietekmi uz konkurenci starp nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem un cenu veidošanos dažādos 
tirgus sektoros. 
5. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības cikliski, to raksturojums. Nekustamā īpašuma tirgus 
pārkaršanas un „cenu burbuļa” jēdzieni, to ekonomiskais saturs un veidošanās ietekmējošie faktori. 
Valsts fiskālās un monetārās politikas instrumenti, kuri pielietojami straujas nekustamā īpašuma tirgus 
attīstības blakus efektu mazināšanai. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
4) divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30% no ieskaites, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā; 
5) ieskaite – 70% . Ieskaites saturs: atbildes uz vairākiem teorijas jautājumiem. 



Mācību un ieteicamā literatūra: 
1. Austin J.J., Sirmans C.F. Real Estate Decision Making. – Prentice Hall, Englewood Cifs. New York, 2000, 

p.452. 
2. Friedman J.P. Property Appraisal and Analysis. Prentice Hall. New Jersey. 2002, 423 p. 
3. Galaty W.G., Kyle R.C. Modern Real Estate Practice. Dearbon. Wellington – 2000. 532 p. 
4. Smitz A., Brett D.L. Real Estate market Analysis. Urban Land Institute. Washington. 2001. 242 p. 
5. When the bubble bursts.(real esate industry growth). Prentice Hall. New Jersey. 2004, p. 212. 
6. Экономика недвижимости. Учебник. Под. ред. Ресина В.И. М.: ДЕЛО. 1999. 
7. Ушакова Т.В. Особенности рынка недвижимости в современных условиях // Тезисы докладов 
итоговой научно-практической конференции Социально-экономические проблемы становления и 
развития рыночной экономики. Казань: КФЭИ, 1997. С. 138-141  
8. Ушакова Т.В. Рынок недвижимости в современных условиях // Тезисы докладов итоговой научно-
практической конференции Экономика переходного периода: проблемы формирования хозяйственного 
механизма и управления. Казань: КФЭИ, 2000. С. 140-142  
9. Ушакова Т.В. Финансово-кредитное регулирование рынка недвижимости // Тезисы докладов итоговой 
научно-практической конференции Социально-экономические проблемы становления и развития 
рыночной экономики. Казань: КФЭИ, 2002. С. 104-105 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 572 
Kredītpunkti: 2 KP Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
pilnveidot studentu zināšanas būvniecības produktu tirgū un nekustamā īpašuma starptautisko 
darījumu jomā, nodrošinot nepieciešamās zināšanas profesionālās kompetences paaugstināšanai.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1. Prast izmantot informācijas plūsmu dažādu ekonomisko procesu mijiedarbības rakstura izvērtēšanai, 
analizējot un izvērtējot starptautisko darījumu ietekmējošos faktorus. 
2. Prast raksturot būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautisko tirgu. 
3. Izprast mūsdienu starptautiskās ekonomiskas sadarbības un integrācijas pamatprincipus, uzdevumus 
un mērķus darījumos ar būvniecības produktiem un nekustamo īpašumu. 
4. Prast noteikt salīdzinošās un absolūtās priekšrocības, to ekonomisko pamatu. 
5. Izprast būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautisko tirgu, to veidošanos un attīstību.  
6. Apzināt būvniecības produkta piedāvājuma un pieprasījuma ietekmi uz starptautiskā nekustamā 
īpašuma tirgus attīstību. 
Priekšmeta apraksts: 
1. Būvniecības produkts. Nekustamā īpašuma tirgus, to raksturojums. Savstarpējā saikne. 
2. Pieprasījums un piedāvājums starptautiskajā nekustamā īpašuma tirgū, tos ietekmējošie sociāli 
ekonomiskie un ekoloģiskie faktori. 
3. Latvijas starptautisko darījumu tirgus nekustamo īpašumu jomā raksturojums. 
4. Nekustamā īpašuma tirgus Baltijas valstīs, citās Latvijas kaimiņvalstīs un ES. 
5. Starptautisko darījumu tiesiskie un ekonomiskie aspekti nekustamā īpašuma jomā. 
6. Starptautiskos darījumus veicinošie faktori un ierobežojumi, to nozīme. 
7. Starptautisko darījumu ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu, valsts ekonomiku un resursu 
izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu. 
8. Norēķini starptautiskajā darījumu tirgū. 
9. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz darījumiem nekustamā īpašuma tirgū. 
10. Salīdzinošās un absolūtās priekšrocības, to ekonomiskais pamats, veidošanās un attīstība 
būvniecības produktu un nekustamā īpašuma starptautiskajā tirgū. 
11. Būvniecības produktu piedāvājuma un pieprasījuma ietekme uz starptautiskā nekustamā īpašuma 
tirgus attīstību. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) darbs praktiskajās nodarbībās semestra laikā — 60% - jāatrisina patstāvīgi uzdevumus par tematiem, 
kas norādīti programmā, jāsastāda ar ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanu un izpildīšanu saistītie 
dokumenti; 
2) ieskaite - tests, situācijas analīze - 40%. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Appleyard D.R. Field A.J. International Economics. Trade theory and policy. Chikago. Prentice Hall – 
2003., p.797. 
2. Bojārs J., Vilne V. Starptautiskās investīcijas. Rīga, LU Starptautisko attiecību institūts, 1996. 
3. Buiter W.H. International Macroeconomics.  London. Dearbon., p. 928. 
4. Czinkota M.R., Rivotli P., Ronkainen I.A. International Business. Secound Editisn. The Dryen Press. A 
Hrourt Brance Ivanovich College Publisher. 
5. Dallijs Dž. Eksportēšana. Rīga, VTF. 
6. Deksnis E.B. “Eiropas apvienošanās...... integrācija un suverenitāte”. Rīga.1998. 
7. Dokumentu krājums. Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības.  
8. Kalniņa I., Strazda A. Eiropas Savienības reģionālā politika un strukturālie fondi. Rīga, Mc.Ābols, 1999. 
9. Karaha V. Ievads Eiropas Kopienu konkurences tiesībās un praksē. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2002. 
10. Krugman P., Obstfeld M. International Economics. Prentice Hall. New York, 2004., p.861. 
11. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. Rīga, Merkūrijs LAT. 
12. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. Rīga.: Jāņa Rozes apgāds – 2000. 195 lpp. 
13. Oliver P. Free Movement of Goods in the EC. 3rd edn. London: Sweet & Maxwell, 1996. 
14. Starptautiskais civilprocess, otrais, papildinātas izdevums, Rīga, AGB, 2000. 
15. STP oficiālie noteikumi tirdzniecības terminu interpretācijai. Incoterms 2000. 
16. Šulca O. Latvijas ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā. Rīga, 1998. 
17. Ūdris Z., Sēle A., Gustsons V. Pamatzināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Rīga, Jāņa sēta, 1994. 
18. Vesels V., Veidenfelds V. Eiropa No A līdz Z. Eiropas integrācijas rokasgrāmata. Rīga: Alberts XII, 2002. 
19. А.П.Вершинин. Внешэкономическое право. Москва. 2001.  



20. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. - М., 1997.  
21. Дениелс Д., Радеба М. Международный бизнес. - М., 1996.  
22. Зверев Ю. М. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. Калининград: Изд-
во КГУ, 2004., 902 с.  
23. Иголкин А. А., Мотылев В. В. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. М.: 
Международные отношения, 1988., 182с.  
24. К.Шмиттгофф. Экспорт: право и практика мэждународной торговли. Москва. 1993. 
25. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях. Часть 1. - М.: Международные отношения, 1997.  
26. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 2002. Гл. 24, 25.  
27. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.: Финансы и статистика, 1999.  
28. Международные экономические отношения. В 2-х томах. М.: Новости, 1991. Т. 1, Гл. 6.  
29. Нухович Э. С., Смитиенко Б. М., Эскиндаров М. А. Мировая экономика на рубеже 20-21 веков. М.: 
Изд-во Фин. Академии при правительстве РФ, 1995. 102 с.  
30. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. М.: ИНСАН, 2004. 736 с. 120. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 511  
Kredītpunkti: 3 KP Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
iemācīt saskatīt esošās un iespējamās problēmas saistībā ar stratēģiskās vadīšanas jautājumiem 
būvniecībā, un, izanalizējot cēloņus un sekas, patstāvīgi noteikt stratēģisko un taktisko aktivitāšu 
risinājumus būvniecībā. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1. izprast būvniecības menedžmenta teorētiskos pamatus; 
2. zināt tirgvedības vadīšanas pamatus 
3. prast izmantot analītiskās pieejas tirgvedības pārvaldē būvuzņēmējdarbībā; 
4. prast ierobežotu resursu apstākļos rast optimāli ekonomiskus risinājumus 
5. prast noteikt nepieciešamās tirgvedības stratēģijas būvuzņēmējdarbības vadīšanā; 
6. prast izstrādāt tirgvedības stratēģisko plānu būvuzņēmējdarbībā. 
Priekšmeta saturs: 
1. Tirgvedība un tirgvedības vadīšana; būtība; atšķirības; mērķi; funkcijas; uzdevumi: 
2. Produkta vērtības veidošanās sistēma būvniecībā: 
3. Tirgvedības stratēģiskās vadīšanas līmeņi. 
4.Diferencēšanas stratēģijas būvuzņēmējdarbībā: 
5.Preces dzīves cikla stratēģiju vadīšana būvuzņēmējdarbībā: 
6.Mērķa segmenta izvēles nozīme tirgvedības stratēģisko lēmumu pieņemšanā būvuzņēmējdarbībā: 
7. Tirgvedības stratēģiskā plāna izstrāde būvuzņēmējdarbībā: 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Kontroles veids: eksāmens, kursa darbs. Prasības pozitīva vērtējuma iegūšanai: 
1. Sekmīgi veikt patstāvīgos darbus semestra laikā. 
2. Kursa darba pētījuma saturs un tā aizstāvēšanā jāiegūst pozitīvs vērtējums 
3. Kursa eksāmenā rakstiskā formā jāiegūst pozitīvs zināšanu novērtējums. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Ansoff H.I. Strategic Issue Management, Working Papier, European Institute for    Advanced Studies in 
Management, Brussels 1979. 
2. Geipele, I. Tirgzinības plānošana. – Rīga, RTU, 2000. – 68 lpp. 
3. Kotler Ph. Marketing Management, The Millenium Edition–USA, Prentice Hall Int., Inc., 2000– 718 p. 
4. Kotler Ph. Marketing Management: Analisysis, Planing, Impementation and Control, 8th  edition, Prentice-
Hall, Inc.Englewood Cliffs, New Jesey,1991. 
5. Mārketinga pamati. Biroja sērija. – R.: Jumava, 2002. – 352. lpp.  
6. Porter M.E.Wettbewerbsstrategie, Frankfurt 1983. 
7. Praude V., Beļčikovs J. Tirgvedība. - Rīga: Vaidelote, 2001. 
8. Sargeant, A. Direct and interactive marketing. – Oxford University Press, 2001. – 460 p. 
9. Tellis Gerard J. Advertising and Sales Promotion Strategy. – USA, Addison-Wesley, 1998. – 483 p.  
10. Weis, Hans Christian: Marketing/von Hans Christian Weis,- (Rhein):Kiel, 1993. 
11. O´Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. -  С.–П.: Питер, 2001. - 857 с. 
12. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов.Москва: ИНФРА-М, 1999-ХII-804 с. 
13. Бернет, Дж., Мориарти С. Маркетинговые комуникации. – С.-П.: Питер, 2001. -  860 с. 
14. Джоббер, Д. Принципы и практика маркетинга. - С.-П.: Вильямс, 2000. - 679 с. 
15. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг.- Москва: Высш.школа, 1995.- 255 с. 
16. Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления. С.П,Питер, 2002–379с. 
17.  Завьялов П, Демидов В. Формула успеха: маркетинг. Москва: Международные отношения, 1991.416  
18. Карлоф Б. Деловая стратегия: Концепция, содержание, символы. - Москва: Экономика, 1991. – 239 с. 
19. Котлер Ф. Основы маркетинга.- Санкт-Петербург: Коруна, 1994. – 698 с. 
20. Терехов Л.Л., Куценко В.А., Сиднев С.П. Экономико-математические методы и модели в 
планировании и управлении.- Киев, Вища школа, 1984.-  231 с. 
21. Тоффлер, Б., Имбер, Дж. Словарь маркетинговых терминов. - Москва.: Инфра, 2000. – 432 с. 
22. Удалов В.П. Курс маркетинга. Ч. 4.- Рига: ЦОТКЛ, МЩ, 1991.- 25 с. 
23. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг.- М.: Экономика, 1990.- 350 с. 
24. Энис, Б.М, Кокс К.Т., Моква М.П. Классика маркетинга. – С.-П.: Питер, 2001. - 746 с. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 573    
Kredītpunkti: 3 KP Kontaktstundas: 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība ir mācību priekšmets, kas dod profesionālas zināšanas 
par finanšu pārvaldes elementiem; par metodēm, kuras izmanto finanšu pārvaldībā un, 
izmantojot praktiskus piemērus, palīdz orientēties finanšu pārvaldības mehānismos. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• veidot teorētisku izpratni un dot praktiskas zināšanas par finanšu pārvaldību, tās mērķiem un 
funkcijām; 
• dot praktisku pārskatu par kapitāla piesaistes instrumentiem; 
• analizēt dažādas situācijas finanšu pārvaldībā, aplūkojot dažādus vadītāja lēmumu pieņemšanas 
aspektus. 
Priekšmeta apraksts: 
1. Finanšu pārvaldības vieta būvuzņēmuma vadīšanā 
2. Būvuzņēmuma darbības koncepcija 
3. Pamatlīdzekļu pārvaldība 
4. Apgrozāmie līdzekļi un to pārvaldība 
5. Investīciju pārvaldība 
6. Kapitāla avotu struktūras pārvaldība. 
7. Būvuzņēmējdarbības finansēšanas avoti. 
8. Peļņas pārvaldība 
9. Finanšu analīze 
10. Būvuzņēmuma finanšu plānošana un kontrole 
11. Biznesa vērtēšana 
12. Risku pārvaldības principi 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
5) darbs praktiskajās nodarbībās - 30%  
6) eksāmens - tests, uzdevums līdz 4 stundām - 70%. 
Eksāmens saturs: 
• teorētiskā daļa - testu veidā - 30% no vērtējuma; 
• praktiskā daļa - izmantojot doto informāciju, veikt aprēķinus, analīzi un situāciju analīzi - 
70% no vērtējuma. 
Novērtējums 10 ballu sistēmā. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finansu pārskatu analīze. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994 
2. Brūna I. Uzņēmuma iekšējā kontrole. Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 82 lpp. 
3. Jerošenko V., Penkis J., Averina I. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 
2004. Nomaināmas lapas. 
4. Kālis I. Finanšu menedžments. Rīga: Latvijas Universitāte: 1999, 190 lpp. 
5. Ludborgs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas 
dienests, 2007, 288 lpp. 
5. Ludborgs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006, 255 lpp. 
6. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2006, 383 lpp. 
7. Volkova I., Petere G. Riski uzņēmējdarbībā un to vadīšana. Rīga: Rasa ABC, 2003, 175 lpp. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana: 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Politikas un īpašuma filozofija 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 574 
Kredītpunkti: 2 KP                        Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Politikas un īpašuma filozofija ir studiju priekšmets, kas sniedz studentiem priekšstatu par politikas 
filozofijas nozīmi mūsdienu sabiedrības izpratnē, iepazīstina studentus ar mūsdienu politikas 
filozofijas galvenajām teorētiskajām un ideoloģiskajām ievirzēm, dod ieskatu politikas filozofijas 
galvenajās problēmās, īpašu uzmanību pievēršot īpašuma filozofiskai definīcijai, galvenajām īpašuma 
teorijām, kā arī īpašuma tiesību filozofiskajām nopamatojumam.   
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• Izprast galveno politikas un īpašuma filozofijas jēdzienu savstarpējo saistību. 
• Prast izmantot šos jēdzienus sociāli politisko procesu izpratnei un izvērtējumam. 
Priekšmeta saturs: 
1. Politikas jēdziena dažādas izpratnes filozofijā. Politika un antipolitika. Politikas un morāles 
attiecības.  
2. Vara,  autoritāte,  leģitimitāte Varas  veidi, varas un piespiešanas attiecības. Autoritātes veidi. 
Varas un autoritātes attiecības. Leģitimitāte. 
3. Valsts. Valsts būtība, pazīmes  un struktūra.   Galvenās pieejas valsts nepieciešamības 
pamatojumam. 
4. Likums un kārtība. Likuma filozofiskā izpratnes pamatveidi. Kādās situācijas likuma pārkāpšana 
ir attaisnojama?  Sods un tā pamatošanas iespējas. 
5. Pilsonība, tiesības un pienākumi Pilsonības būtība un pilsonības pamatizpratnes. Pilsonības 
struktūra. Tiesību veidi.  Politiskais  pienākums. 
6. Indivīda tiesības un īpašums. Galvenās īpašuma koncepcijas politiskās domas vēsturē. Īpašums un 
brīvība, īpašums un valsts.  
7. Brīvība un  tolerance Galvenās brīvības izpratnes. Negatīvā un pozitīvā brīvība. Tolerance, tās 
nepieciešamība un robežas.  Tolerance un piedošana.  
8. Īpašums un ekspluatācija. Vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums.  
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
• Studentam/ei ir jāapmeklē kursā paredzētās lekciju nodarbības 
• Studentam/ei ir jānokārto visi kursā paredzētie semināri, vismaz 3 no 4 seminārnodarbībām 
studentam/ei ir jānokārto ar savu semināra grupu. Ja students/te bez attaisnojošiem iemesliem kavēs 
vairāk par 2 seminārnodarbībām, viņš/viņa eksāmenam netiks pielaists/ta. 
• Studentam/ei ir jānokārto rakstisks pārbaudījums par kursa saturu un obligāto literatūru. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Barry, Norman P.  An Introduction to Modern Political Theory. Third Edition. The Macmillan Press, 1995. 
2. Becker, L.C. Property Rights. Philosophic Foundations. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan 
Paul, 1977. 
3. Cottingham, John. The Philosophy of Punishment. An Encyclopaedia of Philosophy. Routledge 1988,762-781 
4. Duncan, G.. Political Obligation: Some Sceptical Views.  //An Encyclopaedia of Philosophy. Routledge, 1988. 
p. 672-689. 
5. Dunleavy. P.The State. //A Companion to Contemporary Political Philosophy.  Blackwell, 1993, p. 611- 613. 
6. Flathman,R. E. Legitimacy. A Companion to Contemporary Political Philosophy. Blackwell, 1993, p 527-333.  
7. Grant.  Defenders of the State. //An Encyclopaedia of Philosophy. Routledge, 1988. p. 690-712. 
8. Mūsdienu politiskā filosofija. Hrestomātija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.  
9. Social and Political Philosophy. Contemporary Perspectives. Ed. By James P. Sterba. London and New York: 
Routledge, 2001.  
10. Sterba, J. P. Introduction. Sterba J.P. Justice. Alternative Political Perspectives. Wodsworth, 1992, p 3- 24.  
11. Sullivan, J..Piereson, E. Tolerance and Democracy. // Political Tolerance and American Democracy. 
Chicago: University of Chicago Press., 1982, p. 1-25. 
12. Wolff, J. An Introduction to Political Philosophy. Oxford University Press, 1996. 
13. Waldron, J. The Right to Private Property. Oxford: Clarendon Press, 1988. 
14. Waldron,. J.  The Philosophy of Rights.   //An Encyclopaedia of Philosophy. Routledge, 1988. p. 713 - 737.  
15. Walzer, M.. Citizenship. //Political  Innovation and Conceptual Change. Cambridge, 1989. p. 211-219.  
16. Современная политическая теория. NOTA BENE: Mockва, 2001.  
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvniecības vadīšana  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 479 
Kredītpunkti: 2 KP                                  Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas un profesionālās iemaņas būvniecības vadīšanā. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• Izprast ar būvuzņēmējdarbību saistītos tiesiskos aspektus. 
• Pārzināt būvuzņēmuma vadīšanas vispārējos principus. 
• Prast analizēt un izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar būvdarbu plānošanu un līgumu slēgšanu 

