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3.  Dokumenti,  kas  apliecina,  ka  pieteicējs  studiju  programmas  likvidācijas  gadījumā 
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi 
citā studiju programmā vai citā izglītības iestādē (finansiāls pamatojums vai līgums ar citu 
akreditētu izglītības iestādi). 

Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskolā  īstenojamā  pirmā  līmeņa  profesionālās 
augstākās izglītības studiju programma „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” ir salīdzināma ar 
Rīgas Tehniskās universitātes koledžas programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana”,  tās  studiju 
ilgums 2 gadi un studiju apjoms 80 kredītpunkti, nozares priekšmeti identiski gan pēc nosaukuma 
un  satura,  gan  apjomu  ziņā.  ISMA  un  RTU  ir  noslēgušas  sadarbības  Līgumu,  ar  kuru  tiek 
nodrošināta  iespēja  Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbības  programmas  studentiem  turpināt 
izglītības  ieguvi  RTU  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmā 
„Uzņēmējdarbība  un  vadīšana”,  gadījumā,  ja  ISMA  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās 
izglītības programma „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” tiek likvidēta.
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4. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru u.tml. 
apraksts,  norādot  atsevišķi  studiju  programmas obligāto  daļu,  obligātās  izvēles  daļu  un 
brīvās izvēles daļu, kā arī to apjomus. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbība”  apjoms ir  82  kredītpunkti.  Studiju  programmas  saturs  tiek  īstenots  pilna  un 
nepilna  laika  formā.  Saskaņā  ar  Augstskolu  likumu  studiju  kursa  apjoms  tiek  izteikts 
kredītpunktos.  Viens  kredītpunkts  ir  uzskaites  vienība,  kas  atbilst  studējošo  40  stundu  darba 
slodzei.  Apmēram vairāk nekā pusi no tā,  t.i.,24–26 stundas,  students strādā tiešā pasniedzēja 
vadībā, bet atlikušo daļu students strādā patstāvīgi.  Studiju programmas īstenošanas ilgums un 
apjoms: pilna laika – 2 gadi un 2 nedēļas, 82 kredītpunkti; nepilna laika – 2 gadi un 3 mēneši,82 
kredītpunkti.  Viens semestris  ilgst  20 nedēļas,  akadēmiskais  gads – 40 nedēļas. Pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās: 

• studiju kursi;
• studiju prakse ārpus izglītības iestādes;
• kvalifikācijas darbs. 

Programmas studiju kursu obligāto saturu veido:
• vispārizglītojošie studiju kursi;
• nozares studiju kursi.

Programmas apjoms ir 82 kredītpunkti.
Programmas pamatdaļu veido 58 kredītpunkti, 70,73% no kopējā apjoma,
tai skaitā:

• vispārizglītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti; 
• nozares mācību kursi – 38 kredītpunkti;
• prakse –16 kredītpunkti, 19,51 % no kopējā apjoma;
• kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti, 9,76% no kopējā apjoma. 
Šie  standarta  noteikumi  nosaka  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju 

programmas „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” saturu un apjomu. 
Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmas  „Nekustamā  īpašuma 

uzņēmējdarbība”  studiju  plāns  sastādīts,  vadoties  no  ISMA 2.  līmeņa  profesionālās  augstākās 
izglītības studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” noteiktā studiju līmeņa prasībām ABC.

Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  obligāto  saturu  veido  obligātās  A  daļas, 
obligātās izvēles B daļas un brīvās izvēles C daļas apjomi. 

A daļa: obligātie studiju kursi – 37 kredītpunkti (63,79 % no studiju kursu apjoma);
B daļa: obligātie izvēles studiju kursi – 16 kredītpunkti(27,59% no studiju kursu apjoma);
C daļa: brīvās izvēles studiju kursi – 5 kredītpunkti (8,62% no studiju kursu apjoma);
D daļa: prakse 16 kredītpunkti (19,51% no kopējā programmas apjoma).
Kvalifikācijas darbs – 8 kredītpunkti (9,76% no kopējā programmas apjoma).
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A daļa.Obligātie studiju kursi:
lietišķā latviešu valoda un lietvedība (3 kp), datorprogrammu lietošana (2 kp), mikroekonomika (3 
kp),tirgzinības (2 kp), lietišķo attiecību psiholoģija, ētika un etiķete (3 kp) makroekonomika (2 
kp), vadības zinības uzņēmējdarbībā (4 kp), komerczinības (3 kp), darba aizsardzības sistēma (2 
kp),  dzīvokļu  kooperatīvā  sabiedrība  (DzĪKS)  un  tās  darbības  pamatprincipi  (2  kp),  ēku 
inženierkomunikācijas,  remontu  tehnoloģijas  un  energoaudits  (4  kp),  nekustamā  īpašuma 
apdrošināšana (2 kp), nekustamā īpašuma pārvaldīšana (3 kp), nekustamā īpašuma vērtēšana un 
darījumi (3 kp). 

B daļa.Obligātās izvēles studiju kursi: 
lietišķā svešvaloda (angļu) (3 kp), Eiropas tiesības (2 kp), tiesību zinības (2 kp), darba tiesības (3 
kp), dzīvokļu likumdošana (2 kp), grāmatvedība (2 kp), nodokļu sistēmas pamati (2 kp).

C daļa. Brīvās izvēles studiju kursi:
ekonomiskā matemātika (3 kp), statistikas pamati (2 kp).
4.1.  Studiju  programmā  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  iekļauto  lekciju  kursu 
sadalījuma apguves laiks, to apjomi un pārbaudes formas pilna un nepilna laika studijām
Programmas kods – 4134509
Pilna laika studijas 

Nr. 

p.k

.

Kursa 

identif.

Kursa 

līmenis

Kursa nosaukums Kredītpunktu skaits pa 

semestriem

Kredīt–

punkti 

kopā

Pārb. 

forma

1 2 3 4 5

1 EK0100 A Mikroekonomika 3     3 e

2 VA0406 A Lietišķā  latviešu  valoda  un 

lietvedība

2    2 i,

3 VA0407 B Lietišķā angļu valoda 2 1    3 i

4 HU0831 B Tiesību zinības 2    2 i

5 MA0313 C Ekonomiskā matemātika 3     3 i

6 IN0636 A Datorprogrammu lietošana 2     2 i

7 DA0535 A Ēku  inženierkomunikācijas, 

remontu  tehnoloģijas  un 

energoaudits

4     4 e

8 HU0832 B Dzīvokļu likumdošana 2     2 i

9 EK0101 A Makroekonomika 2    2 e

10 ME0730 A Vadības zinības uzņēmējdarbībā  4    4 i, e

11 HU0215 A Lietišķo  attiecību  psiholoģija, 

ētika, etiķete

 3   3 e

12 HU0801 A Komerctiesības  3    3 e

13 HU0822 A Dzīvokļu  īpašnieku  kooperatīvās 

sabiedrības  darbības 

 2    2 i
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pamatprincipi

14 PR0010 D Mācību prakse  5    5 i

15 MA0314 C Statistikas pamati  2   2 i

16 ME0711 A Nekustamā īpašuma pārvaldīšana  3  3 e

17 EK1309 A Nekustamā īpašuma vērtēšana un 

darījumi

  3  3 e

18 EK1310 A Nekustamā  īpašuma 

apdrošināšana

  2   2 i

19 EK1300 B Grāmatvedība   2   2 i

20 EK1308 B Darba tiesības   3   3 e

21 PR0010 D Mācību prakse   5  5 i

22 HU0814 B Eiropas tiesības   2  2 i

23 EK1308 B Nodokļu sistēmas pamati   2  2 i

24 DA0536 A Darba aizsardzības sistēma   2  2 i

25 EK1113 A Tirgzinības    2  2 i

26 PR0010 D Mācību prakse    6  6 i

27 PR0010 D Diplomdarba izstrāde    6 2 8 e, 

aizst.

20 20 20 20 2 82

Nepilna laika studijas 

Nr. 

p.k

.

Kursa 

identif.

Kursa 

līmenis

Kursa nosaukums Kredītpunktu skaits pa 

semestriem

Kredīt–

punkti 

kopā

Pārb. 

forma

1 2 3 4 5

1 EK0100 A Mikroekonomika 3     3 e

2 VA0406 A Lietišķā  latviešu  valoda  un 

lietvedība

1 1    2 i,

3 VA0407 B Lietišķā angļu valoda 1 2    3 i

4 HU0831 B Tiesību zinības 2    2 i

5 MA0313 C Ekonomiskā matemātika 3     3 i

6 IN0636 A Datorprogrammu lietošana 2     2 i

7 DA0535 A Ēku  inženierkomunikācijas, 

remontu  tehnoloģijas  un 

energoaudits

4     4 e

8 HU0832 B Dzīvokļu likumdošana 2     2 i

9 EK0101 A Makroekonomika 2    2 e

10 ME0730 A Vadības zinības uzņēmējdarbībā  4    4 i, e
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11 HU0215 A Lietišķo  attiecību  psiholoģija, 

ētika, etiķete

 1 2   3 e

12 HU0801 A Komerctiesības  3    3 e

13 HU0822 A Dzīvokļu  īpašnieku  kooperatīvās 

sabiedrības  darbības 

pamatprincipi

 2    2 i

14 PR0010 D Mācību prakse  3    3 i

15 MA0314 C Statistikas pamati  2   2 i

16 ME0711 A Nekustamā īpašuma pārvaldīšana  3  3 e

17 EK1309 A Nekustamā īpašuma vērtēšana un 

darījumi

  3  3 e

18 EK1310 A Nekustamā  īpašuma 

apdrošināšana

  2   2 i

19 EK1300 B Grāmatvedība   2   2 i

20 EK1308 B Darba tiesības   3   3 e

21 PR0010 D Mācību prakse   1  1 i

22 HU0814 B Eiropas tiesības   2  2 i

23 EK1308 B Nodokļu sistēmas pamati   2  2 i

24 DA0536 A Darba aizsardzības sistēma   2  2 i

25 EK1113 A Tirgzinības    2  2 i

26 PR0010 D Mācību prakse    10  10 i

27 PR0010 D Mācību  prakse  un  diplomdarba 

izstrāde

   2+8 10 e, 

aizst.