būvniecībā. 
Priekšmeta saturs: 
1. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati.  
2. Būvuzņēmumu vadīšana.  
3. Personāla vadīšana.  
4. Darbinieku motivācija būvniecībā.  
5. Tirgus plānošana būvniecībā.  
6. Būvniecības pakalpojumu realizācija.  
7. Būvdarbu plānošanas pamati.  
8. Līgumu slēgšana būvniecībā.  
9. Nodokļi un nodevas.  
10. Uzņēmuma aktīvi.  
11. Uzņēmuma gada pārskata analīze.  
12. Uzņēmuma darbības perspektīvā plānošana.  
13. Līgumu veidi būvniecībā.  
14. Būvprojektu izmaksu salīdzinājums.  
15. Darbības ienesīguma noteikšana.  
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Kontroles veids: ieskaite 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Auziņa V., Bāliņa A., Irbīte A. Lielā būvniecības grāmata. - Rīga: Jumava, 2002. - 330 lpp. 
2. Hofs K. G., Marinska K. Biznesa ekonomika. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 554 lpp. 
3. Būvniecības likums ("LV", 131 (414), 30.08.1995.) [spēkā ar 13.09.1995.] ar grozījumiem. 
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1995.) 
5. Ministru kabineta noteikumi Nr.309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” (02.09.1997.) 
6. Ministru kabineta noteikumi Nr.167 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (05.05.1997.) 
7. Ministru kabineta noteikumi Nr.168 “Būvuzraudzības noteikumi” (06.05.1997.) 
8. Ministru kabineta noteikumi Nr.258 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (29.07.1997.) 
9. Likums „Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” 
10. Code of practice for Project Management for Construction and Development. Second edition. Longman. 

1997. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvuzņēmējdarbības ekonomika 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 509 
Kredītpunkti: 2 KP                       Kontaktstundas: 32 stundas   
Vispārīgais mērķis: 
Sniegt pamatzināšanas būvuzņēmējdarbības ekonomikas teorijā.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

• Noskaidrot ekonomikas teorijas pamatjēdzienus būvuzņēmējdarbībā; 
• Noskaidrot un izprast vidi, kurā darbojas būvuzņēmējsabiedrība, zināt izmaksas, izmaksu 

apriti, prast realizēt produkcijas kalkulāciju. 
Priekšmeta saturs 
1. Būvuzņēmējsabiedrības darbības vide 
2. Būvuzņēmējsabiedrība un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrība 
3. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības izmaksas 
4. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības izmaksu aprite 
5. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības ienākumu veidošanās 
6. Ienākumi, izmaksas un rezultāts – teorētisks modelis 
7. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības produkcijas kalkulācija 
8. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības produkcijas kalkulācija: prakse 
9. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības finanšu pārskats 
10. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības finanšu pārskata analīze 
11. Kritiskā punkta analīze 
12. Produktu izvēle 
13. Ieguldījumi 
14. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma uzņēmējsabiedrības plānošana un budžeta izstrāde 
15. problēmas, kas saistītas ar lēmumu pieņemšanu un ienesīguma analīzi uzņēmējdarbības 
ekonomikā 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Ieskaite: 5 situāciju uzdevumi, viens teorētiskais jautājums. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avota: 
1. Friedman J.P. Property Appraisal and Analysis. Prentice Hall. New Jersey. 2002., 423 p. 
2. Hofs G.K., Marinska K. Biznesa ekonomika. – SIA Jāņa rozes apgāds, 2002, 559 lpp.  
3. Galaty W.G., Kyle R.C. Modern Real Estate Practice. Dearbon. Wellington – 2000. 532 p. 
4. Smitz A., Brett D.L. Real Estate market Analysis. Urban Land Institute. Washington. 2001. 242 p. 
5. Lauricella T. A.  When the bubble bursts (real esate industry growth). Prentice Hall. New Jersey. 2004, p. 212. 
6. Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču 
tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1996 
7. Oļevskis   G.   Mikroekonomika:    saimniekošanas   subjektu   rīcība 
ražošanas faktoru tirgū. - Rīga: LTVSVI, 1997 
8. Stiglics Dž.E., Driftils Dž. Mikroekonomika. – Rīga: LU, 1995 
9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. – Mcrow-Hill Book Company, 1989 
10. Salvatore Domenic. Microeconomics: Theory and Application. – Macmillan Publishing Company, 1986 
12. Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Būvuzņēmējdarbības loģistika  
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 575 
Kredītpunkti: 2 KP                              Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
sniegt zināšanas par būvuzņēmējdarbības loģistikas tehnisko un ekonomisko saturu, pārvadājumu 
organizēšanā un būvmateriālu glabāšanā izmantojamo informācijas sistēmu, pārvadājumu 
organizēšanas metodēm, būvmateriālu plūsmas plānošanu un organizēšanu, kā arī loģistikas kanāla 
izmaksām un darbības efektivitāti. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• paplašināt klausītāju zināšanas par loģistiku kā neatņemamu būvuzņēmējdarbības sastāvdaļu. 
Pārzināt būvuzņēmējdarbības loģistikas tehniski ekonomisko saturu un ietekmi uz būvniecības 
uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājiem un nozares attīstību; 
• pārzināt būvuzņēmējdarbības loģistikas informācijas sistēmu, tās struktūru, galvenos elementus un 
to ietekmi uz būvmateriālu piegādi būvlaukumā noteiktā daudzumā un laikā;  
• apgūt būvuzņēmējdarbības loģistikas plānošanas pamatprincipus, izprast plānošanas objektu un 
subjektu. Pārzināt plānošanai nepieciešamo informāciju. Zināt plāna izpildes organizēšanas 
pamatprincipus, preventīvās un korektīvās darbības plāna izpildes nodrošināšanai; 
• būvuzņēmuma noliktavas saimniecības ekonomiskais pamatojums. Materiālu plūsmas organizēšana 
noliktavā, atlikumu plānošana un vadīšana. Noliktavas darbības efektivitātes aprēķināšana; 
• būvuzņēmējdarbības loģistikā izmantojamie resursi, to izmaksu aprēķināšana un vadība. 
Būvuzņēmējdarbības loģistikas kanāla ekonomiskās efektivitāte, tās rādītāji un aprēķināšana.  
Priekšmeta saturs: 
1. Būvuzņēmējdarbības loģistikas jēdziens un ekonomiskais raksturojums. Būvuzņēmējdarbības 
loģistikas tehniski ekonomiskais saturs, tā saistība ar ietekmi uz vidi. Būvuzņēmējdarbības loģistikas 
nozīme būvniecības uzņēmuma darbā un nozares attīstībā. 
2. Būvuzņēmējdarbības loģistikas informācijas sistēma, tās mērķis un struktūra, galvenie elementi un 
to ietekme uz būvmateriālu piegādi būvlaukumā noteiktā daudzumā un laikā.  
3. Būvuzņēmējdarbības loģistikas plānošanas pamatprincipi, plānošanas objekts un subjekts. 
Plānošanai nepieciešamās informācijas saturs un informācijas avoti. Loģistikas plāna izpildes 
organizēšanas pamatprincipi, preventīvās un korektīvās darbības plāna izpildes nodrošināšanai.  
4. Būvuzņēmuma noliktavas saimniecības funkcionālais raksturojums un ekonomiskais pamatojums. 
Materiālu plūsmas organizēšana noliktavā, atlikumu plānošana un vadīšana. Noliktavas darbības 
efektivitātes aprēķināšana. 
5. Būvuzņēmējdarbības loģistikā izmantojamie resursi, to izmaksu aprēķināšana un vadība. 
Būvuzņēmējdarbības loģistikas kanāla ekonomiskās efektivitāte, tās rādītāji un aprēķināšana. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
6) Divi kontroldarbi par lekcijās apskatītajām tēmām, kas sastāda 30% no ieskaite, kā arī jāatrisina 
patstāvīgi uzdevumi par tematiem, kas norādīti programmā. 
7) Ieskaite – 70% . 
Mācību un ieteicamā literatūra: 
1. George I. Produkcijas noiets. – Rīga: Zinātne, 1999. – 63 lpp. 
2.  Hofs K.G. Biznesa ekonomika. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 559 lpp.  
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. – Rīga: Vaidelote, 2003. – 540 lpp. 
4. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. – Rīga: RTU, 2001. – 283 lpp. 
5. Vasiļjeva L. Tirgzinības transportā. – Rīga: RTU, 2000. – 131 lpp. 
6. Ballou Ronald H. Business Logistics Management. – London: Prentice Hall, 1992. – 681 p. 
7. Coyle John J. The management of business logistics. – St. Paul: West Publishing Company, 1992. – 580 p. 
8. Hoekstra S., Jac Tomme. Integral logistic Structures. – London: McGraw – Hill, 1992. – 160 p. 
9. Lambert Douglas M., James R. Stock. Strategic Logistics Management. – Boston, IRVIN, 1993. – 585 p. 
10. Бауерсокс Д. Дж. Логистика: интигрированная цепь поставок-Mосква: Олимп-Бизнес, 2001-639 с. 
11.Гаджинский А.М. Логистика.-Москва: Информационно-внедренческий центр и маркетинг, 1998-228 с. 
12.Гаджинский А.М. Логистика. – Москва: Дашков и К, 2004. – 406 с. 
13.Джонсон Джеймс С. Современная логистика. – Москва: Вильямс, 2002. – 615 с. 
14. Неруш Ю. М. Комерческая логистика. – Москва: ЮНИТИ, 1997. – 271 с. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Cenu veidošana būvniecībā 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 434 
Kredītpunkti: 3 KP                              Kontaktstundas : 48 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
Iemācīt studentus sagatavot būvuzņēmuma cenas veidošanas programmu, balstoties uz teorētiskiem 
pamatiem un uzņēmuma darbības apstākļiem. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
1) apgūt būvniecības cenu veidošanas teorijas pamatus; 
2) zināt būvdarbu tāmes izmaksas noteikšanas kārtību;  
3) iegūt prasmes būvniecības izmaksu prognozēšanā. 
Priekšmeta saturs: 
1. Mācību priekšmeta saturs un uzdevumi. 
2. Būvprodukciias cenu veidošanas specifika. 
3. Cenu veidošanas teorētiskie pamati. 
4. Būvprodukciias cenas sastāvs. 
5. Būvdarbu tāmes izmaksas noteikšanas kārtība. 
6. Būvniecības sagatavošanas periods un cenu veidošana. 
7. Līgumcenas noteikšana valsts un pašvaldību objektiem. 
8. Tāmju normatīvi. Normatīvu grupēšana pēc pielietojuma, pēc darbu veidiem, atbilstoši objektu 
specializācijai, pēc aprēķinātu izmaksu loka. Tāmes normas un ražošanas normas. Pamatnormatīvi, 
vienību izcenojumi, apvienotās normas. 
9. Tāmju būvdarbu apraksts. 
10. Materiālu izmaksas tāmju sastāvā. 
11. Darba izmaksas tāmju sastāvā. 
12. Mašīnu ekspluatācijas izmaksas. 
13. Būvprodukcijas virsizdevumu pamatojums. 
14. Tāmju dokumentācijas noformēšana. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas princips - ieskaite. 
Prasības pretendentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām: izlasīt lekciju konspekta attiecīgās 
nodaļas; izpildīt mājas darbus atbilstoši uzdevumam. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Lielā būvniecības grāmata. - Rīga: Jumava, 2002. 
2. Par būvniecības nacionālo programmu 2002.-2012. - Rīga, 2002. 
3. Lekciju kurss par cenu veidošanu būvniecībā žurnālā ,,Māja, dzīvoklis", 2001.- 
2003.g. 
4. Belindževa-Korkla O. Uzņēmējdarbība būvniecībā. - Rīga, 1996. 
5. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. - Rīga, 2000. 
6. Doršs I. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Praktiskā rokasgrāmata pasūtītājiem, 
celtniekiem un būvtāmētājiem. - Liepāja, 2002. 
7. Strēlis K., Šeškena V., Drēziņš I. Būvniecības tāmju normatīvi. - Rīga, 1999. 
8. Aлександров B., Kacьяненко T. Ценообразование в строительстве. - Mocквa, 
2000. 
9. Котлер Ф. Mapкетинг менеджмент: aнализ, nланирование, внедрение, контроль. – C.ПТ., 1998. 
10. Atsevišķi materiāli no dažādiem būvniecības žurnāliem, veltīti cenu veidošanai 
būvniecībā. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām normatīvajos 
aktos un izglītības sistēmā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 576 
Kredītpunkti: 2 KP Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis: 
iemācīt studentam izprast komunikācijas nozīmi nekustamo īpašumu darījumos vadības līmenī. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
1. Prast raksturot saskarsmes psiholoģiskos, ētiskos un kultūras aspektus. 
2. Prast izskaidrot saskarsmes procesa būtību, funkcijas un veidus.  
3. Identificēt saskarsmes ietekmējošos faktorus nekustamo īpašumu darījumos. 
4. Pārzināt verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi nekustamo īpašumu darījumos. 
7.1. Priekšmeta apraksts 
1. Ievads saskarsmes psiholoģijā. 
2. Attiecību stratēģijas veidošana. 
3. Saskarsmes psiholoģiskie, ētiskie un kultūras aspekti. 
4. Saskarsmes procesa būtība, funkcijas un veidi. 
5. Saskarsmi ietekmējošie faktori nekustamo īpašumu darījumos. 
6. Verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme nekustamo īpašumu darījumos. 
7. Saskarsme un cilvēku savstarpējās attiecības grupā.  
8. Komandas sadarbības principi, saskarsmes īpatnības uzņēmējsabiedrībā.  
9. Cilvēku attiecību ētiska regulēšana.  
10. Konfliktu rašanās un to atrisināšanas principi.  
11. Raksturoti svarīgākie saskarsmes kultūras aspekti.  
12.Uzvedības etiķete un normas. Personas ārējā tēla veidošana. 
13. Sevis vadīšana (paškontrole) un personāla vadīšana: 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
Piedalīšanās semināros, ieskaite 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti 
1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki. Cilvēku attiecību psiholoģija. R.: SIA birojs 2000 Plus, 202 lpp.  
2. Deal T.E., Kennedy A.A. Corporate cultures. New York, Prentice Hall, 2002 
3. Latiševs V. Lietišķās sarunas un lietišķie kontakti. R., 1995. 168 lpp.  
4. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija.  
5. Pikeringa P. Strīdi. Nesaskaņas. Konflikti. Kā izvairīties no kļūdām to risināšanā un sekmīgi pārvarēt 
domstarpības. R.: J.Rozes apgāds, 117 lpp.  
6. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Kā atminēt sarunu biedra domas pēc viņa stājas un kustībām. R.: Jumava, 1995, 208 
lpp.  
Specializētie preses izdevumi: Psiholoģijas pasaule 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada.  