18 18 18 18 10 82

Vispārizglītojošie studiju kursi 20

Nozares studiju kursi 38

Mācību prakse 16

Diplomdarba projektēšana 8

KOPĀ: 82

Programmas studiju kursu aprakstus skatīt Pielikumā.Nr. 1.

5.Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskola  katru  studiju  gadu  izdod  jaunus,  krāsainus 

bukletus, kuros reklamē esošās studiju programmas augstskolā. Tajos tiek informēti interesenti par 
augstskolas akadēmisko un profesionālo studiju iegūšanas iespējām. Katrai studiju programmai ir 
veltīts krāsains buklets, tajā sniedz īsu informāciju par apgūstamiem priekšmetiem, mācību praksi, 
par  iegūstamo  profesijas  kvalifikāciju  un  iespējamo  prasmi,  kas  dod  absolventam  tiesības 
organizēt un vadīt uzņēmuma vai tā filiāļu darbību.
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ISMA  noslēgusi  līgumu  par  reklāmas  pakalpojumu  sniegšanu  ar  „Izdevniecības  nams 
FENSTER”,  kas  nodrošina  reklāmas  izvietošanu,  sākot  ar  janvāra  mēnesi,  līdz  2006.gada  31 
martam.  Darbojas  līgums  par  reklāmas  sniegšanu  ar  SIA „B&B  Reklama”  un  SIA „Smails” 
izdevniecību.

Pēc radio un televīzijas reklāmas raidījumiem augstskola rīko atvērto durvju dienas. Turklāt 
augstskolas Karjeras centrs organizē sadarbību ar vispārējās un profesionālās vidējās izglītības 
mācību  iestādēm,  komplektējot  studentu  kontingentu.  Reklāmas  bukletus  izplata  arī  dažādos 
Ķīpsalā rīkotos tirgus pasākumos, izstādēs „Skola” un „Rīgas Mājoklis”, kā arī pašvaldību rīkotos 
semināros.

Reklāmas un informatīvos izdevumus par studiju iespējām skatīt Pielikumā.Nr. 2.
6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa.
Novērtējuma kritēriji

Latvijas tirgus ekonomikā dinamiski attīstās nekustamā īpašuma tirgus nozare, kas savukārt 
nosaka nepieciešamību pēc nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, apsaimniekošanas, vērtēšanas un 
darījumu speciālistiem. 2005. gadā vien Latvijas tirgū bija pieprasīti vairāk nekā 20 000 mājokļu. 
Tuvākajā laikā ir gaidāms vēl lielāks pieprasījums pēc dzīvojamiem objektiem. Firma Oberhaus 
vērtē (Diena 01.02.06.), ka līdz 2006. gada septembrim Rīgā tirgū var nonākt pat līdz 16 000 
jaunu  dzīvokļu.  Ir  iestājies  dzīvojamo māju  celtniecības  nepieredzēts  uzplaukums,  to  stimulē 
ārkārtīgi straujais kreditēšanas pieaugums. Dzīvojamo māju un dzīvokļu celtniecība atspoguļo ne 
vien nekustamā īpašuma attīstību, tā rada arī jaunas darba vietas. 

Pareizi apsaimniekots nekustamais īpašums ir potenciāls ienākumu avots Latvijas valstij no 
uzņēmējdarbības,  kas  saistīta  ar  nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanu,  uzturēšanu,  izmantošanu, 
vērtēšanu, apdrošināšanu, hipotekārā kredīta saņemšanu, kadastrālās bāzes atjaunošanu, kā arī ar 
nekustamā  īpašuma  pirkšanu,  pārdošanu,  nomu un  citiem darījumiem.  Šādā  situācijā  paveras 
iespēja darba tirgū iesaistīties cilvēkiem, kas ilgstoši vai nekad tajā nav piedalījušies.

Personai,  kas nodarbojas ar  minētajiem nekustamā īpašuma darījumiem, jābūt kompetentai 
visos jautājumos, kas saistīti ar īpašuma administratīvo vadību, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, 
grāmatvedības  un  cita  veida  uzskaiti,  tiesisko  normu  ievērošanu,  dzīvokļu,  nodokļu,  darba 
likumdošanu,  komerciālo  vadību  –  līgumsaistību  izpildi,  veicot  komunālo  pakalpojumu 
nodrošināšanu, nomas,īres, apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašuma fizisko vadību – nekustamā 
īpašuma, dzīvokļa, mājas, zemes rehabilitāciju, atjaunošanu un saglabāšanu. 

Līdz  ar  to  personai,  kas  saistīta  ar  nekustamā  īpašuma  darījumiem,  jābūt  profesionāli 
sagatavotam speciālistam ar vispusīgu izglītību, kurš apguvis gan vispārizglītojošos, gan nozares 
speciālos  kursus.  Latvijas  valstij  ir  nepieciešams,  lai  tiktu sagatavoti  zinoši,  domājoši,  rīcības 
spējīgi  un  darboties  griboši  profesionāļi  nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanā,  apsaimniekošanā, 
vērtēšanā un apdrošināšanā. 
6.1.  Studiju  programmas  atbilstība  akadēmiskās  izglītības  standartam  vai  profesijas 
standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam
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6.1.1. PROFESIJAS STANDARTS
„UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS”

APSTIPRINĀTS 
 ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

 2002. gada 25. septembra 
 rīkojuma Nr. 524 

  
Profesijas standarts 

  

Reģistrācijas numurs PS 0119 
 
Profesija Uzņēmējdarbības

(komercdarbības speciālists)
Kvalifikācijas līmenis 4  
Nodarbinātības 
apraksts 

Uzņēmējdarbības  (komercdarbības)  speciālists  strādā 
saimnieciskās  darbības  sfērā,  uzņēmumā,  tā  filiālēs, 
struktūrvienībās  vai  kā  individuāls  komersants,  veicot 
stratēģisko  plānošanu,  administrēšanu,  klientu 
(patērētāju  un  ražotāju)  tirdzniecības  pakalpojumu 
savstarpējo   tiesību  un  pienākumu  nodrošināšanu. 
Uzņēmējdarbības  (komercdarbības)  speciālists  strādā, 
ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu prasības.  

Pienākumi Uzdevumi

1.  Piedalīties  uzņēmuma 
administrēšanā. 

 

1.1.  Koordinēt  uzņēmuma  (filiāles)  komercdarbību  un 
struktūrvienību darbu. 
1.2. Plānot un organizēt personāla darbu. 
1.3. Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tā rezultātus 
un ziņot vadībai. 
1.4. Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem 
un institūcijām. 
1.5.  Sagatavot  un  piedalīties  sanāksmēs  par  kompetencē 
esošiem profesionāliem jautājumiem. 
1.6.  Organizēt   struktūrvienības   iekšējo  pārskatu  un 
atskaišu sastādīšanu vadības grāmatvedības ietvaros. 
1.7.  Pārraudzīt  zemāka  līmeņa  darbinieku  pienākumu 
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izpildi. 
1.8.  Sekot  darba  aizsardzības  sistēmas  darbībai 
struktūrvienībā. 

2.  Veikt  problēmu  izpēti  un  to 
risinājuma piedāvājumu. 

 

2.1.  Piedalīties  uzņēmuma (filiāles)  stratēģijas un taktikas 
izstrādāšanā un realizēšanā.  
2.2.  Analizēt  esošās  un  iespējamās  uzņēmējdarbības 
problēmas, veicinot uzņēmuma konkurētspēju. 
2.3.  Analizēt  cēloņus  un  sekas  uzņēmuma  procesos  un 
meklēt problēmas risinājumus. 
2.4. Pētīt klientu vajadzības. 
2.5. Konsultēt darbiniekus.

3. Piedalīties nepieciešamo resursu 
sagādē un produkcijas realizācijā.  

 

3.1.  Analizēt  nepieciešamo  piegāžu  daudzumu,  piegādes 
kvalitāti  un  novērtēt  tās  ietekmi  uz  uzņēmuma  darbības 
rezultātiem. 
3.2. Sekot materiālo resursu racionālai izmantošanai. 
3.3. Analizēt, plānot, nodrošināt preču krājumus. 
3.4.  Veikt  ikdienas  darījumus,  operatīvos  darba  procesus 
(darījumu sagatavošanu, līgumu slēgšanu ar piegādātājiem, 
klientiem un organizācijām). 
3.5.  Pārzināt  cenu  veidošanas  metodes  un  prast  tās  reāli 
pielietot.

4. Izmantot mūsdienu informācijas 
tehnoloģijas. 

  

4.1. Lietot IT tehniku profesionāla lietotāja līmenī. 
4.2. Pārzināt biroja tehnikas lietošanu. 
4.3.  Racionalizēt  filiāles  (struktūrvienības)  darbu, 
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. 