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 577  
Kredītpunkti: 2 KP   Kontaktstundas: 32 stundas 
Vispārīgais mērķis 
Nekustamo īpašumu darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs ir mācību priekšmets, kas dod 
profesionālas zināšanas par nekustamo īpašumu darījumu ekonomiskajiem aspektiem ES. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi 
• Apgūt zināšanas ES nekustamo īpašumu nodokļu sistēmā. 
• Apgūt zināšanas par Latvijā un ārvalstīs veikto nekustamo īpašumu darījumu atšķirībām  
• Veidot izpratni par nodokļu ietekmi uz īpašuma izmantošanu un uzlabošanu. 
Priekšmeta saturs 
1. Nodokļu sistēma, tās būtība. Nodokļu konvencijas. 
2. Dividendes, procenti un autoratlīdzība OECD Modeļa konvencijās.  
3.Eiropas Kopienas likumdošanas ietekme. 
4.Nodokļu konvencijas un nodokļu plānošana 
5. Kapitāla ienākuma no nekustamā īpašuma un kapitāla daļu pārdošanas aplikšana ar nodokli Eiropas 
Savienības dalībvalstīs.  
6. Progresīvas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, to priekšrocības un trūkumi 
7. Ienākuma nodokļi ārvalstu uzņēmējsabiedrībās: ienākuma nodokļu sistēma, minēto nodokļu ietekme 
uz uzņēmējdarbību kopuzņēmumos. 
8. Ārvalstīs izmantoto īpašumu sistēmas raksturojums, to īpatnības un saistība ar nekustamā īpašuma 
darījumu vidi Latvijā. 
Studentu novērtēšana, prasības KP iegūšanai: 
1) darbs praktiskajās nodarbībās - 40%; 
2) ieskaite - 60%. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
1. Alsiņa R., Zolotuhina K., Bojarenko J. Vadības grāmatvedības pamati. - Rīga.: RaKa, 2000.- 180 
lpp. 
2. Appleyard D.R. Field A.J. International Economics. Trade theory and policy. Chikago. Prentice Hall - 
2003., p.797. 
3. Buiter W.H. International Macroeconomics.  London. Dearbon., p. 928. 
4. Drucker P.F. Innovation and entrepreneurship – Practice and Principles Buttervvorth Heinemann 1985. 
Revised reprint 1994. Reprint 1997. 
5. Falk B.Das groBe Handbuck Immobilien – Management 
6. Friedman J.P. Property Appraisal and Analysis. Prentice Hall. New Jersey. 2002., 423 p. 
7. Galaty W.G., Kyle R.C. Modern Real Estate Practice. Dearbon. Wellington - 2000. 532 p. 
8. Herlau H. Tetzschner H. The Cube Modei: A Human Software. For Training and Managing 
Entrepreneurship. Copenhagen Business School, 1994. 
9. Zvejnieks A. Īpašums un nodokļi: Mācību grāmata. Rīga: [B.v.], 2006. 575 lpp. 
Speciālie periodiskie izdevumi: Kapitāls, Komersants, Latvijas Ekonomists, Dienas bizness u.c. 
Mācību  priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu pārskatīt un precizēt pēc katra mācību gada. Regulāri pārskatīt līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nosaukums: Psiholoģija  
Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 484 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas ar sadalījumu - 16 st.lekcijas, 16 st.pr.nodarbības                       
Mācību priekšmeta mērķis:  
iepazīstināt ar psiholoģiju kā zinātni, dažādām pieejām personības izpratnei un nodrošināt tādu 
zināšanu apjomu, kas palīdzētu integrēt daudzveidīgās praktiskās zināšanas ar apgūtajām 
teorētiskajām. 
Mācību priekšmeta uzdevumi:  
veicināt studentu pašizziņas prasmes, kas nodrošinātu spēju izprast sevi un uzlabot saskarsmi ar citiem 
cilvēkiem.  
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, diskusijas, grupu un patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: vērtējums tiek saņemts par patstāvīgi veiktu 
problēmsituācijas teorētisko un praktisko risinājumu. 
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās, mājas darba 
izpilde.   
Psiholoģijas mācību kursa saturs:   
1. Psiholoģija kā zinātne, tās izpētes priekšmets, struktūra, virzieni un pielietošana. (2 stundas) 
2. Psihe un apziņa, to vieta personības struktūrā. Personības jēdziens, definīcija, struktūra. (2 
stundas) 
3. Psihiskie stāvokļi, procesi, īpašības, to mijsakarības ar personības attīstību. (2 stundas) 
4. Uzmanības jēdziens, veidi, īpašības. (2 stundas) 
5. Sensori perceptīvā sistēma. (2 stundas) 
6. Atmiņa, tās veidi un pamatprocesi. (3 stundas) 
7. Domāšana, tās veidi. Apziņa un domāšana, domāšanas procesi, operācijas. (3 stundas) 
8. Iztēle un jaunrade. Iztēles būtība un nozīme izziņā (2 stundas) 
9. Emocijas un jūtas. (2 stundas) 
10. Jēdziens par gribu. (2 stundas) 
11. Temperaments, tā pētīšanas vēsturiskie aspekti. (2 stundas) 
12. Spējas, to veidi. (2 stundas) 
13. Personība un raksturs. (2 stundas) 
14. Personības attīstība un saskarsme. (2 stundas) 
15. Personība kā verbālās un neverbālās komunikācijas subjekts. (2 stundas) 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1. Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, R., 1998. 
2. Psiholoģijas vārdnīca. Mācību grāmata, R., 1999. 
3. Adlers A. Psiholoģija un dzīve. Idea, R., 1992. 
4. Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R., 1993. 
5. Tulviste P. Par domāšanas izmaiņām vēsturē. Avots, R., 1990. 
6. Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem. Raka, R., 1998. 
7. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Mācību grāmata, R., 2000. 
8. Reņģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. Zvaigzne ABC, R., 1999. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturs tiek pārskatīts un precizēts pēc katra mācību gada. Tūlītējas izmaiņas tiek izdarītas, ja tiek 
izmainīti normatīvie akti, kuri ietekmē mācību priekšmeta saturu. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Nosaukums: Pedagoģija  
Nr. priekšmetu reģistrā: HSP 446 
Mācību priekšmeta apjoms: 2 KP, 32 stundas ar sadalījumu- 16 st. lekcijas, 16 st. pr. nodarbības 
Mācību priekšmeta mērķis:  
veidot izpratni par pedagoģijas kategorijām un to izpausmi pedagoģiskajā realitātē. 
Mācību priekšmeta uzdevumi:   
• veidot izpratni par pedagoģijas zinātnes priekšmetu un uzdevumiem; 
• iepazīstināt ar mūsdienu pedagoģijas attīstības tendencēm; 
• veidot izpratni par mācību procesa komponentēm; 
• veidot prasmi formulēt mācību mērķus un izraudzīties atbilstošus metodiskos līdzekļus; 
• veidot prasmi plānot un vadīt mācību nodarbību un veikt nodarbības pašanalīzi. 
Priekšmeta mācīšanas metodes: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs. 
Priekšmeta apgūšanas, vērtēšanas principi: priekšmetu apguvi vērtē ar ieskaiti. Zināšanas pārbauda 
rakstiski.  
Prasības priekšmeta apguvei: lekciju apmeklēšana, dalība praktiskās nodarbībās, patstāvīgā darba 
veikšana.   
Pedagoģijas mācību kursa saturs:   
1. Pedagoģija kā zinātne, kā māksla. Pedagoģijas priekšmets, uzdevumi. Pedagoģijas zinātņu sistēma. Tās saikne 
ar citām zinātnēm. (kontaktstundas [I] - 2; patstāvīgais darbs [II] – 2) 
2. Pedagoģiskās vērtības dažādās izglītības teorijās. Izglītības humānā paradigma. Jauniedibināmās izglītības 
pamatidejas. Pārmaiņu būtības. (I-2; II-6) 
3. 20.gs. Didaktika un mācīšanas –mācīšanās teorijas. ( I-4; II-6) 
4. Mācīšanās prasmes un to pilnveides aspekti. Izziņas procesi un to loma mācībās. ( I -2; II -6) 
5. Mācību process. Mācību likumsakarības un pamatprincipi. (I -2; II -4) 
6. Izglītības mērķu taksonomijas. ( I-4; II-4) 
7. Studiju priekšmeta saturs (programma) un tā strukturēšana. (I -4; II – 6) 
8. Mācību nodarbību veidi un to organizēšana. Mācību metodes, to klasifikācijas problēmas. (I-8; II-8) 
9. Studentu mācību sasniegumu izzināšana un vērtēšana. ( I -4; II – 6) 
Mācību grāmatas, izmantojamās literatūras saraksts: 
1. Albrehta Dz. Didaktika. - R.: RaKa, 2001. 
2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000. 
3. Briede B. u.c. Izglītojošās grupas un mācību plānošana.-Jelgava, 1998. 
4. Briede B. u.c. Grupas darba nozīme sociālās kompetences attīstībā.-Ozolnieki,1999. 
5. Jacques Delors. Learning: the Treasure Within. – UNESCO Publishing, 1996. 
6. L.B.Curzon. Teaching in Further Education. – London, 1997. 
7. Fulans M. Pārmaiņu spēki. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
8. Gailīte I. Pedagoģiskā analīze skolu praksē. – R.: Mācību grāmata, 2000. 
9. N.L.Geidžs, D.C.Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
10. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
11. Inglar T.(ed), Bjerknes E., Lappen R., Tobiassen T. Learning and Counselling.-Kaunas:Vytautas Magnus 
University,“Morkūnas ir Ko” 2002. 
12. Kirsi Tirri. Evaluating Teacher Effectiveness by Self-Assessment: a cross- cultural study.-Helsinki, 1993. 
13. Kolb D. The Learning Style Inventory: Technical manual. – Boston, 1976. 
14. Lanka A. Pedagoģiskais process. Mācību līdzeklis. – R.: RTU Izdevniecība, 2003. 
15. Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. – R.: RTU Izdevniecība, 2004. 
16. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca / sastādījis autoru kolektīvs V.Skujiņas vadībā. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
17. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. - R.: Zvaigzne ABC, 1994. 
18. Sorosa fonda – Latvijas programmas “Pārmaiņas izglītībā” projekta “Efektīva skola “  semināra materiāli. – Rīga, 1996. 
19. Strategic Teaching and Learning: Cognitive Instruction in the Content Areas. Edited by Beau F1Y Jones.- ASCD, 1987.  
20. Students J.A. Vispārīgā pedagoģija. I d. - R.: RaKa,1998. 
21. Vispārīgā didaktika un audzināšana: Zin.rakstu krāj./ LU PPI; zinātn.rerdkol. A.Špona, I.Žogla, I.Maslo.-R.: Izglītības 
soļi, 2001.  
22. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. - R.: RaKa, 1991. 
23. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001 
24. Žukovs L. Ievads pedagoģijā. - R.: RaKa, 1997.  
25. Бухвалов В.А. Начальный курс педагогики сотрудничества. М., 1995. 
26. Практическая психология образования. Под рук. И.В.Дубровиной. М.: ТЦ Сфера, 1997. 
27. Подласый И.П. Педагогика. Книга 1 Общие основы. Процесс обучения. – Москва: ВЛАДОС, 2000. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturs tiek pārskatīta un precizēta pēc katra mācību gada. Tūlītējas izmaiņas tiek izdarītas, ja tiek 
izmainīti normatīvie akti, kuri ietekmē mācību priekšmeta saturu. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
PRAKSE 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 010 
Kredītpunkti: 6 KP vai 32 KP  
    Prakse (6 KP) – pēc prof. studijām 
    Prakse (32 KP) - pēc akad. studijām: Specializējošā prakse (16 KP);  
                                                                Projektēšanas prakse (10 KP); 
                                                                Prakse (6 KP) 
Vispārējais mērķis: 
Nodrošināt un sekmēt studentu teorētisko zināšanu apvienošanu ar praktisko darbu, lai novērtētu 
iespēju pielietot augstskolā iegūtās zināšanas praksē, kā arī profesionālo prasmju un iemaņu 
nostiprināšanu un attīstību. Iepazīšanās ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas aspektiem darījumu 
vadīšanas, īpašuma vērtēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomās.  
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 
• pētīt un analizēt uzņēmuma vietu un lomu valsts tautsaimniecībā; 
• iepazīties un raksturot uzņēmuma darbību kopumā, tā darbību un vēsturi, attīstības virzienus; 
• iepazīties un raksturot uzņēmuma organizatorisko struktūru, tās izmaiņas; 
• analizēt un aprakstīt faktorus, kas ietekmē uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt vides izpēti, 
saimnieciskās darbības rezultātu analīze un novērtējums.  
• sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. 
Priekšmeta saturs: 
Prakse (6 KP) – padziļināta iepazīšanās, analīze un izvērtēšana ar vadīšanas un pārvaldīšanas 
problēmām nekustamā īpašuma tirgus darījumos un būvniecības nozarē. Prakses atskaites izstrādāšana 
(pēc prof. un akad. studijām). 
Specializējošā prakse (16 KP) – iepazīšanās ar nekustamā īpašuma darījumu vadīšanas, īpašuma 
vērtēšanas, apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un būvniecības jomām, prasmju attīstīšana, 
komercsabiedrības darbības problēmu nozīmīguma novērtēšanas un risināšanas iespēju izstrāde. 
Prakses atskaites izstrādāšana (pēc akad. studijām). 
Projektēšanas prakse (10 KP) – studentu teorētisko zināšanu apvienošana ar praktisko darbu. 
Iepazīšanās ar studiju profilam atbilstošās komercsabiedrības darbību, darba organizāciju, plānošanu, 
kontroli. Maģistra darba izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde 
attiecīgajam profilam. Nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošie ekonomiskie procesi, to 
ietekmējošie faktori, kā arī to izvērtēšana. Prakses atskaites izstrādāšana (pēc akad. studijām). 
Studentu novērtēšana, prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Prakses laikā studenti izstrādā prakses atskaiti atbilstoši prakses programmas prasībām. Prakses 
atskaite tiek rakstīta prakses norises laikā. Tā ir jāiesniedz prakses vadītājam mācību iestādē prakses 
noslēguma posmā - semestra plānojumā norādītajos termiņos. Gala pārbaudījums – ieskaite. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
Prakses prasību vadlīnijas:  
• Standarts nr. LVS 375:2006 „Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi. Vispārīgās prasības” (LVS/DG/02, 
apstiprināts Nacionālajā standartizācijas institūcijā); 
• „Nekustamā īpašuma uzturēšana – īpašnieka rokasgrāmata”. Rīga: LNPAA, 2004. – 140 lpp. 
• Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.534 „Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 
nekustamā īpašuma novērtēšanai”; 
• Latvijas standarta statusā reģistrētie Īpašuma vērtēšanas standarti (LVS 401); 
• Nekustamā īpašuma vērtēšanas Starptautiskais standarts LVS EN ISO/IEC 17024; 
• Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja (LĪVA VSB) nolikums.  
• Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas Sertifikācijas komitejas Nolikums par nekustamā īpašuma 
māklera asistentu, mākleru, juridisko personu un personālsabiedrību profesionālās kvalifikācijas sertifikātu 
saņemšanas kārtību. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada. Regulāri jāpārskata līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Maģistra darbs 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 002 
Kredītpunkti: 20KP  
Vispārējais mērķis: 
Maģistra darbā izvērtēt nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos ekonomiskos aspektus, to 
ietekmējošos faktorus, noteikt nekustamā īpašuma darījumu vai būvniecības jomā strādājošās 
komercdarbības mērķus, to realizēšanai risināmos uzdevumus, vērtēt nekustamos īpašumus un ar tiem 
veicamos darījumus. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

 demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, teorētisko jēdzienu un metodoloģijas 
pārzināšanu un studenta izvēlētās jomas izpētes prasmi 

 demonstrēt studenta prasmi noteikt un risināt nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos 
ekonomiskos aspektus; 

 demonstrēt sistemātisku pieeju maģistra darba izstrādē; 
 parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas 

attiecīgajos studiju priekšmetos; 
 izdarīt pamatotus secinājumus un izstrādāt reālus priekšlikumus. 

Priekšmeta saturs: 
Maģistra darbā ietilpst šādas obligātās sastāvdaļas: 

 Titullapa 
 Darba izpildes un novērtējuma lapa 
 Maģistra darba uzdevums 
 Anotācijas 
 Saturs 
 Ievads 
 Analītiskā daļa 
 Lietišķa pētījuma daļa 
 Projekta daļa 
 Secinājumi un priekšlikumi 
 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 
 Pielikumi (ja tie ir nepieciešami). 

Vienlaikus ar maģistra darbu ir jāiesniedz tā kopsavilkums divās valodās (valsts val. un angļu val.). 
Studentu novērtēšana, prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Struktūrvienības vadītājs izskata iesniegto maģistra darbu, lai pieņemtu lēmumu, vai var atļaut to 
aizstāvēt. Pozitīva lēmuma gadījumā viņš paraksta darba izpildes un novērtējuma lapu un izsniedz 
norīkojumu pie recenzenta.  
Studentam maģistra darbs un kopsavilkumi kopā ar vadītāja atsauksmi un recenziju jāiesniedz un 
mutiski jāaizstāv Valsts pārbaudes komisijā, kas sastāv no augsti kvalificētiem nozares profesionāļiem 
un programmas mācībspēkiem, komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU Rektora rīkojumu.  
Pēc publiskas maģistru darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudes komisija slēgtā sēdē apspriež attiecīgās 
dienas aizstāvēšanas rezultātus. Atzīmes, ar kādām maģistra darbi tiek novērtēti, un priekšlikumus par 
maģistra profesionālā grāda piešķiršanu komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, komisijas 
locekļiem atklāti balsojot un atspoguļojot sēdes protokolā, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi 
locekļi. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
Visu studijas programmas mācību priekšmetu apgūšanai nepieciešamie informācijas avoti. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada. Regulāri jāpārskata līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā. 



MĀCĪBU PRIEKŠMETA APRAKSTS 
Maģistra darbs ar projekta daļu 
Nr. priekšmetu reģistrā: IBO 011 
Kredītpunkti: 26KP  
Vispārējais mērķis: 
Maģistra darbā ar projekta daļu tiek izvērtēti nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošie 
ekonomiskie procesi, to ietekmējošie faktori, tiek noteikti nekustamā īpašuma darījumu vai 
būvniecības jomā strādājošās komercdarbības mērķi, to realizēšanai risināmie uzdevumi, vērtēti 
nekustamie īpašumi un ar tiem veicamie darījumi. Studentam jāpierāda spējas finanšu pārvaldībā, kā 
pierādījums tam ir alternatīvu variantu salīdzinājums projektu finansēšanā, iekļaujot finanšu 
pārvaldību un nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskos aspektus. Efektīvāko projektu izvēle 
investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā tiek pamatota ar iepriekš noteiktām prognozēm 
nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas ekonomiskiem aprēķiniem dažādos īpašuma veidos. 
Sasniedzamie (specifiskie) mērķi: 

 sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studenta teorētiskās un praktiskās zināšanas 
uzņēmējdarbības vadīšanā, nekustamā īpašuma tirgvedībā, saimnieciskajās un darba tiesībās, kā arī 
veicināt ekonomiskās domāšanas izveidošanu, analizējot un risinot tirgus ekonomikas uzdevumus; 

 nostiprināt prasmi analizēt aktuālas ekonomiskas problēmas, kā arī veikt ekonomiska rakstura 
pētījumus un aprēķinus, pamatojoties uz kuriem tiek formulēti un pieņemti ekonomiski lēmumi ar 
mērķi padziļināt zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldības jautājumos; 

 nostiprināt prasmi ekonomisko problēmu risināšanā lietot mūsdienu informatīvās tehnoloģijas 
iespējas, izmantojot analītiskās, bilances, matemātiskās u.c. metodes; 

 attīstīt iemaņas ekonomiska rakstura pētījumu un aprēķinu rezultātus atspoguļot grafiskā veidā; 
 demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, teorētisko jēdzienu un metodoloģijas 

pārzināšanu un studenta izvēlētās jomas izpētes prasmi; 
 demonstrēt studenta prasmi noteikt un risināt nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos 

ekonomiskos aspektus; 
 parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas 

attiecīgajos studiju priekšmetos; 
 izdarīt pamatotus secinājumus un izstrādāt reālus priekšlikumus. 

Priekšmeta saturs: 
Maģistra darbā ar projekta daļu ietilpst šādas obligātās sastāvdaļas: 

 Titullapa 
 Darba izpildes un novērtējuma lapa 
 Maģistra darba ar projekta daļu uzdevums 
 Anotācijas 
 Saturs 
 Ievads 
 Analītiskā daļa 
 Lietišķā pētījuma daļa 
 Projekta daļa 
 Tehnoloģiskā daļa 
 Darba un dabas aizsardzības daļa 
 Secinājumi un priekšlikumi 
 Izmantotās literatūras un avotu saraksts 
 Pielikumi (ja tie ir nepieciešami). 

Vienlaikus ar maģistra darbu ar projekta daļu ir jāiesniedz tā kopsavilkums divās valodās (valsts val. 
un angļu val.). 
Studentu novērtēšana, prasības kredītpunktu iegūšanai: 
Struktūrvienības vadītājs izskata iesniegto darbu, lai pieņemtu lēmumu, vai var atļaut to aizstāvēt. 
Pozitīva lēmuma gadījumā viņš paraksta darba izpildes un novērtējuma lapu un izsniedz norīkojumu 
pie recenzenta.  
Studentam darbs un kopsavilkumi kopā ar vadītāja atsauksmi un recenziju jāiesniedz un mutiski 
jāaizstāv Valsts pārbaudes komisijā, kas sastāv no augsti kvalificētiem nozares profesionāļiem un 
programmas mācībspēkiem, komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar RTU Rektora rīkojumu.   



Pēc publiskas darbu aizstāvēšanas Valsts pārbaudes komisija slēgtā sēdē apspriež attiecīgās dienas 
aizstāvēšanas rezultātus. Atzīmes, ar kādām darbi tiek novērtēti, un priekšlikumus par maģistra 
profesionālā grāda piešķiršanu komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, komisijas locekļiem 
atklāti balsojot un atspoguļojot sēdes protokolā, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi locekļi. 
Mācību un ieteicamā literatūra, citi studiju avoti: 
Visu studijas programmas mācību priekšmetu apgūšanai nepieciešamie informācijas avoti. 
Mācību priekšmeta satura pārskatīšana un novērtēšana 
Saturu jāpārskata un jāprecizē pēc katra mācību gada. Regulāri jāpārskata līdz ar izmaiņām 
likumdošanā, izglītības sistēmā, uzņēmējdarbībā un tautsaimniecībā. 
 



 
 
 

 
 
 
 

4. pielikums 
 

Par profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” apgūšanu izsniedzamā 

diploma un tā pielikuma paraugi 
 



Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2009. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 0000 

 
 

 
 
 

Māra Kalniņa 
 

personas kods 000000-00000 
 
 
 
 

ieguvusi 
PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

būvuzņēmējdarbībā un nekustamā 
īpašuma vadīšanā 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
 
               
Z.v. 

Rektors Ivars Knēts 
Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs
 Jānis Bērziņš 

Rīgā  
2009. gada 1.februārī  
Reģistrācijas Nr. 000-000  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

DIPLOMA PIELIKUMS 
(diploms 00000, reģistrācijas Nr. 000-000, 

datums 2009. gada 1. februāris) 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

1.Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
1.1. vārds: Māra 
1.2. uzvārds: KALNIŅA 
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000 
1.4. personas kods: 000000-00000 2.Ziņas 

par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

profesionālais maģistra grāds būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā 
2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, valsts 
akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu  

3.Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

profesionālās augstākās izglītības diploms par otrā profesionālā grāda 
iegūšanu(skat. 6.1.punktu) 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
2 gadu nepilna laika studijas; 60 Latvijas kredītpunktu, 90 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.02.2007 - 28.01.2009  

3.3. uzņemšanas prasības: 
otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais grāds un 
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot programmu šādās 
izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana; finanses, banku lietas un 

PARAUGS 



apdrošināšana; grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu 
plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma izglītība.  
 