5.  Pārzināt  komercdarbību   un 
nodarbinātību  reglamentējošos 
tiesību aktus.  

 

5.1. Orientēties komercdarbību regulējošo  normatīvo aktu 
sistēmā. 
5.2.  Orientēties  finansu  (nodokļu)  sfēru  regulējošo 
normatīvo aktu sistēmā. 
5.3.  Orientēties  nodarbinātību  regulējošo  tiesību  aktu 
sistēmā.  
5.4. Orientēties patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos. 
5.5. Sekot likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiņām. 

6. Pārzināt nozares komercdarbības 
vidi. 

 

6.1. Orientēties nozares statistikā. 
6.2. Izprast klientu uzvedību ietekmējošos faktorus. 
6.3. Sekot produktu  attīstības tendencēm. 
6.4. Koordinēt partnerattiecības ar piegādātājiem. 
6.5. Pārzināt konkurentu uzvedību tirgū. 
6.6. Organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos. 
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7. Iekļauties un strādāt uzņēmuma 
kultūrvidē. 

 

7.1. Ievērot profesionālo ētiku. 
7.2.  Veidot  pozitīvu  saskarsmes  vidi  un  nodrošināt 
uzņēmuma korporatīvo identitāti. 
7.3.  Ievērot  uzņēmuma  pieņemtos  informācijas  un 
dokumentu noformēšanas un aprites principus. 
7.4.  Organizēt  savu  darbu,  strādāt  patstāvīgi  un  regulāri 
paaugstināt profesionālo kvalifikāciju. 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi: 
1• Organizatoriskie – darbs tiek veikts individuāli, komandā vai vadot darbinieku grupu. 
2• Fiziskie – nav. 

Prasmes 
Speciālās prasmes profesijā Kopīgās prasmes Vispārējās prasmes / 

spējas 
•  Orientēties  uzņēmuma 
saimnieciskajā darbībā. 
•  Prasme  novērtēt  komercdarbības 
riskus. 
•  Ievērot  komercdarbības 
reglamentējošo likumdošanu. 
•  Optimāli  organizēt 
struktūrvienības darba procesu. 
•  Prasme  pielietot  lēmumu 
pieņemšanas metodes. 
•  Prasme  izstrādāt  struktūrvienību 
operatīvos darba plānus. 
•  Prasme  piemērot  dažādas 
komercdarbības  formas,  ievērojot 
īpatnības dažādās tās jomās. 
•  Prasme  novērtēt  ar  nodokļiem 
saistītus komercdarbības riskus. 
•  Prasme  veikt  datu  apstrādi 
ekonomisko un  vadības  uzdevumu 
formulēšanai un atrisināšanai. 
•  Pētīt  pieprasījumu,  analizēt  un 
izmantot iegūto informāciju. 
•  Nodrošināt   sanitāri  higiēnisko 
prasību ievērošanu uzņēmumā. 
• Noteikt amatu darbības prioritātes 

•  Prasme organizēt kvalitatīvu 
pakalpojumu  sniegšanu 
klientiem. 
• Izprast valsts un pašvaldības 
lomu nozares komercdarbībā. 
•  Prasme izstrādāt  un realizēt 
komercdarbības  modeļus 
vidējā un mazā uzņēmumā. 
• Prasme strādāt ar sadarbības 
partneriem. 
•  Prasme  apkopot 
saimnieciskās darbības datus. 
•  Prasme  orientēties 
grāmatvedības  uzskaitē un 
bilancē. 
•  Prasme  optimizēt 
struktūrvienības darbu. 
•  Prasme  orientēties  valsts 
nodokļu sistēmā. 
•  Prasme  veikt  pieprasījuma 
un piedāvājuma analīzi. 
•  Veikt  operatīvos  ikdienas 
darījumus. 

• Prasme komunicēties. 
• Prasme strādāt komandā 
/ grupā. 
•  Prasme  veikt  darbu 
patstāvīgi. 
•  Prasme  plānot 
izpildāmos  darbus  un 
noteikt to prioritātes. 
• Prasme nodrošināt darba 
aizsardzības  un  ražošanas 
ekoloģijas normas. 
•  Lietot  informācijas 
meklēšanas  un  atlases 
līdzekļus. 
•  Prasme  sagatavot 
prezentācijas  materiālus 
un tos prezentēt. 
•  Prasme  ievērot 
profesionālās  ētikas 
principus. 
•  Prasme  sazināties  ar 
partneriem svešvalodā. 
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un sadalīt veicamos uzdevumus. 
•  Prasme  pielietot  reklāmas 
metodes,  ievērojot 
sociālpsiholoģiskos aspektus. 
•  Veidot  un  uzturēt  pozitīvu 
komunikāciju. 

Zināšanas 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
priekšstats izpratne pielietošana

Lietišķā latviešu  valoda  un 
lietvedība 

  x 

Svešvalodas   x  
Ekonomiskā matemātika  x  
Datorprogrammu lietošana    x
Ekonomika   x
Tirgzinības   x 
Grāmatvedība   x  
Nodokļu sistēmas pamati   x  
Statistikas pamati  x   
Lietišķo  attiecību  psiholoģija, 
ētika, etiķete 

  x 

Vadības zinības   x 
Tiesību zinības  x 
Komerczinības  x
Darba aizsardzības sistēma   x

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs: 

1• Vitauts Albrekts, SIA auditorfirma “VITRE”, direktors   
2• Andris Auziņš, SIA “Zemgaļi”, tirdzniecības daļas vadītājs  
3• Ināra Ozola, SIA “Auto Stars”, direktore  
4• Juris Brūveris, SIA “Bokova”, direktors    
5• Ingūna Rīgava, SIA “MNL”, direktore  
6• Adelaide Vekslere, Tirdzniecības apvienība ”Nelda”, viceprezidente 
7• Normunds Cercins, Dizaina centrs, prezidents   
8• Raimonds Dambis, Datu tehnoloģijas grupa, prezidents   
9• Lija Fridrihsberga, SIA “S” Rehabilitācijas centrs, vadītāja  
10• Baiba Kalniņa, SIA “Latvijas mežu ierīcība”, direktore  
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Profesijas standarta eksperti: 
1• Kārlis Ketners, Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta nodaļas vadītājs; 
2• Andris Vempers, A/S “Remus” finansu direktors; 
3• Modris Ozoliņš, RTU Rīgas Biznesa institūts, direktors 

6.1.2.  Studiju  programmas  atbilstība  profesijas  standarta  „Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists” prasībām

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” atbilst 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001.) „Noteikumi par valsts 
pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  standartu”  un  profesijas  standartam 
„Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists” (Reģ. nr. PS 0119, IZM rīkojums Nr. 524, 2002. 
25.09.).

6.1.2.1. Standarta prasības apgūt speciālās prasmes profesijā.
 Profesijas standarts izvirzījis prasības uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistiem apgūt 

speciālās prasmes profesijā:
• orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā;
• prasme novērtēt komercdarbības riskus;
• ievērot komercdarbības reglamentējošo likumdošanu;
• prasme piemērot dažādas komercdarbības formas, ievērojot īpatnības dažādās tās formās.
Šādas profesijas speciālās prasmes studentos veido vairāki nozares studiju mācību priekšmeti, 

tādi kā, Makroekonomika, Mikroekonomika, Uzņēmējdarbība; Komerctiesības; Tiesību zinības, 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana.

Speciālās prasmes profesijā:
• optimāli organizēt struktūrvienības darba procesu;
• prasme pielietot lēmumu pieņemšanas metodes;
• prasme izstrādāt struktūrvienību operatīvos darba plānus. 
Studiju kursi kas veido šādu profesiju prasmju ieguvi ir, Uzņēmējdarbība, Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana, Vadību zinības Mikroekonomika; .Lietvedība, Datorprogrammu lietošana
Prasmi novērtēt  ar  nodokļiem saistītus komercdarbības riskus veicina studiju priekšmetu—

Nodokļu sistēmas pamati un grāmatvedības apgūšana.
Lai  apgūt  prasmi  veikt  datu  apstrādi  ekonomisko  un  vadības  uzdevumu  formulēšanai  un 

atrisināšanai;
lai pētīt pieprasījumu, analizēt un izmantot iegūto informāciju;
Studentiem  jāapgūst  mācību  priekšmeti:  Datortehnikas  programmu  lietošana,  Statistikas 

pamati, Ekonomiskā matemātika.
Nodrošināt  sanitāri  higiēnisko  prasību  ievērošanu  palīdzēs  Darba  aizsardzības  sistēmas 

priekšmeta apgūšana.
Pēc studiju programmas „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” (82 KP) apguves divos gados, 

prakses norises, kvalifikācijas eksāmena un diplomdarba aizstāvēšanas absolvents iegūst standartā 
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noteiktas speciālas prasmes profesijā.
Studiju programmā zināšanu līmeni nodrošina profesionālās augstākās izglītības studiju kursu 

obligātais saturs, kas redzams izveidotā tabulā.

Standartā noteiktās 
zināšanas

Zināšanu 
līmenis

pr
ie

kš
st

at
s

iz
pr

at
ne

pi
el

ie
to

ša
na

Studiju programmas „Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbība” priekšmetu saturs 
nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās 
kvalifikācijas ieguvi

KP
Kursa 
līmenis

Lietišķā  latviešu 
valoda un lietvedība

X Lietišķā latviešu valoda un lietvedība 2 A

Svešvalodas X Lietišķā svešvaloda (angļu) 3 B
Ekonomiskā 
matemātika

X Ekonomiskā matemātika 3 C

Datorprogrammu 
lietošana

X Datorprogrammu lietošana 2 A

Ekonomika X Mikroekonomika
Makroekonomika
Ēku  inženierkomunikācijas,  remontu 
tehnoloģijas un energoaudits

3
2
4

A

Tirgzinības X Tirgzinības
Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi

2
3

A

Grāmatvedība X Grāmatvedība 2 B
Nodokļu  sistēmas 
pamati

X Nodokļu sistēmas pamati 2 B

Statistikas pamati X Statistikas pamati 2 C
Lietišķo  attiecību 
psiholoģija,  ētika, 
etiķete

X Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika un etiķete 3 A

Vadības zinības X Vadības zinības uzņēmējdarbībā
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības 
darbības pamatprincipi

4
3
2

A

Tiesību zinības X Tiesību zinības 
Eiropas tiesības 
Darba tiesības 
Īpašuma apdrošināšana

2
2
3
2

B
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Komerczinības X Komerctiesības
Dzīvokļu likumdošana 
Vadības zinības uzņēmējdarbībā
Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi

3
2
4
3

A

Darba  aizsardzības 
sistēma

X Darba aizsardzības sistēma 2 A

Profesiju  standartā  „Uzņēmējdarbības  (komercdarbības)  speciālists”  izvirzītās  profesionālās 
prasības:  strādāt  saimnieciskās  darbības  sfērā,  uzņēmumā,  tā  filiālēs,  struktūrvienībās  vai  kā 
individuālajam komersantam, veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un 
ražotāju)  tirdzniecības  pakalpojumu  savstarpējo  tiesību  un  pienākumu  nodrošināšanu. 
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists strādā, ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu 
prasības. 

Analizējot  studiju  programmas  atbilstību  profesijas  standartam,  var  izdarīt  secinājumu,  ka 
akreditējamā  programma  atbilst  Latvijas  valsts  interesēm,  jo  tā  sagatavo  nepieciešamos 
profesionālos speciālistus, kas prot risināt nekustamā īpašuma, saimnieciskās darbības problēmas, 
prot novērtēt  komercdarbības riskus, ievērot komercdarbības reglamentējošo likumdošanu, prot 
strādāt  ar  sadarbības  partneriem,  juridiskām  un  fiziskām  personām,  veic  nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšanu, vērtēšanu un darījumus.

6.1.3. Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības

Kritērijs Standarta prasības 

ISMA „Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbība” programma

rādītāji
% no kopējā 
programmas apjoma

1. Kopējais 
programmas apjoms

80 –120 KP 82 KP

2. Kopējais studiju 
ilgums

Vismaz divi gadi 2 gadi un 2 nedēļas 
–pilna laika 
studijas,
2 gadi un 3 mēneši –
nepilna laika 
studijas

–

3. Studiju kursu 
kopējais apjoms

Ne mazāk kā 56 KP, 
bet ne vairāk kā 75% 
no programmas 
apjoma

58 KP 70% 

4. Vispārizglītojošo 
kursu apjoms

Ne mazāk kā 20 KP 20 KP
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5. Nozares kursu 
apjoms

Ne mazāk kā 36 KP 38 KP 

6. Prakse Ne mazāk kā 16 KP 16 KP 20 % 
7. Kvalifikācijas 
darbs

Ne mazāk kā 8 KP, 
bet nepārsniedzot 
10% no programmas 
kopējā apjoma 

8 KP 10 % 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbība”  iekļauti  kursi,  kas  nodrošina  augstākās  izglītības  standartā  noteiktās 
prasības

Studiju kursi
Kredīt–
punktu 
skaits

Pārbaudes veids

Vispārizglītojošie studiju kursi
1 Lietišķā latviešu valoda un lietvedība 2  iesk.
2 Lietišķā svešvaloda (angļu) 3 iesk.
3 Eiropas tiesības 2 iesk.
4 Tiesību zinības 2 iesk.
5 Darba tiesības 3 eks.
6 Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika, etiķete 3 eks.
7 Komerczinības 3 eks.
8 Dzīvokļu likumdošana 2 iesk.

 20  

Nozares studiju kursi

9 Mikroekonomika 3 eks.
10 Makroekonomika 2 iesk.
11 Vadības zinības uzņēmējdarbībā 4  eks.
12 Datorprogrammu lietošana 2 iesk.
13 Tirgzinības 2 iesk.

14
Dzīvokļu  īpašnieku kooperatīvā  sabiedrība 
un tās darbības pamatprincipi

2 iesk.

15
Ēku  inženierkomunikācijas,  remontu 
tehnoloģijas un energoaudits

4 kursa darbs, eks.

16 Darba aizsardzības sistēma 2 iesk.
17 Ekonomiskā matemātika 3 iesk.
18 Statistikas pamati 2 iesk.
19 Grāmatvedība 2 iesk.
20 Nodokļu sistēmas pamati 2 iesk.
21 Nekustamā īpašuma apdrošināšana 2 iesk.
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22 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 3 eks.
23 Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi 3 eks.

 38  

 Mācību prakse 16  
Kvalifikācijas  darba  izstrāde  un  tā 
aizstāvēšana

8 Diplomdarbs, aizstāvēšana

Pavisam kopā: 82
Mācību  kursu  izvēli  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmā 

„Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”,  studiju  kursu  un  prakses  saturu  atbilstoši  iegūstamās 
profesionālās  kvalifikācijas  pamatprasībām  un  specifiskajām  prasībām,  kas  nepieciešamas 
pienākumu un galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā, nosaka profesijas standarts 
„Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”. 

6.2.Darba devēju aptaujas rezultāti 
Lai  novērtētu,  cik  pieprasīti  darba  tirgū  studiju  programmā  „Nekustamā  īpašuma 

uzņēmējdarbība” studējošie, tika veikta darba devēju aptauja.
Aptaujā tika atlasīti darba devēji , kas veido galveno tipisko īpašību kopumu un ir tiesīgi paust 

nekustamā īpašuma profesiju  nozares  viedokli,  viņi  pārstāv mazās  un  vidējās  struktūrvienības 
nekustamā  īpašuma  sfērā.  Darba  devējiem  bija  jāizvērtē  darba  tirgus  pieprasījums  pēc 
profesionāļiem ar augstāko izglītību „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbībā”. 

Aptaujā  tika  noskaidrots,  kādām  galvenām  iemaņām  profesijas  kvalifikācijā 
„Uzņēmējdarbības  (komercdarbības)  speciālists”  darba  devējs  dod  priekšrocību.  Darba  devēji 
atzinīgi  vērtē  profesionālās  augstākās  izglītības  ieguvējus,  kas  prot  orientēties  uzņēmuma 
saimnieciskajā  darbībā,  nodrošināt  nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanu  un  apsaimniekošanu, 
piemērot dažādas komercdarbības formas, organizēt un veikt darbu patstāvīgi, strādāt komandā.

 Analizējot aptaujas rezultātus, jāsecina, ka darba devēji ar lielu pārliecību apgalvo, ka šobrīd 
intensīvajā nekustamā īpašuma tirgū izjūt lielu izglītotu speciālistu trūkumu. Darba devēji liecina, 
ka  nekustamā  īpašuma  tirgus  tempi  ir  sasnieguši  neredzētus  apmērus,  kas  pieprasa  izglītotus 
darbiniekus   ar  augstu  profesionālo  kvalifikāciju  nekustamā  īpašuma  apsaimniekošanā, 
pārvaldīšanā, vērtēšanā un darījumu veikšanā. Darba tirgus pieprasījums pēc profesionāļiem ar 
augstāko izglītību tuvāko 5 gadu laikā divkāršosies. 

7. Studiju programmas novērtējums 
Studiju  programma  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  veidota  saskaņā  ar  Augstskolu 

likumu un Valsts Profesionālās izglītības likumu. Tā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 
apstiprinātajiem  Noteikumiem  par  valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības 
standartu,  ceturtā  līmeņa profesionālās  kvalifikācijas  ieguvi  (Nr.  141.  20.03.  2001.),  profesiju 
standartu izstrādes kārtību (Nr. 131. 29.03.2002.), grozījumiem Augstskolu likumā (23.12.2003.), 
Ministru kabineta noteikumiem (Nr.66., 67.3.02.2004.) un citiem Latvijas valdības rīkojumiem. 
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Tas atbilst Latvijas saimnieciskajai attīstībai un darba devēju interesēm. 

7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Programmas īstenošanas mērķi:

• dot iespēju studējošajiem iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā 
līmeņa  profesionālo  kvalifikāciju  atbilstoši  profesijas  standartam  „Uzņēmējdarbības 
(komercdarbības)  speciālists”  un  sekmēt  viņa  konkurētspēju  mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos; 

• radīt  motivāciju  tālākizglītībai  un  sniegt  iespēju  sagatavoties  otrā  līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei; 

• orientēt  studentus  uz  nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbību,  nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vērtēšanu un darījumiem. 
Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt studējošiem kvalitatīvu izglītību nekustamā īpašuma uzņēmējdarbībā, attīstīt un 

nostiprināt  teorētisko zināšanu praktiskās  pielietošanas  prasmes un iemaņas  mācību 
prakses procesā;

• sagatavot  profesionālus  speciālistus,  kas  būtu  spējīgi  veikt  nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vērtēšanu un darījumus; 

• sagatavot konkurētspējīgu personību, atbilstošu mūsdienu tirgus ekonomikas prasībām 
Latvijā un ārvalstīs; 

• attīstīt  studējošajos  spēju  orientēties  jaunākajās  zinātniskajās  atziņās,  kas  veicina 
uzņēmējdarbībā nekustamā īpašuma dinamiskā tirgus attīstību. 