4.Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

nepilna laika 
4.2. programmas prasības: 

programmas kopapjoms ir 60 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms daļas 
apjoms 19 kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 15 kredītpunkti, prakse 6 
kredītpunkti, maģistra darbs 20 kredītpunktu. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem 
sasniegumiem nozares teorijā un praksē 13 kredītpunktu apjomā, pētniecības 
darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 32 
kredītpunktu apjomā. 

4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
                       Kredītpunkli 

Latvijas       ECTS 
A daļa (obligāta) 

Nekustamā īpašuma ekonomika 3 4.5 8
Investīcijas īpašumu attīstībā 2 3 ieskaitīts
Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana 4 6 8
Komerctiesības 3 4.5 8
Komercdarbības vērtēšana 4 6 7
Ekoloģijas sistēmu vadīšana 3 4.5 9

B daļa (obligātā izvēle) 
Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 2 3 ieskaitīts
Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma 
starptautiskais tirgus 

2 3 ieskaitīts 

Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 3 4.5 7
Cenu veidošana būvniecībā 3 4.5 ieskaitīts 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 2 3 ieskaitīts
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti 
ārvalstīs 

2 3 ieskaitīts 

Psiholoģija  2 3 ieskaitīts
Prakse 6 9 ieskaitīts

Gala pārbaudījumi
Maģistra darbs     
Investīciju ieguldījumi nekustamā īpašuma projektos: 
problēmas un risinājumi 

20 30 9 

Vidēja svērtā atzīme: 7.90 

4.4. atzīmju sistēma: 
atzīmju skala 10 - 1; 10 - augstākā atzīme, 4 - minimālā pietiekamā atzīme 

nozīme:     10-izcili, 6 - gandrīz labi, 
9 - teicami, 5 - viduvēji, 
8 - ļoti labi, 4 - gandrīz viduvēji, 
7 - labi, 3-1 - neapmierinoši 

4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5. Ziņas par kvalifikāciju 
5.1. turpmākās studiju iespējas: 

Kursi Atzīmes



tiesības stāties doktorantūrā 
5.2. profesionālais statuss: 

dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un pedagoģisko darbu 
būvuzņēmējdarbības  un nekustamā īpašuma vadīšanas jomā 

 
 
 
6. Papildinformācija 

6.1. sīkāka informācija: 
profesionālo studiju programma „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana” ir valsts akreditēta xxxx. gada xx. xxxxxxxx uz akreditācijas laiku līdz 
xxxx. gada xx. xxxxxxxxxxxx. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
atbilst piektajam kvalifikācijas līmenim – noteiktas nozares speciālista augstākā 
kvalifikācija, kas dod tiesības plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē.  

6.2. papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte  
Kaļķu ielā 1, Rīga LV-1658  
tel. 7089423, fakss 7089027  
www..rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 

Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 
tel. 7225155, fakss 7221006 
e-pasts: diplomi@aic. lv 7.    

7.   Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums: 2009. gada 1. februāris 
7.2. paraksts:       E.Beķeris 
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:        Mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

8.   Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. pielikumu 

 
 

 



 
 

Ar valsts pārbaudījuma komisijas 
2010. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 0000 

 
 

 
Māra Kalniņa 

 

personas kods 000000-00000 
 
 

ieguvusi 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMISTA 

KVALIFIKĀCIJU 
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam 
profesionālās kvalifikācijas līmenim 

un 
PROFESIONĀLO MAĢISTRA GRĀDU 

būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma 
vadīšanā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                               
 
               
Z.v. 

Rektors Ivars Knēts 
Valsts pārbaudījuma komisijas vadītājs
 Jānis Bērziņš 

Rīgā  
2010. gada 1.februārī  
Reģistrācijas Nr. 000-000  
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RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

DIPLOMA PIELIKUMS 
(diploms 00000, reģistrācijas Nr. 000-000, 

datums 2010. gada 1. februāris) 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 
paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 
profesionālu atzīšanu. 

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nav iekļautas norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumi tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

1.Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju 
1.5. vārds: Māra 
1.6. uzvārds: KALNIŅA 
1.7. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000 
1.8. personas kods: 000000-00000 2.Ziņas 

par kvalifikāciju 
2.1. kvalifikācijas nosaukums: 

nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds 
būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma vadīšanā 

2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 
būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 

2.3. kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 
Rīgas Tehniskā universitāte, valsts dibināta universitāte, valsts 
akreditēta 2001.gada 12. jūlijā 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu  

3.Ziņas par kvalifikācijas līmeni 
3.1. kvalifikācijas līmenis: 

profesionālās augstākās izglītības diploms par piektā līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas (skat. 6.1.punktu) un otrā profesionālā grāda iegūšanu 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 
3 gadu nepilna laika studijas; 102 Latvijas kredītpunktu, 153 ECTS kredītpunktu. 
Programma apgūta 01.02.2007 - 28.01.2010  

3.3. uzņemšanas prasības: 
akadēmiskās pamatstudijas – sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds 
ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds būvzinātnē. 



4.Ziņas par studiju saturu un rezultātiem 
4.1. studiju veids: 

nepilna laika 
 

4.4. programmas prasības: 
programmas kopapjoms ir 102 kredītpunktu, t.sk. tās obligātās daļas apjoms daļas apjoms 29 
kredītpunkti, obligātās izvēles daļas apjoms 15 kredītpunkti, prakse 32 kredītpunkti, maģistra 
darbs 26 kredītpunktu. 
Obligātā un obligātās izvēles daļas ietver studiju kursus par jaunākajiem sasniegumiem 
nozares teorijā un praksē 13 kredītpunktu apjomā, pētniecības darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus 32 kredītpunktu apjomā. 

4.5. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
                       Kredītpunkli 

Latvijas       ECTS 
A daļa (obligāta) 

Nekustamā īpašuma ekonomika 3 4.5 8
Investīcijas īpašumu attīstībā 2 3 ieskaitīts
Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana 4 6 8
Komerctiesības 3 4.5 8
Komercdarbības vērtēšana 4 6 7
Ekoloģijas sistēmu vadīšana 3 4.5 9
Darba aizsardzība 2 3 ieskaitīts
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija 3 4.5 8
Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums 2 3 ieskaitīts
Nekustamā īpašuma tirgvedība 3 4.5 7

B daļa (obligātā izvēle) 
Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 2 3 ieskaitīts
Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma 
starptautiskais tirgus 

2 3 ieskaitīts 

Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 3 4.5 7
Cenu veidošana būvniecībā 3 4.5 ieskaitīts 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 2 3 ieskaitīts
Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti 
ārvalstīs 

2 3 ieskaitīts 

Psiholoģija  2 3 ieskaitīts
Prakse 6 9 ieskaitīts
Specializējošā prakse 16 24 ieskaitīts
Projektēšanas prakse 10 15 ieskaitīts

Gala pārbaudījumi
Maģistra darbs ar projekta daļu    
Autoceļu būvniecības finansēšanas modeļa 
pilnveidošanas iespējas Latvijā 

26 39 9 

Vidēja svērtā atzīme: 7.90 

4.4. atzīmju sistēma: 
atzīmju skala 10 - 1; 10 - augstākā atzīme, 4 - minimālā pietiekamā atzīme 

nozīme:     10-izcili,   6 - gandrīz labi, 
9 - teicami,   5 - viduvēji, 
8 - ļoti labi,   4 - gandrīz viduvēji, 
7 - labi,  3-1 - neapmierinoši 

4.5. kvalifikācijas klase: 

Kursi Atzīmes



nav 
5. Ziņas par kvalifikāciju 

5.1. turpmākās studiju iespējas: 
tiesības stāties doktorantūrā 

 
 
5.2. profesionālais statuss: 

dod tiesības veikt profesionālo, jaunrades, pētniecības un pedagoģisko darbu 
būvuzņēmējdarbības  un nekustamā īpašuma vadīšanas jomā 

6. Papildinformācija 
6.1. sīkāka informācija: 

profesionālo studiju programma „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 
vadīšana” ir valsts akreditēta xxxx. gada xx. xxxxxxxx uz akreditācijas laiku līdz 
xxxx. gada xx. xxxxxxxxxxxx. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 
atbilst piektajam kvalifikācijas līmenim – noteiktas nozares speciālista augstākā 
kvalifikācija, kas dod tiesības plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu 
attiecīgajā nozarē.  

6.2. papildinformācijas avoti: 
Studiju daļa 
Rīgas Tehniskā universitāte  
Kaļķu ielā 1, Rīga LV-1658  
tel. 7089423, fakss 7089027  
www..rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv 

Akadēmiskās informācijas centrs 
Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 
tel. 7225155, fakss 7221006 
e-pasts: diplomi@aic. lv 7.    

7.   Pielikuma apstiprinājums 
7.1. datums: 2010. gada 1. februāris 
7.2. paraksts:       E.Beķeris 
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:        Mācību prorektors 
7.4. zīmogs: 

8.   Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī 
skat. pielikumu 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

5. pielikums 
 

5.1.Bergische Universität Wuppeertal: Berga, Vācijā. 
Master of Science Real Estate Management and Construction Project  
Management;  
http://www.bau.uni-wuppertal.de/schoen/masterrc.nsf/  
 

5.2.FH – University of Applied Sciences: Oldenburga, Vācijā.  Master of 
Engineering Facility Management und Immobilienwirtschaft; Master of 
Engineering Management und Engineering im Bauwesen; 
http://www.fh-
oow.de/studium/studiengange/index.php?id=78&einzel=1&lang=de  

 
5.3.HWZ – Hochschule für Wirtschaft Zürich (Šveice), Realis Swiss Real Estate 

School (Šveice) un DIA – Deutsche Immobilien - Akademie an der 
Universität Freiburg (Vācija): Master of Advanced Studies in Real Estate 
Management. 
http://www.fdia-vwa.de/de/80/DIA-Forschungspreis.html  



 
 
 

 
 
 

6. pielikums 
 
6.1.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma 

“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, studiju kursu 
saraksts 

6.2.Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” iesaistītā 
akadēmiskā personāla saraksts  

6.3. Akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts, to atrašanās vieta 



 
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Programma apstiprināta 
Inženierekonomikas fakultāte RTU Senātā 25.09.2006. prot. Nr.507 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mācību prorektors                                  E. Beķeris
 
 

STUDIJU PROGRAMMA 
 

Programmas nosaukums: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
 Civil Construction and Real Estate Management 
 Менеджмент в строительстве и недвижимости 
Studiju līmenis: Maģistra profesionālās (augstākā līmeņa) studijas 
Izglītības klasifikācijas kods: 46345 
Iepriekšējā izglītība: 1/ otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas – bakalaura profesionālais 

grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot 
programmu šādās izglītības programmu grupās: vadība un 
administrēšana ; finanses, banku lietas un apdrošināšana; 
grāmatvedība un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu 
plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma 
izglītība.  

2/ akadēmiskās pamatstudijas – sociālo zinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai 
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē.  

Studiju apjoms: 1/ 60 kredītpunkti (KP) 
2/ 102 kredītpunkti (KP) 

Īstenošanas forma (veids): Pilna un nepilna laika studijas 
Nominālais studiju ilgums: 1/ 1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijām. 

2/ 2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijām. 
Iegūstamais grāds/ kvalifikācija: 1/ Maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā 

īpašuma vadīšanā. 
2/ Maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija. 

Programma akreditēta:  
Programmas direktore: prof. I.Geipele 

 
 

 
Studiju programmas šifrs IGNO 

Uzņemšana ar 2006./2007. studiju gadu 
 

  
Studiju saturs 

1/ studijām 
60 KP 

apjomā 

2/ studijām  
102 KP  
apjomā 

    
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 19 KP 29 KP 
1. Nekustamā īpašuma ekonomika 3 KP 3 KP 
2. Investīcijas īpašumu attīstībā 2 KP 2 KP 
3. Būvniecības projektu ekonomiskā vadīšana 4 KP 4 KP 
4. Komerctiesības 3 KP 3 KP 
5. Komercdarbības vērtēšana 4 KP 4 KP 
6. Ekoloģijas sistēmu vadīšana 3 KP 3 KP 
7. Darba aizsardzība  2 KP 
8. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija  3 KP 
9. Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums  2 KP 
10. Nekustamā īpašuma tirgvedība  3 KP 
    

 
B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 15 KP 15 KP 
1. Specializējošie priekšmeti 13 KP 13 KP 
1.1. Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 2 KP 2 KP 
1.2. Būvniecības produktu un nekustamā īpašuma  

starptautiskais tirgus 
2 KP 2 KP 

1.3. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā 3 KP 3 KP 



1.4. Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība 3 KP 3 KP 
1.5. Politikas un īpašuma filozofija 2 KP 2 KP 
1.6. Būvniecības vadīšana 2 KP 2 KP 
1.7. Būvuzņēmējdarbības ekonomika 2 KP 2 KP 
1.8. Būvuzņēmējdarbības loģistika 2 KP 2 KP 
1.9.  Cenu veidošana būvniecībā 3 KP 3 KP 
1.10. Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma darījumos 2 KP 2 KP 
1.11. Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs 2 KP 2 KP 
    
2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 2 KP 2 KP 
2.1. Psiholoģija  2 KP 2 KP 
2.2. Pedagoģija  2 KP 2 KP 
    
D. PRAKSE 6 KP 32 KP 
1. Prakse  6 KP 6 KP 
2. Specializējošā prakse  16 KP 
3.  Projektēšanas prakse  10 KP 
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 20 KP 26 KP 
1. Maģistra darbs 20 KP  
2. Maģistra darbs ar projekta daļu  26 KP 
    
 Kopā  60 KP 102 KP 
    
 
 
 
 
Programma akceptēta Inženierekonomikas fakultātes Domes 2006. gada 11. septembra sēdē,  
protokols Nr. 103. 
 
 IEF Domes Priekšsēdētājs:                                                                             K. Didenko 
 
 
 
Programma akceptēta IEF Nozaru studiju programmas komisijas sēdē 2006. gada 31. augustā,  
protokols Nr. 1. 
 
IEF Nozaru studiju programmas komisijas vadītājs:                                       J.Ķipsna 

 



Maģistra profesionālās studiju programmas 
 

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
 

SATURA UN REALIZĀCIJAS APRAKSTS 
 

1. PROGRAMMAS NOSAUKUMS: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
 

2. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI. 