• nodrošināt studējošajiem pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, gatavojot kursa 
darbus,  izpildot kontroldarbus  un piesaistot projektu izstrādē.

Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskolas  piedāvātās  nekustamā  īpašuma 
uzņēmējdarbības studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti 
augstas  kvalifikācijas  speciālisti,  kas  divos  studiju  gados  apgūst  uzņēmējdarbības  ekonomiku, 
nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanu  un  apsaimniekošanu,  vadības  zinības  uzņēmējdarbībā, 
komerczinības,  Eiropas  tiesības,  tiesību  zinības,  saimnieciskās  un  darba  tiesības,  likumdošanu 
uzņēmējdarbībā,  kooperatīvajā  sabiedrībā,  nekustamā  īpašuma  tiesisko  regulāciju,  nekustamā 
īpašuma  apdrošināšanu,  vērtēšanu  un  darījumus,  nodokļu  sistēmu,  finanses,  grāmatvedības 
pamatus, datorzinību, lietvedību, saskarsmes psiholoģiju un komunikāciju, lietišķo latviešu valodu 
un svešvalodu.

Studiju programmas saturīgais vērtējums liecina, ka pēc 82 kredītpunktu pilnīgas apgūšanas 
absolvents  iegūst  „Uzņēmējdarbības  (komercdarbības)  speciālista”  profesiju  un  ceturtā  līmeņa 
profesijas  kvalifikāciju.  Šī  profesionālā  kvalifikācija  ļauj  absolventam organizēt,  koordinēt  un 
vadīt  uzņēmuma  (filiāles)  komercdarbību  un  struktūrvienību  darbu,  veikt  nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšanu,  vērtēšanu,  pircēja  un  pārdevēja  savstarpēju  darījumu  noformēšanu,  hipotekārā 
kredīta  saņemšanu  un  investēšanu  nekustamā  īpašuma  attīstībā.  Atbilstoši  Profesiju 
Klasifikatoram  absolvents  iegūst  prasmi  un  var  strādāt  par  Uzņēmuma  Komercdirektoru, 
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Pārvaldnieku,  Priekšsēdētāju,  Namu  Pārzini,  Ekonomikas  direktoru,  Finanšu  Direktoru, 
Nekustamā  īpašuma  Aģentu,  Novērtētāju,  Mājas  Pārvaldnieku,  Firmas  Direktoru 
(komercpakalpojumos), Individuālo Komersantu.

7.2.  Studiju  programmas  organizācija  (kā  mainījusies  studiju  programmas  struktūra 
attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), studiju programmas plāna atbilstība struktūrvienības 
mērķiem un uzdevumiem.

Studiju  programmas  struktūra  salīdzinājumā  ar  licences  iegūšanai  iesniegto  programmu 
2004.gada 3.jūnijā nav mainījusies. 2004./2005. mācību gadā Informācijas sistēmu menedžmenta 
augstskola  (ISMA)  uzsāka  īstenot  studiju  programmu „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”. 
Studiju  programmas  īstenošanas  ilgums  un  apjoms:  pilna  laika  –  2  gadi  un  2  nedēļas,  82 
kredītpunkti; nepilna laika – 2 gadi un 3 mēneši, 82 kredītpunkti. 

Vērtējot  triju  semestru  studiju  programmas  mācību  procesu,  jāsecina,  ka  mācību  process 
noritējis saskaņā ar paredzēto studiju programmas apjomu un kredītpunktu skaitu. Studiju procesa 
padziļināšanas  nolūkā  tika  vērtēti  kursu  apraksti,  papildināti  ar  jauno  literatūru.  Studiju 
programmas īstenošanā piedalās visas augstskolas struktūrvienības, to var redzēt piedāvātā tabulā. 

Studiju  programmas  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  īstenošanā  iesaistītās 
augstskolas struktūrvienības ( katedras.)
Nr. 
p. 
k.

Katedra ISMA  struktūrvienību  nodrošinājums  studiju 
programmas  mērķu  sasniegšanā  un  uzdevumu 
īstenošanā kursu priekšmetu apguvē 

Katedras 
piedalīšanās  studiju 
programmas 
īstenošanā

1 Ekonomikas 
katedra

Mikroekonomika,  Makroekonomika;  Vadības 
zinības  uzņēmējdarbībā;  Grāmatvedība;  Nodokļu 
sistēmas  pamati;  Ēku  inženierkomunikācijas, 
remontu tehnoloģijas un energoaudits;  Nekustamā 
īpašuma  pārvaldīšana;  Nekustamā  īpašuma 
vērtēšana  un  darījumi;  Nekustamā  īpašuma 
apdrošināšana;  Dzīvokļu  īpašnieku  kooperatīvās 
sabiedrības darbības pamatprincipi (prof. A.Vedļa, 
doc. T.Odinokova, doc. J.Fjedorova,  asoc. prof.M. 
Gedrovičs, lekt. V.Peipiņš, asist.D. Siliņa, lekt. A. 
Torgans, prof. A. Sproģis)

27 kp jeb 46.55 % 
no  kopējā  studiju 
kursu  kredītpunktu 
skaita

2 Tiesību katedra Eiropas  tiesības;  Tiesību  zinības;  Darba  tiesības; 
Komerctiesības; Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika 
un  etiķete;Dzīvokļu  likumdošana;  Darba 
aizsardzības  sistēma  (doc.V.  Reingolds,  doc. 
J.Lukjanova,  lekt.  Tokmakova,prof.  O.Ņikiforovs, 
lekt. D.Ose, Mg. oec. R. Zvirbulis )

17 kp jeb 29,31 % 
no  kopējā  studiju 
kursu  kredītpunktu 
skaita
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3 Dabaszinātņu 
un 
datortehnoloģiju 
katedra

Datorprogrammu  lietošana;  Ekonomiskā 
matemātika;  Statistikas  pamati 
(doc.Šidlovska,doc.A.Mračko,  ,  asoc.prof. 
A.Kovancevs, prof. J.Šuņins)

7 kp jeb 12,06%

4 Valodu  un 
kultūras katedra

Lietišķā latviešu  valoda un  lietvedība;  svešvaloda 
(angļu) (lekt. Dz. Zauska, doc. V. Brokāns, lekt.N. 
Bžiškjana

5 kp jeb 8,62%

5 Menedžmenta 
un  mārketinga 
katedra

Tirgzinības;( lekt. L.Āzene) 2 kp jeb 3,45%

Augstskolu  struktūrvienības  (katedras)  nodrošina  studējošo  zināšanas  atbilstoši 
„Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists” profesionālā standarta prasībām. Tā, piemēram, 
Ekonomikas katedras docētāji īsteno 46,55% no kopējā studiju kursu kredītpunktu skaita, Tiesību 
katedra  – 29,31%,  Dabaszinātņu  un  datortehnoloģiju  katedra–12,06%,  pārējas  divas  katedras 
nodrošina–12,07%. 

Apgūstot  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  studiju  programmas  82  kredītpunktus, 
studenti iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. 

7.3.  Studiju  programmas  praktiskā  realizācija  (izmantotās  studiju  metodes  un  formas, 
akadēmiskā  personāla  pētnieciskās  darbības  un  to  ietekme  uz  studiju  darbu,  studējošo 
iesaistīšana pētnieciskajos projektos

Studiju mācību kursu apguve notiek lekcijās, semināros, mācību praktiskos darbos, praktiskos 
darbos pasniedzēju klātbūtnē, konsultācijās. Mācību stundu ilgums – 45 minūtes. Pārbaudījumus 
un kursa darbus kārto mācību plānā paredzētajos semestros.

7.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programma tiek īstenota pilna un nepilna laika formā.
Lai  nodrošinātu  studiju  programmas  mērķu sasniegšanu  un  uzdevumu izpildi,  lai  studenti 

apgūtu paredzētos studiju priekšmetus mācību procesā, lielākais īpatsvars tiek likts uz vispāratzīto 
mūsdienu studiju formām un metodēm: lekciju lasīšanu, praktiskām nodarbībām, darbu mazās 
grupās, kursu darbu izstrādi, kā arī prakses organizēšanu.

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Akadēmiskais 
personāls,  vērtējot  studentu  zināšanas  eksāmenā,  izmanto  pozitīvo  sasniegumu  summēšanu. 
Eksāmenā  tiek  dota  iespēja  apliecināt  zināšanas  par  programmu pamatdaļās  ietvertā  obligātā 
satura  apguvi.  Zināšanu  vērtēšanā  izmanto  dažādus  pārbaudes  veidus:  ieskaites,  kursu  darbu 
izstrādi, praktisko darbu izpildi, referātu sagatavošanu. 

Kursa  darbu  aizstāvēšana  notiek  referāta  formā.  Tā,  piemēram,  priekšmetā  ”Nekustamā 
īpašuma vērtēšana un darījumi” studenti, izmantojot pasniedzēja izstrādāto metodi, savāca datus 
par  konkrēto  novērtējamo objektu.  Gatavojot  kursa  darbus,  studenti  analizēja  šādus  faktorus: 
objekta  atrašanās  vieta;  infrastruktūras attīstības pakāpe;  apbūves raksturojums;  apgrūtinājumi; 
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ģeogrāfiskais  novietojums.  Šo  faktoru  analīze  ļāva  studentiem  secināt  un  aizstāvēt  viedokli 
referātos, parādot, kā šie faktori ietekmējuši eksperta slēdzienu un noteikuši objekta vērtību.

Šāda  referātu  forma  kursa  darbu  aizstāvēšanā  veicina  studējošo  praktiskās  iemaņas, 
prezentācijas prasmi un spēju izmantot praktiskās zināšanas,  māca aizstāvēt savu viedokli.  Tā 
iemāca analītiski, radoši vērtēt plaši savākto informācijas materiālu. Izmantotās studiju metodes 
un formas kursu darbu sagatavošanā attīsta studentu iemaņu pētnieciskajā darbā. 

Studiju programmas realizācijā pastāvīgi notiek studiju metožu un formu pilnveidošana, kas 
izpaužas gan kursa darbu referātos,  gan kontroldarbu sagatavošanā,  gan testos  ar  piedāvātiem 
jautājumiem un atbilžu iespējamiem variantiem. Radošs ir pasniedzēja darbs auditorijā, kas palīdz 
studentam saprast sarežģītas tēmas; pasniedzēju darbs ar studentiem veicina studiju kursu apguvi.

7.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un to ietekme uz studiju darbu, 
studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos

Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskola  aktīvi  piedalās  dažādos  starptautiskos 
projektos. Aaugstskolas akadēmiskais personāls kopā ar studentiem īsteno zinātniski pētnieciskās 
tēmas. 

Studiju programmas „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” mācībspēki kopā ar studentiem 
iesaistījušies starptautiskajos projektos: 

1. Pasniedzēja Mg.iur.Daina Ose kopā ar II kursa studentiem jautājumā par dzīvokļu un 
sabiedrisko  celtņu  pieejamību  cilvēkiem  ar  invaliditāti  nodrošināšanu  aktīvi  ir 
iesaistījušies  starptautiskajā  pilotprojektā  (projekta  koordinatore  augstskolas  rektore 
prof.  Dr.  oec.  M.  Živitere.)–  „Iespēja,  nevis  nespēja  nodarbinātībā  (‘Abiliy  not 
Disability  in  Employment’)  /Leonardo  da  Vinci  Community  Vocational  Training 
Action  Programme  Second  phase:  2000—2006  (sadarbībā  ar  Latvijas  Universitāti, 
LTA, Labklājības ministriju un partneriem no Anglijas, Grieķijas un Luksemburgas). 

2. Dr.Sc.ing.  A.Mračko,  Dr.phys.  E.Šidlovska  ar  I  kursa  studentiem  strādā  pie 
jautājumiem  par  informācijas  kodēšanu  projektā  „Mathematical  and  Computer 
Modelling  of  Fundamental  Properties  of  Disordered  Condensed  Media”  (projekta 
vadītājs  prorektors  inovatīvajā  darbā,  Informācijas  Sistēmu  studiju  programmas 
direktors Dr. habil. sc. ing. Jurijs Šuņins. 

3. No  atsevišķo  kursu  pasniedzējiem studiju  programmas  „Nekustamā  īpašuma 
uzņēmējdarbība” visnozīmīgāko  zinātniski  pētniecisko  darbu  starptautiskajā  līmenī 
veic asoc. prof. M. Gedrovičs. Viņš savā pētnieciskajā darbā ir iesaistījis studējošos, 
vispirms  dodot  studiju  kursa  uzdevumus  –  „Ēku  inženierkomunikācijas,  remontu 
tehnoloģijas  un  energoaudits”.  Viņš  ir  iesaistīts  kā  eksperts  starptautiskā  projektā 
Eiropas Savienības DG TREN programmā „Ilgtspējīgas enerģētikas sistēmas”, 2004.-
2006.,  Brisele.  M. Gedroviča kā energoauditora  praktiska līdzdalība notiek Mājokļu 
aģentūras Publiskās un privātās partnerības pilotprojektā „Mājokļu energoauditi 2005”. 
Viņš turpina darbību pie energoefektīva un videi draudzīga projekta izstrādes Latvijā. 
Viņa  zinātniskā  darbība  ir  pozitīvi  ietekmējusi  studiju  darbu,  studējošo  iesaistīšanu 
pētnieciskā darba apguvē. M. Gedroviča vadībā vairāki studenti ir strādājuši pie šodien 
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aktuālām kursa darbu sagatavošanas un aizstāvēšanas tēmām: Ēku energoaudits un to 
rezultātu  analīze;  Enerģijas  efektivitātes  politika  Latvijā;  Energoaudita  teorētiskie 
pamati  un praktiskā realizācija.  Otrā  kursa studenti  strādā M. Gedroviča vadībā pie 
šādām  diplomdarbu  tēmām:  „Eiropas  energoefektivitātes  pasākumu  izmantošana 
Latvijā”; „Dažu energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju ekonomiskā

izmantošana”. 
Augstāk minēto un vēl citu pasniedzēju tēmu izpētes rezultāti dod pienesumu zinātnē, savukārt 

iegūtās zināšanas studējošie pielieto praktiskajā dzīvē risinot pašreizējās un nākotnes ekonomikas 
problēmas.  Šie  piemēri  liecina  par  akadēmiskā  personāla  aktīvu  zinātnisku  darbību  un  viņu 
pozitīvu ietekmi uz studējošo iesaistīšanu pētniecībā.

7.3.3. Mācību prakse
Liels  īpatsvars  studiju  programmā  tiek  likts  uz  praksi  –  16  kredītpunkti  vai  20%  no 

programmas  kopējā  kredītpunktu  apjoma.  Mācībspēku  darbs  tiek  vērsts  uz  to,  lai  attīstītu 
studentos prasmi apgūt un izprast studiju kursu, raisītu studentos interesi teorētiskās un praktiskās 
zināšanas  izmantot  praksē.  Prakses  organizēšanas  kārtību  reglamentē  Informācijas  sistēmu 
menedžmentu  augstskolas  Nolikums  par  studiju  praksēm  (apstiprināts  Informācijas  sistēmu 
menedžmentu augstskolas Senāta 2002. gada 5.aprīļa sēdē, protokols Nr.1). Prakses vērtēšanai un 
ieskaitīšanai paredzēti īpaši kritēriji. Studējošo prakse tiek plānota 2., 3. un 4. semestrī. Atbilstoši 
plānotajam otrā kursa studenti 2. semestrī trīs nedēļas strādāja praksē (3 kp). Pēc prakses norises 
vietas izvēles tika noslēgts līgums par prakses norisi ar katru studentu. Prakses vadītājs studentiem 
nodrošināja prakses uzdevumus. Prakses uzdevumi tika noteikti:

• iepazīties ar uzņēmuma darbību (pēc gada atskaitēm);
• novērtēt uzņēmuma darbību;
• izstrādāt uzņēmējdarbības attīstības plānu;
• analizēt uzņēmuma darījumus ar citiem uzņēmumiem un institūcijām;
• analizēt  studiju  kursu  profesionālus  jautājumus  par  ēku  komunikācijām,  remontu 

tehnoloģijām, energoauditu, nekustamā īpašuma vērtēšanu un darījumiem, par uzņēmuma 
pārvaldīšanu, apdrošināšanu, darba aizsardzības sistēmas nodrošinājumu.

• analizēt esošās uzņēmējdarbības problēmas, piedāvāt uzņēmuma konkurētspēju;
• novērtēt ar nodokļiem saistītus uzņēmējdarbības riskus;
• prasme pielietot datorprogrammas;
• orientēties nozares statistikā;
• pārzināt nozares komercdarbības vidi;
• pārzināt komercdarbību un nodarbinātību reglamentējošos tiesību aktus;
• konsultēt darbiniekus;
• ievērot  uzņēmuma  pieņemtos  informācijas  un  dokumentu  noformēšanas  un  aprites 

principus. 
Atbilstoši  paveiktajam studenti  rakstīja dienasgrāmatu.  Prakses noslēgumā studenti  prakses 

vadītājam  iesniedza  atskaiti.  Tādējādi  studenti  ieguva  priekšstatu  par  attiecīgo  uzņēmumu 
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saimniecisko darbību,  prasmi organizēt  nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, 
izprast  ēku  inženierkomunikācijas,  pielietot  ēku  remontā  jaunākās  tehnoloģijas,  apgūt  ēku 
energoaudita  teorētiskos  pamatus  un  praktisko  realizāciju.  Prakse  nostiprināja  studentos  darba 
prasmju un iemaņu veidošanas saikni starp mācību kursā iegūtajām zināšanām un to praktisku 
pielietošanu darbā.

Prakses  rezultāti  kopumā  augstskolā  tika  apkopoti  2005.  gada  15.  novembrī  zinātniski 
praktiskajā konferencē „Studiju prakse un bizness”. Prakses labāko dalībnieku vidū tika atzīmēta 
arī „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbības” studiju programmas studente.