2.1. MĒRĶIS:  

Latvijas būvuzņēmējdabības un nekustamo īpašumu nozarei strauji attīstoties, ir sekmēta investīciju 
piesaistīšana valstī, kas noteikusi pieaugošo pieprasījumu pēc kvalificētiem un diplomētiem uzņēmējiem šajās 
nozarēs. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, vietējais tirgus kļuvis aizvien atvērtāks ārvalstu investoriem 
un līdz ar to šis jautājums paliek aizvien aktuālāks. 

Profesionālās maģistra studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 
mērķis ir izglītot uzņēmējus un menedžerus, īpašu uzmanību pievēršot jaunāko zināšanu apguvei 
būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstības un vadīšanas jomās. Uzņēmējiem un menedžeriem ar 
iepriekšējo akadēmisko izglītību vēl papildus sniegt atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, 
kas atbilst Nekustamā īpašuma ekonomista profesionālajām prasībām 

2.2. UZDEVUMI UN PLĀNOTIE REZULTĀTI: Maģistra profesionālā studiju programma paredz lekcijās, 
praktiskajās nodarbībās, semināros, praksē, kā arī studējot attiecīgo literatūru apgūt obligātos un obligātās 
izvēles priekšmetus, pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetus, kuru apguves rezultātā tiek iegūtas nepieciešamās 
zināšanas un prasmes būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā. 

2.3. PIEDĀVĀJAMĀS IZGLĪTĪBAS SATURS: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas 
maģistra profesionālo studiju programma paredz nozarei atbilstošus: 

- Obligātos studiju priekšmetus - Nekustamā īpašuma ekonomika, Investīcijas īpašumu attīstībā, Būvniecības 
projektu ekonomiskā vadīšana, Komerctiesības, Komercdarbības vērtēšana, Ekoloģijas sistēmu vadīšana, 
Darba aizsardzība, Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija, Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums, 
Nekustamā īpašuma tirgvedība. 

- Obligātās izvēles priekšmetus – Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā, Būvniecības produktu un 
nekustamā īpašuma starptautiskais tirgus, Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā, Būvuzņēmējdarbības 
finanšu pārvaldība, Politikas un īpašuma filozofija, Būvniecības vadīšana, Būvuzņēmējdarbības ekonomika, 
Būvuzņēmējdarbības loģistika, Cenu veidošana būvniecībā, Saskarsmes psiholoģija nekustamā īpašuma 
darījumos, Nekustamā īpašuma darījumu ekonomiskie aspekti ārvalstīs. 

2.4. PROGRAMMAS DAĻU APJOMI, TO KREDĪTPUNKTU SADALĪJUMS: 

 Otrā līmena profesionālo 
pamatstudiju beidzējiem 

Akadēmisko pamastudiju 
beidzējiem 

• Obligātie studiju priekšmeti 19 KP 29 KP 
• Obligātās izvēles priekšmeti 15 KP 15 KP 
• Prakse  6 KP 32 KP 
• Maģistra darbs 20 KP  
• Maģistra darbs (ar projekta daļu)  26 KP 

Kopā: 60 KP 102 KP 

2.5. IEGŪSTAMĀS IZGLĪTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, PĀRBAUDES FORMAS UN KĀRTĪBA: 
Iegūstamās izglītības kvalitāte tiek kontrolēta, izmantojot studijas beigušo, darba devēju un maģistrantu aptaujas, 
eksāmenu un ieskaišu rezultātus, novērtējot prakses atskaites un maģistra darbu (maģistra darbu ar projekta 
daļu). 
Maģistra darbs paredz zinātniski praktisku pētījumu būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma attīstīšanas un 
vadīšanas jomā ar projekta daļu, kurā tiek izpildīts noteikts projekts ar visiem nepieciešamajiem aprēķiniem un 
kas var būt saistīts ar projektēšanas prakses vietu. Maģistra darba aizstāvēšana notiek publiski. Tā vērtēšanai tiek 
izveidota Valsts pārbaudījumu komisija. 

2.6. IMATRIKULĒJOT maģistra profesionālās studijās akadēmisko pamatstudiju absolventus, kuriem piešķirts 
sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu 
bakalaura akadēmiskais grāds būvzinātnē, iepriekš apgūtie studiju kursi tiek pielīdzināti.  

2.7. NOMINĀLAIS STUDIJU ILGUMS  

1,5 gadi pilna laika un 2 gadi nepilna laika studijām (60 KP) - pēc otrā līmeņa profesionālajām pamatstudijām– 
bakalaura profesionālais grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, kas iegūta pabeidzot programmu šādās 
izglītības programmu grupās: vadība un administrēšana ; finanses, banku lietas un apdrošināšana; grāmatvedība 



un nodokļi; tiesību zinātne; arhitektūra un pilsētu plānošana; būvniecība un civilā celtniecība vai tai pielīdzināma 
izglītība.  

2,5 gadi pilna laika un 3 gadi nepilna laika studijām (102 KP) - bakalauriem ar akadēmiskajās pamatstudijās 
iegūto sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā; vadībzinātnē; tiesībzinātnē vai inženierzinātņu 
bakalaura akadēmisko grādu būvzinātnē, vienlaikus maģistra profesionālā grāda būvuzņēmējdarbībā un 
nekustamā īpašuma vadīšanā nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācijas iegūšanai, jāizpilda vēl sekojošas 
prasības 42 KP kopapjomā: 

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 10 KP  
1. Darba aizsardzība  2 KP 
2. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija  3 KP 
3. Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums  2 KP 
4.  Nekustamā īpašuma tirgvedība  3 KP 
    
D. PRAKSE 32 KP  
1. Prakse  6 KP 
2. Specializējošā prakse   16 KP 
3 Projektēšanas prakse  10 KP 
    
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 26 KP  
1. Maģistra darbs (ar projekta daļu)  26 KP 

3. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UZSKAITĪJUMS. 
Par studiju kursiem atbildīgie mācībspēki: Prof. Alberts Zvejnieks, Prof. Ineta Geipele, Doc. Jānis Vanags, Prof. 
Jānis Ieviņš, Prof. Vladimirs Jemeļjanovs, Prof. Nikolajs Sprancmanis, Prof. Jānis Ķipsna, Doc. Aivars Jurjāns, 
Doc. Sandra Gusta, Doc. Daina Ose. 

4. STUDIJU PROGRAMMU REALIZĒ. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, 
Darba un civilās aizsardzības institūts, 
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, 
Būvniecības fakultāte, 
Humanitārais institūts 

5. PROGRAMMAS APGŪŠANAS NODROŠINĀŠANĀ NEPIECIEŠAMAIS TEHNISKAIS 
PERSONĀLS. 
Programmas īstenošanai nav paredzēts piesaistīt atsevišķu palīgpesronālu. Plānots nodarbināt 
inženierekonomikas fakultātes personālu, kurš pildīs studiju procesa atbalstam nepieciešamās funkcijas. 

6. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MATERIĀLAIS NODROŠINĀJUMS. 
Ražošanas un uzņēmējdarbības institūta trīs datorzāles; 
Inženierekonomikas fakultātes metodiskais kabinets; 
Auditorijas ar attiecīgu aprīkojumu; 
RTU bibliotēka; 
Paredzēts izmantot Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas īpašumu vērtēšanas asociācijas, 
Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas bibliotēkas. 

7. PROGRAMMAS IZMAKSU VĒRTĒJUMS. 
 Pēc stāvokļa uz 01.09.2006. programmas izmaksas ir Ls 1850,- gadā. 
 
 
 
Maģistra profesionālās studiju programmas 
„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” direktore:                                            Ineta Geipele 
 



Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

studiju kursu īstenošanas plānojums  
 

Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas 
Iegūstamais grāds / kvalifikācija: maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā 
Apmācības veids: Diena 
Studiju ilgums: 1,5 gadi 

 
kredītpunktu skaits pa 

semestriem N.p.k. Kursa 
reģ. 

Kursa 
līmenis Kursa nosaukums 

1.sem. 2.sem. 3.sem.

Kredīt-
punkti 
kopā 

Pārbau-des 
forma 

1 IBO515 A Nekustamā īpašuma ekonomika 3   3 E 
2 IBO570 A Investīcijas īpašumu attīstībā 2   2 I 

3 IBO525 A Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana 4   4 E/D 

4 IUV523 A Komerctiesības 3   3 E 
5 IBO578 A Komercdarbības vērtēšana  4  4 E/D 
6 IBO510 A Ekoloģijas sistēmu vadīšana 3   3 E 

7 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma tirgus 
tautsaimniecībā 2   2 I 

8 IBO572 B1 Būvniecības produktu un nekustamā 
īpašuma starptautiskais tirgus  2  2 I 

9 IBO511 B1 Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā  3  3 E/D 

10 IBO573 B1 Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība  3  3 E 
11 IBO574 B1 Politikas un īpašuma filozofija  2  2 I 
12 IBO479 B1 Būvniecības vadīšana 2   2 I 
13 IBO509 B1 Būvuzņēmējdarbības ekonomika 2   2 I 
14 IBO575 B1 Būvuzņēmējdarbības loģistika  2  2 I 
15 IBO434 B1 Cenu veidošana būvniecībā  3  3 I 



16 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 2   2 I 

17 IBO576 B1 Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 2   2 I 

18 HSP446 B5 Pedagoģija   2  2 I 
19 HSP484 B5 Psiholoģija   2  2 I 

20 IBO010 D Prakse  6  6 I 

21 IBO002 E Maģistra darbs   20 20 D 
 
Apzīmējumi: 
Kursa līmenis: 
A – Programmas obligātie priekšmeti 
B1 – Specializējošie priekšmeti 
B5 – Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
D – Prakse 
E – gala/valsts pārbaudījums 
 
Pārbaudes forma: 
E – Eksāmens 
I – Ieskaite 
D – Kursa darbs / Maģistra darbs 



Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

studiju kursu īstenošanas plānojums  
 
Iepriekšējā izglītība: otrā līmeņa profesionālās pamatstudijas 
Iegūstamais grāds / kvalifikācija: maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā 
Apmācības veids: Vakars, neklātiene 
Studiju ilgums: 2 gadi 

 
Kredītpunktu skaits pa semestriem

N.p.k. Kursa 
reģ. 

Kursa 
līmenis Kursa nosaukums 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.

Kredīt-
punkti 
kopā 

Pārbau-
des forma 

1 IBO515 A Nekustamā īpašuma ekonomika 3    3 E 
2 IBO570 A Investīcijas īpašumu attīstībā 2    2 I 

3 IBO525 A Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana  4   4 E/D 

4 IUV523 A Komerctiesības 3    3 E 
5 IBO578 A Komercdarbības vērtēšana   4  4 E/D 
6 IBO510 A Ekoloģijas sistēmu vadīšana  3   3 E 

7 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma tirgus 
tautsaimniecībā 2    2 I 

8 IBO572 B1 Būvniecības produktu un nekustamā 
īpašuma starptautiskais tirgus  2   2 I 

9 IBO511 B1 Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā  3   3 E/D 

10 IBO573 B1 Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība  3   3 E 
11 IBO574 B1 Politikas un īpašuma filozofija  2   2 I 
12 IBO479 B1 Būvniecības vadīšana 2    2 I 
13 IBO509 B1 Būvuzņēmējdarbības ekonomika 2    2 I 
14 IBO575 B1 Būvuzņēmējdarbības loģistika  2   2 I 
15 IBO434 B1 Cenu veidošana būvniecībā  3   3 I 



16 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 2    2 I 

17 IBO576 B1 Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 2    2 I 

18 HSP446 B5 Pedagoģija    2  2 I 
19 HSP484 B5 Psiholoģija    2  2 I 

20 IBO010 D Prakse   6  6 I 

21 IBO002 E Maģistra darbs    20 20 D 
 
Apzīmējumi: 
Kursa līmenis: 
A – Programmas obligātie priekšmeti 
B1 – Specializējošie priekšmeti 
B5 – Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
D – Prakse 
E – gala/valsts pārbaudījums 
 
Pārbaudes forma: 
E – Eksāmens 
I – Ieskaite 
D – Kursa darbs / Maģistra darbs 
 

 
 
 
 
 



Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

studiju kursu īstenošanas plānojums  
 

Iepriekšējā izglītība: akadēmiskās pamatstudijas 
Iegūstamais grāds / kvalifikācija: Maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma 
ekonomista kvalifikācija 
Studiju ilgums: 2,5 gadi 
Apmācības veids: Diena 

 

Kredītpunktu skaits pa semestriem 
Kredītp
unkti 
kopā 

Pārbaudes 
forma N.p.k. Kursa 

reģ. 
Kursa 

līmenis Kursa nosaukums 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem.   
1 IBO515 A Nekustamā īpašuma ekonomika 3         3 E 
2 IBO570 A Investīcijas īpašumu attīstībā 2         2 I 

3 IBO525 A 
Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana  4        4 E/D 

4 IUV523 A Komerctiesības  3         3 E 
5 IBO578 A Komercdarbības vērtēšana    4      4 E/D 
6 IDA403 A Darba aizsardzība     2     2 I 
7 BBK233 A Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums      2    2 I 
8 IBO401 A Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija        3  3 E/D 
9 IBO409 A Nekustamā īpašuma tirgvedība      3    3 E 
10 IBO510 A Ekoloģijas sistēmu vadīšana 3         3 E 
11 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 2         2 I 

12 IBO572 B1 
Būvniecības produktu un nekustamā 
īpašuma starptautiskais tirgus   2       2 I 

13 IBO511 B1 
Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā   3       3 E/D 

14 IBO573 B1 Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība   3       3 E 



15 IBO574 B1 Politikas un īpašuma filozofija   2       2 I 
16 IBO479 B1 Būvniecības vadīšana 2         2 I 
17 IBO509 B1 Būvuzņēmējdarbības ekonomika 2         2 I 
18 IBO575 B1 Būvuzņēmējdarbības loģistika   2       2 I 
19 IBO434 B1 Cenu veidošana būvniecībā   3       3 I 

20 IBO577 B1 
Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 2         2 I 

21 IBO576 B1 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 2         2 I 

22 HSP446 B5 Pedagoģija    2      2 I 
23 HSP484 B5 Psiholoģija    2      2 I 
24 IBO010 D Prakse   6 16 10  32 I 
25 IBO011 E Maģistra darbs ar projekta daļu        6 20 26 I/D 

 
Apzīmējumi: 
Kursa līmenis: 
A – Programmas obligātie priekšmeti 
B1 – Specializējošie priekšmeti 
B5 – Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
D – Prakse 
E – gala/valsts pārbaudījums 
 
Pārbaudes forma: 
E – Eksāmens 
I – Ieskaite 
D – Kursa darbs / Maģistra darbs 
 



Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas  
“Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

studiju kursu īstenošanas plānojums  
 
Iepriekšējā izglītība: akadēmiskās pamatstudijas 
Iegūstamais grāds / kvalifikācija: Maģistra profesionālais grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un nekustamā īpašuma 
ekonomista kvalifikācija 
Studiju ilgums: 3 gadi 
Apmācības veids: Vakars, neklātiene 
 

Kredītpunktu skaits pa semestriem N.p.k. Kursa 
reģ. 