Mācību prakses līgumi skatīt pielikumā Nr. 3. 
7.4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze) 

Vērtēšanas  sistēma  atbilst  Ministru  kabineta  2001.  gada  20.  marta  noteikumos  Nr.141 
„Noteikumi  par  valsts  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  standartu”  izvirzītajām 
prasībām. Studiju programmas teorētiskās daļas apguvi vērtē 10 ballu sistēmā: ļoti augsts apguves 
līmenis (10 – „izcili”, 9 – „teicami”); augsts apguves līmenis (8 – „ļoti labi”, 7 – „labi”); vidējs 
apguves līmenis (6 – „gandrīs labi”, 5 – „viduvēji”, 4 –„gandrīz viduvēji”); zems apguves līmenis 
(3 – „vāji”, 2 – „ļoti vāji”, 1 – „ļoti, ļoti vāji”). Studiju programmas praktiskās daļas apguve, kā arī 
prakse,  tiek vērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā („ieskaitīts” vai „neieskaitīts”).

Par  katru  apgūto  mācību  kursu  un  praksi  ieskaita  kredītpunktus,  ja  saņemts  vērtējums 
„ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”.

Pirmā līmeņa profesionālās  augstākās  izglītības  standarts  nosaka,  ka Programmas apguves 
beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 
ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņems izglītojamais, kurš apguvis 
programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 5 – 
„viduvēji”. 

Vērtēšanas metodes ir pārņemtas no Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas īstenotās 
„Uzņēmējdarbības vadība” programmas, kur tās ir pierādījušas savu efektivitāti. Studenta zināšanu 
novērtēšanas mērķis ir noskaidrot, vai studijas tiek veiktas atbilstoši izvirzītajiem kursu mērķiem 
un  uzdevumiem.  Profesionālās  studiju  programmas  pamatkursi  tiek  vērtēti  ar  atzīmi  10  ballu 
sistēmā. Pārējie studiju kursi tiek vērtēti „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

Teorētisko zināšanu vērtēšanas kritēriji: 
a) zināšanu apjoma summēšana;
b) zināšanu apguves dziļums;
c) papildu zināšanas; 
d) prasme demonstrēt teorētiski apgūtās zināšanas prezentācijās.
Apgūto prasmju vērtēšanas kritēriji:
a) prasme praksē izmantot teorētiski apgūtās zināšanas;
b) spēja saistīt iegūtās zināšanas ar praksi. 
Programmas  apguves  beigās  ir  jānokārto  kvalifikācijas  eksāmens,  jāizstrādā  un  jāaizstāv 
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diplomdarbs.

7.5. Studējošie:
7.5.1. Studējošo skaits programmā–35
7.5.2.Pirmajā kursā imatrikulēto skaits–31
7.5.3. Absolventu skaits–nav.
7.5.4. Studējošo aptaujas un to analīze

Katra semestra noslēgumā tiek veikta studējošo aptauja lai noskaidrotu studiju programmas 
„Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” mācību procesa līmeni.

Anketēšanas  rezultātā  visaugstāko  atzinību  par  jautājumu–„Teorētisko  materiālu  skaidroja 
saprotami, labi, ar piemēriem” studenti izteica Ēku inženierkomunikācijas, remontu tehnoloģijas 
un energoaudita kursa pasniedzējam–„pilnībā atbilst” (90,9%), ar 81.8%–novērtēja: Nekustamā 
īpašuma apdrošināšana,  Ekonomiskā matemātika pasniedzēja darbu; 73%–pozitīvi  izteicās,  par 
kursu  Nekustamā  īpašuma  vērtēšana  un  darījumi.  Mikroekonomiku  un  Tiesību  zinības 
pasniegšanu. Kursiem, Datorprogrammu lietošanas priekšmetu pozitīvi  novērtēja  – 63,63% un 
Latviešu valodas pasniegšanu–60% aptaujāto.

Par  jautājumu–„Spējīgs  ieinteresēt  auditoriju  un  piesaistīt  tās  uzmanību”  81,8%  studenti 
izteicās pozitīvi par priekšmetu pasniedzējiem: Ēku inženierkomunikācijas, remontu tehnoloģijas 
un  energoaudits,  Ekonomiskā  matemātika  un  Nekustamā  īpašuma  apdrošināšana.  Ar  63,6% 
pozitīvi novērtēja priekšmetus: Mikroekonomiku, Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi, kā 
arī Datorprogrammu lietošanas pasniedzējus.

Par jautājumu–„Individuālie uzdevumi, testi, grupu darbs, praktiskie uzdevumi bija pietiekamā 
daudzumā”  studenti  augsti  novērtēja  Nekustamā  īpašuma  vērtēšana  un  darījumi,  Ekonomiskā 
matemātika,  Angļu  valoda,  Datorprogrammu lietošana,  Nekustamā  īpašuma apdrošināšana  un 
Latviešu valodas priekšmetus.

Visaugstāko un visaptverošāko pozitīvo vērtējumu ieguva jautājums–„Pasniedzēja attieksme 
pret  studentiem  bijusi  demokrātiska  un  taktiska”.  Septiņu  studiju  kursu  pasniedzējiem  tika 
uzsvērta  no  80%  līdz  100%  pozitīvā  attieksme  pret  studentiem.  Pārējos  trīs  priekšmetos 
pasniedzēju  uzvedību  pozitīvi  vērtēja  no  60%  līdz  73%.  Tas  rāda  gandarījumu  par  prestižu 
augstskolas akadēmiskā personāla kolektīvu, kuram piemīt ne tikai augstas profesionālās spējas, 
bet arī humāna attieksme pret studējošajiem. 

Aptaujātie  izteica  arī  dažus  vēlējumus.  Tā,  priekšmetā,  Datorprogrammu  lietošana  par 
jautājumu–vai– spējīgs pasniedzējs ieinteresēt auditoriju un piesaistīt tās uzmanību– vienā anketā 
tika nofiksēta negatīva attieksme .par studiju kursu– Mikroekonomiku un Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana, vērtējot jautājumu–„Individuālie uzdevumi, testi, grupu darbs, praktiski uzdevumi 
bija pietiekamajā daudzumā” četrās anketēs norādīts varēja būt vairāk. Šāda veida novēlējumi tiek 
ņemti vērā.

Analizējot  aptaujas  rezultātus,  var  secināt,  ka  studējošie  pārsvarā  ir  apmierināti  ar  studiju 
procesa līmeni un pasniedzēju darbu.

7.5.5. Absolventu aptaujas un to analīze – absolventu nav.
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7.5.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā izsaka aptaujas rezultātā, kā arī īsteno 

tieši,  izsakot  savus  priekšlikumus  studiju  priekšmeta  pasniedzējam,  programmas  direktoram. 
Studenti aktīvi piedalās arī Studentu pašpārvaldes darbā. Studentu pašpārvaldē darbojas mācību 
un izglītības sektors, kas ir nodibinājis lietišķas attiecības ar studentu grupu vecākajiem, studentu 
grupām, pasniedzējiem un augstskolu  vadību.  Augstskolas  vadības  un  studentu sadarbība  dod 
atgriezenisko  saikni  studiju  procesa  pilnveidošanā.  Studiju  programmā  „Nekustamā  īpašuma 
uzņēmējdarbība” darbojas studentu Dome, kuras darbā piedalās pasniedzēji, kā arī, darba devēji. 
Domes  sēdēs  apspriež  jautājumus  saistītus  ar  studiju  procesa  apgūšanu,  prakses  jautājumiem, 
pasniedzēju darbu, un lekciju apmeklējumu.

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls.
7.6.1.Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu 

skaitu, kurām ir zinātnes doktora grāds, habilitētā doktora grāds vai maģistra grāds.
Atbilstoši augstskolas likumam un Profesionālās izglītības likumam programmu „Nekustamā 

īpašuma uzņēmējdarbība” studiju programmas kursu īstenošanu nodrošina akadēmiskais personāls 
ar augstu kvalifikācijas līmeni attiecīgajā studiju priekšmetā.

Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 25 docētāji, t.sk.: 
a) 6 profesori un asociētie profesori;
b) 8 docenti;
c) 11 lektori; 
d) starp tiem 10 ir doktori un habilitētie doktori;
e) 12 ar maģistra grādu.

2  praktiķi ar lielu praktiskā darba pieredzi, attiecīgās nozares speciālisti.
62,5%  akadēmiskā  personāla,  kas  īsteno  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  studiju 

programmas  kursus,  ir  ievēlēti  ISMA.   Šis  personāls  nodarbojas  ar  zinātnisko  un  zinātniski 
metodisko darbu. Speciālo profesiju kursu pasniedzēji, kas strādā augstskolā blakusdarbā, piedalās 
pētnieku grupās, starpkatēdru  semināros un reģionu zinātniskās konferencēs Rīgas Tehniskajā 
universitātē, Latvijas Universitātes Juridiskajā un Ekonomiskajā fakultātē.
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7.6.2.  Akadēmiskā  personāla  kvalifikācijas  atbilstība  struktūrvienības  mērķu  un 
uzdevumu īstenošanai 
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7.6.2.1.Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (pielikumā)Nr.4.
7.6.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

Uz vakantajiem akadēmiskajiem amatiem Informācijas  sistēmu menedžmenta  augstskolā 
tiek izsludināts konkurss. Ievēlēšana akadēmiskajos amatos notiek atbilstoši Latvijas Republikas 
likumdošanas aktos un ISMA Satversmē noteiktajai kārtībai.