Kursa 
līmenis Kursa nosaukums 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Kredītpunkti 
kopā 

Pārbau-
des 

forma 
1 IBO515 A Nekustamā īpašuma ekonomika 3           3 E 
2 IBO570 A Investīcijas īpašumu attīstībā 2           2 I 

3 IBO525 A 
Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana   4         4 E/D 

4 IUV523 A Komerctiesības  3           3 E 
5 IBO578 A Komercdarbības vērtēšana     4       4 E/D 
6 IDA403 A Darba aizsardzība     2       2 I 
7 BBK233 A Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums     2       2 I 
8 IBO401 A Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija         3   3 E/D 
9 IBO409 A Nekustamā īpašuma tirgvedība         3   3 E 
10 IBO510 A Ekoloģijas sistēmu vadīšana   3         3 E 
11 IBO577 B1 Nekustamā īpašuma tirgus tautsaimniecībā 2           2 I 

12 IBO572 B1 
Būvniecības produktu un nekustamā 
īpašuma starptautiskais tirgus   2         2 I 

13 IBO511 B1 
Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā   3         3 E/D 

14 IBO573 B1 Būvuzņēmējdarbības finanšu pārvaldība   3         3 E 
15 IBO574 B1 Politikas un īpašuma filozofija   2         2 I 



16 IBO479 B1 Būvniecības vadīšana 2           2 I 
17 IBO509 B1 Būvuzņēmējdarbības ekonomika 2           2 I 
18 IBO575 B1 Būvuzņēmējdarbības loģistika   2         2 I 
19 IBO434 B1 Cenu veidošana būvniecībā   3         3 I 

20 IBO577 B1 
Nekustamā īpašuma darījumu 
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 2           2 I 

21 IBO576 B1 
Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 2           2 I 

22 HSP446 B5 Pedagoģija      2       2 I 
23 HSP484 B5 Psiholoģija      2       2 I 
24 IBO010 D Prakse     6 16 10   32 I 
25 IBO011 E Maģistra darbs ar projekta daļu         6 20 26 I/D 
 
Apzīmējumi: 
Kursa līmenis: 
A – Programmas obligātie priekšmeti 
B1 – Specializējošie priekšmeti 
B5 – Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
D – Prakse 
E – gala/valsts pārbaudījums 
 
Pārbaudes forma: 
E – Eksāmens 
I – Ieskaite 
D – Kursa darbs / Maģistra darbs 
 



Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 
„Būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma vadīšana”  

iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
Nr. 
p.k. Studiju priekšmets Vārds, uzvārds 

Zinātniskais grāds, amats 
A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI 

1. Nekustamā īpašuma ekonomika Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

2. Investīcijas īpašumu attīstībā 

Māris Grīnbergs, (1958), 
Maģistrs, lektors 

Sandra Gusta, (1963) 
Doktors, docents 

Tatjana Tambovceva, (1973), 
Maģistre, lektore, doktorante 

3. Būvniecības projektu ekonomiskā 
vadīšana 

Ervīns Butkēvičs (1967) 
Maģistrs, lektors, doktorants 

Jānis Ķipsna, (1945) 
Doktors, profesors 

4. Komerctiesības 
 

Daina Ose, (1971), 
Maģistrs, Doc.(prakt.) 
Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Kristīne Jarve, (1977), 
Maģistrs, doktorants, docents (pr.) 

5. Komercdarbības vērtēšana 
 

Artūrs Žuromskis (1982) 
Dipl.jur., lektors 

6. Ekoloģijas sistēmu vadīšana Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 
Jānis Ieviņš, (1955) 
Doktors, asoc. prof. 

7. Darba aizsardzība 
 

Vladimirs Jemeļjanovs, (1954) 
Doktors, asoc.prof. 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

8. Nekustamā īpašuma vērtēšanas 
teorija 

Kristīne Grundberga, (1979), 
Maģistrs, doktorants, lektore 

Ilmārs Kālis, (1931), 
Doktors, docents 

9. Būvkonstrukciju sistēmu 
novērtējums 

Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

10. Nekustamā īpašuma tirgvedība 

Kristīne Fedotova, (1977), 
Maģistrs, asistents, doktorante 

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI 
1.Specializējošie priekšmeti 

1.1. Nekustamā īpašuma tirgus 
tautsaimniecībā 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

1.2. Būvniecības produktu un nekustamā 
īpašuma starptautiskais tirgus 

Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 



Aldis Čevers, (1963) 
Mg.jur, docents (pr.) 
Aivars Gulbis (1958) 
Mg.oec, docents (pr.) 

1.3. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana 
būvniecībā 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

1.4. Būvuzņēmējdarbības finanšu 
pārvaldība 

Rasma Alsiņa, (1942), 
Mg.oec., asoc.prof.(prakt.) 

1.5.  Politikas un īpašuma filozofija 
 

Jānis Vanags, (1951) 
Doktors, asoc.prof. 

Aivars Jurjāns, (1953), 
Doktors, docents 

1.6. Būvniecības vadīšana 
 

Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

Alberts Zvejnieks, (1937), 
Doktors, profesors 

1.7. Būvuzņēmējdarbības ekonomika 

Rasma Alsiņa, (1942), 
Mg.oec., asoc.prof.(prakt.) 

1.8. Būvuzņēmējdarbības loģistika Svetlana Fjodorova, (1941), 
Doktors, docents 

Valentīna Mihejeva , (1948) 
Maģistre, lektors 

1.9. Cenu veidošana būvniecībā 
 

Sandra Gusta, (1963), 
Doktors, docente 

Ineta Geipele, (1963), 
Doktors, profesors 

1.10. Saskarsmes psiholoģija nekustamā 
īpašuma darījumos 

Ervīns Butkevičs, (1967), 
Maģistrs, doktorants, lektors 

Ineta Geipele, (1963) 
Doktors, profesors 

1.11. Nekustamā īpašuma darījumu
ekonomiskie aspekti ārvalstīs 

Kristīne Jarve, (1977), 
Maģistrs, doktorants, docents (prakt.) 

2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti 
2.1. Psiholoģija  

 
Airisa Šteinberga, (1968), 

Doktors, docents 
2.2. Pedagoģija  

 
Anita Lanka, (1950), 
Doktors, asoc. prof. 

D. PRAKSE / PRAKTISKAIS DARBS 
1. Prakse Ineta Geipele, (1963), 

Doktors, profesors 
2. Specializējošā prakse 

 
Ineta Geipele, (1963),  

Doktors, profesors 
3. Projektēšanas prakse 

 
Ineta Geipele, (1963),  

Doktors, profesors 
E. VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

1. Maģistra darbs 
 

Ineta Geipele, (1963),  
Doktors, profesors 

2. Maģistra darbs ar projekta daļu 
 

Ineta Geipele, (1963),  
Doktors, profesors 

 



Akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts,  
to atrašanās vieta 

 
1. Sadarbības līgums 01000-11/2005/1 no 2005.gada 31.maija starp RTU, LĪVA, LNPAA, 
LANIDA par profesionālās augstākās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmu 
izveidi un realizāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas un darījumu tirgus darbības jomās. - 
RTU rektorāts. 
 
2. Sadarbības līgumi par prakses vietu nodrošinājumu – RTU IEF. 
 
3. Sadarbības līgums ar LLU. - RTU IEF. 
 
4. Vienošanās līgums starp LU Ekonomikas un vadības fakultāti, LLU Ekonomikas fakultāti 
un RTU Inženierekonomikas fakultāti par koordināciju un sadarbību doktora studiju 
programmu īstenošanā – RTU IEF. 
 
5. Projekts “Universitātes līmeņa priekšmetu attīstība vadīšanas jomā” starp RTU un 
Buskerudas koledžu Kongsbergā (Norvēģija) paredz viesprofesoru piesaisti nodarbību 
vadīšanā un mācību procesa nodrošināšanā ar mācību grāmatām un mācību metodiskiem 
materiāliem – RTU rektorāts. 
 
6. Līgums par sadarbību starp RTU, Kijevas Nacionālo Ekonomikas universitāti, Ukrainas 
Nacionālo Tehnisko universitāti, kura galvenais mērķis ir attīstīt Ukrainas un Latvijas 
tautsaimniecības ekonomiku, inženieru un ekonomikas zinātņu un augsti kvalificētu 
speciālistu sagatavošanu. – RTU rektorāts. 
 
7. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” studējošo personāllietas – RTU IEF lietvedība. 
 
8. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “ Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” eksāmenu lapu, studiju kursu gala pārbaudījumu jautājumu 
paraugi – programmas realizācijā iesaistītajās struktūrvienībās. 
 
9. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “ Būvuzņēmējdarbības un 
nekustamā īpašuma vadīšana” studiju kursu realizācijai nepieciešamie mācību metodiskie 
materiāli. – RTU bibliotēka un programmas realizācijā iesaistītajās struktūrvienībās. 
 



 
 
 
 
 
 
 

7. pielikums 
 

Papilddokumentācija par akreditējamo augstākās izglītības programmu 
„Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 

 
7.1. Licence Nr. 04051-77 izdota 10.10.2006. par tiesībām īstenot maģistra 

profesionālo studiju programmu “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana” 

7.2. Darba devēju un valsts institūciju atzinumi par profesionālās augstākās 
izglītības maģistra studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā 
īpašuma vadīšana” nepieciešamību.  

7.3. Profesiju standarts nekustamā īpašuma ekonomists (PS0328) 
7.4. LR MK 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.481 “Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 
7.5. RTU Senāta 2001.gada 26.marta lēmums „Par precizējumiem bakalaura un 

maģistra studiju programmu struktūrā” 
7.6. RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa (protokols Nr.467) lēmums „Par otrā 

līmeņa profesionālo studiju programmu struktūru” 
7.7. RTU Senāta 2006.gada 25.septembra (protokols Nr.507) lēmums. 
7.8. Studējošo aptaujas anketas paraugs 
7.9. Absolventu aptaujas anketas paraugs 



 

APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas 
2005.gada 6.jūlija 
rīkojumu Nr. 505 

 

PROFESIJAS STANDARTS 
 
Reģistrācijas numurs 

 

PS 0328 

Profesija                          

 
Nekustamā īpašuma ekonomists 

Kvalifikācijas līmenis  5 

 

Nodarbinātības 
apraksts                 

 

 

Nekustamā īpašuma ekonomists var veikt darbus, kas saistīti 
ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un 
vadīšanas aspektiem.  

Nekustamā īpašuma ekonomists analizējot un sintezējot 
nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, to 
ietekmējošos faktorus, nosaka komercsabiedrības mērķus, 
izvēlas efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem 
nekustamā īpašuma jomā, pamatojoties uz noteiktajām 
prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, 
vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
ekonomiskajiem aprēķiniem dažādos īpašumu veidos. 

Nekustamā īpašuma ekonomists var ieņemt amatus valsts 
budžeta un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, 
nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, 
kas darbojas nekustamo īpašumu jomās. 

 
 

Pienākumi un uzdevumi 
 

Pienākumi Uzdevumi 
1. Noteikt uzņēmējdarbības 
mērķus firmai, kas darbojas 
nekustamā īpašuma tirgū 

1.1. Analizēt un novērtēt situāciju nekustamā īpašuma tirgū. 
1.2. Analizēt un izvērtēt komercsabiedrības stiprās un vājās puses, 
iespējas un draudus, rezultātus apkopojot SVID tabulā. 



2.Noteikt uzdevumus mērķu 
sasniegšanā, veicot 
uzņēmējdarbību nekustamā 
īpašuma jomā. 
 

2.1. Izanalizēt ekonomiskos procesus, kuros firmai jāiesaistās, lai 
sasniegtu noteiktos mērķus. 
2.2.Prognozēt firmas darbību ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru 
attīstības gaitu. 

3. Novērtēt mērķu 
sasniegšanai noteikto 
uzdevumu resursu ietilpību.  

3.1. Veikt aprēķinus par veicamo pakalpojumu izmaksām, 
nepieciešamajām investīcijām un darba spēka patēriņu. 

4. Analizēt un sintezēt ārējo 
faktoru ietekmi uz 
nekustamā īpašuma tirgu 

4.1. Pastāvīgi analizēt un izvērtēt valsts monetāro un fiskālo 
politiku. 
4.2. Savlaicīgi identificēt pazīmes, kas norāda uz iespējamo 
valstisko ekonomisko procesu regulēšanu. 
4.3. Analizēt un novērtēt ekonomikas globalizācijas tendences un 
to ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu. 
 

5. Izvēlēties efektīvākos 
projektus investīciju 
ieguldījumiem nekustamā 
īpašuma jomā. 

5.1. Analizēt un izvērtēt  dažāda nekustamā īpašuma veidu 
attīstības iespējas, ņemot vērā mainīgos iekšējos un ārējos 
faktorus. 
5.2. Apgūt prasmes sastādīt un  novērtēt investīciju projektu 
ekonomisko pamatojumu. 
5.3. Prast identificēt iespējamos riskus un atrast piemērotākos 
līdzekļus draudu mazināšanai. 

6. Prognozēt nekustamā 
īpašuma tirgus attīstības 
tendences dažādiem 
īpašuma veidiem. 

6.1.Izveidot nepieciešamo informācijas plūsmu dažādu 
ekonomisko procesu mijiedarbības  raksturu izvērtēšanai – cēloņus 
un sekas. 
6.2. Prast novērtēt fiskālās un  monetārās politikas instrumentu, kā 
arī citu valdības izmantoto ekonomikas procesus regulējošo 
instrumentu nozīmi, to izmantošanas raksturu un iespējamās sekas. 
6.3. Analizēt un izvērtēt ārējo ekonomisko un citu faktoru 
iespējamo ietekmi uz  nekustamā īpašuma tirgu.  

7. Analizējot stratēģiskajos 
un taktiskajos plānos esošo 
informāciju, prognozēt 
nepieciešamo izmaiņu 
iekļaušanu uzņēmējdarbībai 
nekustamā īpašuma jomā.  

7.1. Analizēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības galvenās 
tendences.    
7.2. Novērtēt nekustamā īpašuma tirgus attīstības īslaicīgo un 
ilgtermiņa ietekmi uz komercsabiedrību. 
7.3. Izmantot pozitīvās nekustamā tirgus attīstības tendences 
komercsabiedrības stratēģiskajos un taktiskajos plānos. 

8. Sekmēt resursu 
efektīvāku izmantošanu, 
veicot uzņēmējdarbību 
nekustamā īpašuma jomā. 

8.1. Veikt saimnieciskās darbības analīzi atsevišķās 
struktūrvienībās un komercsabiedrībā kopumā.  
8.2. Izstrādāt priekšlikumus vadības lēmumiem, kas vērsti uz 
efektīvāku resursu izmantošanu. 

9. Analizējot izvērtēt 
komercsabiedrības darbību, 
kas saistāma ar nekustamā 
īpašuma novērtēšanu, 
tirdzniecību, attīstīšanu un 
apsaimniekošanu.  

9.1. Ieteikt struktūrvienības struktūru, kas sekmētu izvirzīto mērķu 
sasniegšanu nekustamo īpašumu jomā. 
9.2. Noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un kvalitāti. 
9.3. Analizēt un izvērtēt komercsabiedrības struktūrvienību darbu 
atbilstoši mērķiem un uzdevumiem.  
9.4. Sekmēt produktīvāka komercsabiedrības resursu izmantošanas 
veida izvēli. 

10. Noteikt resursu 
nepieciešamību 
komercsabiedrībai, kas 
darbojas nekustamo 
īpašumu jomā. 

10.1. Pastāvīgi analizēt resursu pietiekamību komercsabiedrībā, to 
kvalitātes atbilstību mērķiem un uzdevumiem. 

11. Novērtēt dažāda veida 11.1.Analizēt un izvērtēt visu informāciju, kas nepieciešama 



nekustamo īpašumu un 
noteikt tā vislabāko 
izmantošanas veidu īsā un 
garākā laika periodā. 

nekustamā īpašuma novērtēšanai atbilstoši klienta norādījumiem.  

12. Veikt darījumus 
nekustamā īpašuma tirgū 
atbilstoši izvirzītajiem 
mērķiem. 

12.1. Analizēt un novērtēt pieprasījumu un piedāvājumu dažādiem 
nekustamā īpašuma veidiem atbilstoši klienta un/vai firmas 
interesēm.  

13. Vadīt nekustamā 
īpašuma attīstības un 
uzlabošanas procesu.  

13.1. Izraudzīties un novērtēt nekustamo īpašumu, kas būtu 
uzlabojams, lai palielinātu tā vērtību. 
13.2. Izstrādāt nekustamā īpašuma uzlabošanas plānu. 
13.3.Noteikt uzlabošanai nepieciešamos resursus. 
13.4.Nodrošināt īpašuma uzlabošanu atbilstoši  plānam un 
noteiktajos termiņos.  

 

 
 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
 

• Mainīgie vides apstākļi, kas nosaka nepieciešamību prognozēt iespējamās izmaiņas  
un reaģēt, tām pielāgojoties vai ietekmējot tās. 

• Vidi ietekmējošie faktori – raksturo darba ritma nevienmērīgumu, kā rezultātā ļoti 
intensīvos darba posmus var nomainīt pasīvie. 

• Darbu veikšana notiek kā individuāli, tā komandā. 

• Informācijas daudzums nekustamā īpašuma tirgū ir apjomīgs, kas nosaka saspringtas 
uzmanības nepieciešamību apjomīgas informācijas uztveršanai. 

• Pasaules nekustamā īpašuma tirgum globalizējoties, darbā nepieciešama  starptautiska 
pieeja ekonomiskajos un vadīšanas aspektos. 

 

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai 
 

• Pieejamās informācijas kopums, kas rada iespējas pieņemt vispārinātus spriedumus 
konkrētajā situācijā un konkrēto notikumu izskaidrošanai un pamatošanai. 

 

Prasmes 
 
Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās prasmes un spējas Kopīgās prasmes nozarē 

1. Novērtēt nekustamā īpašuma 
darījumu vidi.  
Analizēt un sintezēt tajos 
notiekošos procesus. 

1. Analizēt  radušās problēmas, 
izprast to  cēloņus un formulēt 
komercsabiedrības uzdevumus 
nekustamā īpašuma jomā.  
 

1.Zināt un izprast nekustamā 
īpašuma vispārējās un specifiskās 
attīstības tendences.  

2. Prast izmantot saimnieciskās 
darbības analīzes metodes 
komercsabiedrībām, kas darbojas 
nekustamā īpašuma jomā. 

2. Izmantot loģiskās metodes 
komercsabiedrības vadībā, 
nekustamā īpašuma vērtēšanā un 
darījumos ar tiem. 

2. Zināt un izprast nekustamā 
īpašuma vērtību ietekmējošos 
faktorus. 

3. Noteikt un izmantot dažādus 3. Izmantot vadības 3. Izprast nekustamā īpašuma 



alternatīvus risinājumus 
nekustamā īpašuma izmantošanā 

psiholoģiskās, ekonomiskās un 
citas  metodes 

tirgū notiekošo procesu cēloņus 
un novērtēt iespējamās sekas. 

4. Izmantot nekustamā īpašuma 
ekonomikas likumsakarības 
lēmumu pieņemšanā.  

4. Izmantot komercsabiedrības 
stratēģiskās un taktiskās 
plānošanas metodes. 

4. Pārzināt vadības metodes. 

5. Prast izmantot dažādas vadības 
kvantitatīvās metodes vadības 
lēmumu izstrādāšanai. 

5. Izmantojot vadīšanas metodes, 
komercsabiedrībā nodrošināt 
efektīvu komunikāciju un 
saskarsmi ar klientiem. 

5. Izprast normatīvo aktu ietekmi 
uz makroekonomiskajiem 
procesiem un nekustamā īpašuma 
tirgu. 

6. Prast izmantot investīciju 
projektu efektivitātes noteikšanas 
metodes. 

6. Kvalificēti sagatavot un 
prezentēt investīciju projektus 
nekustamajos īpašumos.  

6. Izprast  nekustamā īpašuma 
darījumu  ietekmi uz vidi 
īslaicīgā un ilgākā laika posmā.  

7. Izmantot SVID analīzes 
metodes komercsabiedrības 
priekšrocību un trūkumu 
novērtēšanā.  
 

7. Izmantot dažādas nekustamā 
īpašuma vērtēšanas metodes un 
uzlabošanas metodes. 

7. Prast novērtēt dažādus sociālos 
un politiskos procesus, un 
prognozēt to ietekmi uz 
uzņēmējdarbību nekustamā 
īpašuma jomā. 

8. Izmantot prognozēšanas 
metodes un to rezultātus 
atbilstoši komercsabiedrības 
mērķiem  un uzdevumiem. 

8. Ievērot ētikas un kultūras  
principus darījumos ar nekustamo 
īpašumu. 

8. Pārzināt un saprast 
grāmatvedības operācijas un 
finansu darījumus. 
 

9. Prast novērtēt  risku  ietekmi 
uz komercsabiedrības darbību. 
 

9. Izmantot modernās 
informācijas tehnoloģijas, 
darbojoties nekustamā īpašuma 
jomā. 

9. Orientēties finansu sektora, 
banku un investīciju fondu 
darbībā. 

10.Prast izmantot nekustamā 
īpašuma uzlabošanas metodes tā 
vērtības paaugstināšanas nolūkā. 

10.Prast izveidot nepieciešamo 
informācijas plūsmu optimālu 
vadības lēmumu pieņemšanai.  

10. Orientēties valsts fiskālajā un 
monetārajā politikā.   

 

Zināšanas  
Zināšanu līmenis Zināšanas 

Priekšstats 
Izpratne  Pielietošana  

Mikroekonomika   + 
Makroekonomika    +   
Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie 
pamati 

  + 

Saimnieciskās un darba tiesības   +  
Starptautiskie darījumi ar nekustamo 
īpašumu 

  + 

Investīcijas nekustamajā īpašumā   + 
Uzņēmējdarbības vadīšana   + 
Ekoloģijas vadīšana  +  
Darba un civilā aizsardzība  +  
Nodokļi uzņēmējdarbībā   + 
Lietišķā komunikācija  +  
Nekustamā īpašuma arhitektoniskais 
novērtējums 

 +  

Eiropas tiesības  +  
Nekustamā īpašuma apdrošināšana   + 
Statistika   + 



Grāmatvedības un īpašuma uzskaites 
pamati 

  + 

Tautsaimniecība un finanšu tirgus   + 
Kadastrs un īpašuma kadastrālā vērtēšana   + 
Īpašuma vērtēšana ārvalstīs   + 
Cenu veidošana būvniecībā   + 
Nekustamā īpašuma tirgus  +  
Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija   + 
Būvniecības pamati un būizstrādājumi  +  
Īpašums un nodokļi   + 
Nekustamā īpašuma vērtēšanas standarti 
Eiropā 

  + 

Teritoriālā un detalplānojuma attīstības 
stratēģijas 

 +  

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 
novērtēšana 

  + 

Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi  +  
Būvkonstrukciju sistēmu novērtējums   +  
Nekustamā īpašuma tirgvedība   + 
Būvlikums un būvnoteikumi  +  
Svešvalodas   + 
Lietišķā etiķete  +  
 
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 
 

• Liepa Andris SIA A.K.Centrs, direktors 
• Skumbiņa Milāna SIA Baltic Property Group, partnere 
• Limbēna Lolita SIA Arko Real Estate, nekustamo īpašumu speciāliste 
• Grīnbergs Ģirts SIA Ober Haus Real Estate, izpilddirektors 
• Zundāne Evija Mājokļu aģentūra, Apsaimniekošanas departamenta 

apmācības nodaļas vadītāja 
• Steķe Māra Siguldas novada Domes Būvvalde, vad.vietniece, 

galv.arhitekte 
• Zvejnieks Alberts Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 

fakultāte, Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora 
grupa, profesors 

• Buka Oļģerts Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras un 
Pilsētplānošanas fakultāte, profesors 

• Geipele Ineta Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 
fakultāte, Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora 
grupas vadītāja, profesijas standarta izstrādes darba 
grupas vadītāja. 

• Štrauhmanis Jānis Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, 
Ģeomātikas katedras vadītājs  

• Vanags Jānis  Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas 
fakultāte, Būvuzņēmējdarbības ekonomikas profesora 
grupa, docents 

• Grabis Jānis  Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte,  
profesors 

 
 
Konsultanti: 



• Raimonds Munkevics - Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas 
(LNPAA) Valdes priekšsēdētājs  

• Puriņš Viktors – Latvijas būvnieku asociācija, prezidents 
 
 
 
Profesijas standarta eksperti: 

• S. Zvidriņa – LR Finanšu ministrija, Valsts sekretāres vietniece;  
• I. Alksne – VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, īpašumu izsoļu organizēšanas un 

marketinga pārvaldes vadītāja; 
• J. Zviedris – Rīgas Dome, Īpašumu departamenta direktora vietnieks; 
• V. Žuromskis – Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija, prezidents. 

 
 
 
 



Cienījamo Student!  xxxxxxxx 

Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu 
par šī studiju kursa pasniedzēja darbu. 

 
Tā kā Jūsu aizpildītā anketa tiks apstrādātas elektroniski un, lai nodrošinātu precizitāti, lūdzam atzīmēt 

šādi: 
 

Pareizi: 

 

Nepareizi : 

 
 

1. Studiju kursa pasniedzējs      
 

 
Xxxx xxxx 

 
2. Studiju kursa nosaukums       

xxxxxxxxxxxxxxx 
 

                                                                                                              
Skat. otrā pusē

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! 
 Jā Drīzāk 

jā 
Drīzāk 

nē Nē 

1. Uzsākot kursu, pasniedzējs iepazīstināja ar prasībām kursa 
apguvei un kursa programmu 

    

2. Pasniedzējs bija labi sagatavojies nodarbībām     

3. Kursa viela nedublējās ar citu kursu vielu     

4. Pasniedzējs izsklāstīja tēmas saprotami     

5. Tēmu izklāsts bija sistemātisks un loģisks     

6. Pasniedzēja runa bija skaidra un saprotama     

7. Nodarbību laiks tika izmantots lietderīgi     

8. Pasniedzējs atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un 
problēmas 

    

9. Pasniedzējs rosināja domāšanu     

10. Pasniedzēja attieksme pret studentiem bija labvēlīga     

11. Pasniedzējs efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates 
līdzekļus 

    

12. Bija iespējams saņemt pasniedzēja konsultāciju     

13. Labprāt klausītos  vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja     

14. Novērtējiet, lūdzu, šī kursa apguves grūtības pakāpi 
viegls 

 

piemērots 

 

grūts 

 

pārāk grūts 

 

15. Cik lekciju šajā kursā esat apmeklējis? 
0-25% 

 

26-50% 

 

51-75% 

 

76-100% 

 



 

16. Jūsu ieteikumi, komentāri par šī studiju kursa saturu, mācību  metodēm un organizāciju, pārbaudes formām, 

mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem: 

      

      

      

      

      

      

 
Pateicamies par piedalīšanos! 

 



RTU Inženierekonomikas fakultāte 
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra 

ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETA 
 

Programma: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana 
Studiju līmenis: profesionālais maģistrs 
 
(atbildes variantu apvelciet vai ierakstiet savu atbildi) 

 
1. Kā Jūs vērtējat apgūto studiju programmu kopumā: 
• pozitīvi 
• negatīvi 
• ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
 
2. Kā Jūs vērtējat to, ka programmas specializācijas priekšmeti nesākās pirmajā 

semestrī: 
• pozitīvi 
• negatīvi 
• ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
 

3. Kā Jūs vērtējat studiju laikā iegūtās zināšanas: 
• noderīgas 
• daļēji noderīgas 
• nederīgas 
• ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
 
4. Kā Jūs vērtējat  studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas: 
• noderīgas 
• daļēji noderīgas 
• nederīgas 
• ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
 
5. Kas mācību procesā bija: 
• pozitīvs ...................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
• negatīvs...................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

 
6. Kādu zināšanu un iemaņu Jums trūkst: 
 
 
 
 
 
 



7. Kādus priekšmetus, kas tika apgūti, Jūs uzskatāt par liekiem un nederīgiem, norādiet 
kāpēc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Kādus priekšmetus Jūs ieteiktu iekļaut studiju programmā: 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kādas izmaiņas Jūs ieteiktu studiju procesa uzlabošanai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vai Jūsu iegūtā izglītība ir nepieciešama, vai vajadzētu arī turpmāk sagatavot 
speciālistus šajā jomā: 
• jā 
• nē 
• nezinu 
• …………………………………………………………………. 

 
11.  Jūsu nodomi pēc RTU absolvēšanas: 

• strādāšu (kur?)   
 
 
• mācīšos (kur?)  

 
 

• strādāšu un mācīšos (kur?) 
 
 
 

Paldies par atsaucību! 
 
 
 