Vispārizglītojošajiem studiju un nozare pamatkursiem „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” 
studiju  programmas  īstenošanā  piesaistīti  ISMA  ievēlētie  pamatdarbā  strādājošie  docētāji, 
(62,50%). 33% no programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais 
grāds (25% akadēmiskā personāla ar doktora zinātnisko grādu ir ievēlēti ISMA), savukārt vēl 13% 
studē  doktora  studiju  programmās.  Tāpat  docētāji  pilnveido  pedagoģijas  un  psiholoģijas 
teorētiskās zināšanas un to pielietošanu pedagoģiskajā darbībā augstskolu pedagogu profesionālās 
pilnveides programmās.

Programmas īstenošanā tiek iesaistīti  arī vadošie nozares profesiju speciālisti ar lielu darba 
pieredzi  savā  specialitātē  –  M.Gedrovičs  (ēku  energoaudits),  V.Peipiņš  (nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšana),  D.Siliņa  (nekustamā  īpašuma  vērtēšana  un  darījumi),  A.Torgans  (nekustamā 
īpašuma apdrošināšana), D.Ose (dzīvokļu likumdošana) u.c. 

Programmas īstenošanā iesaistītais personāls vecumā līdz 40 gadiem ir 20,83%, no 41 līdz 50 
gadiem –29,.16%,  no  51  līdz  60  gadiem–25% un  virs  61  gada  –  12,50% no  visa  personāla 
kopskaita.  Tātad 50% no Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbības studiju programmas īstenošanā 
iesaistītais akadēmiskais personāls ir vecumā līdz 50 gadiem ar lielu zinātniskā darba un dzīves 
pieredzi un novatorisku pieeju darbam. Viņi aktīvi darbojas zinātniski pētnieciskajā darbā. Visi 
studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki regulāri piedalās ISMA, citu augstskolu, kā 
arī profesionālo organizāciju rīkotajās starptautiskās konferencēs.

7.7. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās  izglītības studiju  programmas „Nekustamā īpašuma 

uzņēmējdarbība”  finansējuma  avots  –  fizisko  un  juridisko  personu  maksa  par  mācībām. 
Programmas  izmaksas  tiek  novērtētas  Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskolas 
salīdzinājumā ar citām profesionālo studiju programmām.

Nr.p.k. Rādītājs (izdevumi) Mēnesī Ls Gadā Ls (12 mēneši)
1 Īres maksa saskaņā ar īres līgumu 3341 40009 
2 Komunālie maksājumi 1172 8068 
3 Elektrība 95 252
4 Darba algas (ieskaitot nodokļus) 2153 25836 
5 Bibliotēka (grāmatu iepirkšana) 143 1716
6 Tehnika  (datori, 

programmnodrošinājums,  kopētāja 
izmantošana un tamlīdzīgi)

2256 26060

7 Kosmētiskais  remonts,  ārkārtas 
remontdarbi

2331 27980 
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8 Saimnieciskie  izdevumi,  kancelejas 
preces

233 1400

Kopā 11724 131321 

Programmas īstenošanai nepieciešamais infrastruktūras nodrošinājums:
a)  programmā  studējošie  ir  nodrošināti  ar  auditorijām  lekciju,  semināru  un  praktisko 

nodarbību vajadzībām – Rīgā, Lomonosova ielā 1a B korpusā (23 auditorijas, 12 palīgtelpas – 
kopējā platība 2227,5,. 73m2);

b) nodarbībās tiek izmantoti 16 magnetofoni, audio un videoaparatūra (divi televizori,  divi 
videomagnetofoni), divi multimediju projektori, četri kodoskopi;

c) studentu nodarbības notiek piecās datorklasēs (148 datori),  kurām pieslēgts internets un 
kuras nepārtraukti tiek aprīkotas ar jaunākās paaudzes tehniku un programmatūru;

d)  studentu rīcībā  ir  bibliotēka  un  divas  lasītavas,  kurās  iespējams lasīt  literatūru,  gatavot 
mājas  uzdevumus,  strādāt  pie  kursa  darbiem  un  diplomdarbiem,  zinātniskiem  referātiem; 
augstskolas  bibliotēka  dibināta  1999.  gadā.  Bibliotēkas  fonds  veidots  atbilstoši  mācību 
programmu prasībām un sakārtots  pa nozarēm:  ekonomika,  finanses,  uzņēmējdarbības vadība, 
nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība,  uzņēmējdarbības  juridiskais  nodrošinājums,  informācijas 
tehnoloģijas,  viesmīlības  industrija,  humanitārie  priekšmeti,  kultūras  menedžments,  kā  arī 
literatūra augstskolā pasniedzamo svešvalodu apgūšanai;

e) materiāli tehniskā bāze atbilst sanitāro normu prasībām un nodrošina visa veida nodarbību 
vajadzības;

f)  programmā  studējošie  kā  starpbibliotēku  abonementi  ir  nodrošināti  ar  iespēju  izmantot 
valsts un augstskolu lielākās bibliotēkas. Augstskola ir nodrošinājusi studējošos ar brīvi pieejamu 
internetu;

g)  augstskolā  ir  izveidots  iekšējais  lokālais  datortīkls,  kas  ļauj  plaši  izmantot  augstskolas 
resursus.

7.8. Ārējie sakari
7.8.1. Saistība ar darba devējiem.

Sadarbība ar darba devējiem notiek divos virzienos: 
• darba devēji tiek iesaistīti profesiju kursu īstenošanā;
• darba devēji organizē mācību praksi.

Mācību praksi  un studiju  kursa darbu sagatavošanu studenti  veica SIA „BRC Nekustamie 
īpašumi  „Real  iestate   center”  BRC.  Šīs  firmas  pārstāve  Diāna  Siliņa  pasniedz  studiju  kursu 
„Nekustamā  īpašuma  vērtēšana  un  darījumi”.  Latvijas  Nekustamā  īpašuma  Pārvaldnieku 
asociācijas  (NĪPA)  prezidents  Vitolds  Peipiņš  pasniedz  studiju  kursu  „Nekustamā  īpašuma 
pārvaldīšana”. II semestra studenti veiks mācību praksi Latvijas Nekustamā īpašuma Pārvaldnieku 
asociācijas  (NĪPA)  organizācijās.  Informācijas  sistēmu  menedžmenta  augstskola  papildus  ir 
vienojusies  par  iespēju  studentiem  izmantot  prakses  vietas  ar  SIA  Real  Estate–Latio  un 
Nekustamo īpašumu darījumu asociāciju Lanīda.
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7.8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs.
ISMA  īstenojamā  pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programma 

„Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” ir salīdzināma ar Rīgas Tehniskās universitātes koledžas 
programmu  „Uzņēmējdarbība  un  vadīšana”,  studiju  ilgums  –  2  gadi,  studiju  apjoms–  80 
kredītpunkti.  Sadarbojoties  ar  RTU studiju  programmu „Uzņēmējdarbība un vadīšana”,  ISMA 
studiju programma tika salīdzināta gan apjoma ziņā, gan saturiskā ziņā pēc priekšmetu līdzības.un 
kredītpunktu  skaita.  Abas  programmas  ir  orientētas  uz  profesionāļu  sagatavošanu  studiju 
programmā „Uzņēmējdarbība”. Obligātie studiju kursi RTU –30 kredītpunkti, ISMA Nekustamā 
īpašuma  uzņēmējdarbība–38  kredītpunkti.  Atšķirība  saskatāma  ISMA  programmā:  lielāks 
kredītpunktu  skaits,  tas  skaidrojams  ar  astoņiem  priekšmetiem,  veltītiem  nekustamā  īpašuma 
studiju priekšmetu kursiem. 

RTU koledžas programma – 
Uzņēmējdarbība un vadīšana

ISMA Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbības programma

Studiju  līmenis:  pirmā  līmeņa  profesionālās 
studijas

Nominālais  studiju  ilgums:  2  gadi.  Studiju 
apjoms: 80 kredītpunkti (KP)
Iepriekšējā izglītība:vispārējā vai
profesionālā vidējā izglītība

legūstamā kvalifikācija: grāmatvedis;
tirgzinības un tirdzniecības speciālists;
uzņēmējdarbības vadītājs; apdrošinātājs

Studiju  līmenis:  pirmā  līmeņa  profesionālās 
studijas

Nominālais studiju ilgums: 2 gadi. Studiju 
apjoms: 82 kredītpunkti (KP)

lepriekšējā  izglītība:  vispārējā  vai  profesionālā 
vidējā izglītība

legūstamā  kvalifikācija:  uzņēmējdarbības 
(komercdarbības) speciālists

A. Obligātie studiju priekšmeti – 30 KP

1.1. Mikroekonomika – 3 KP
1.2. Makroekonomika – 4 KP
1.3. Ekonomiskā statistika – 2 KP
1.4. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati – 2 KP

1.5. Datormācība ekonomistiem – 4 KP

1.6. Matemātika ekonomistiem – 4 KP
1.7. Uzņēmējdarbības ekonomika – 2 KP
1.8.Tirgzinības–2KP
1.9. Lietišķā komunikācija – 2 KP
1.10. Uzņēmējdarbības organizēšana un '
plānošana – 4 KP

Nozares studiju kursi – 38 KP

Mikroekonomika – 3 KP
Makroekonomika – 2 KP
Ekonomiskā statistika – 2 KP
Darba tiesības – 3 KP
Datorprogrammu lietošana – 2 KP
Ekonomiskā matemātika – 3 KP
Vadības zinības uzņēmējdarbībā – 4 KP
Tirgzinības – 2 KP
Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika, etiķete 3 KP
Komerctiesības – 3 KP
Grāmatvedība – 2 KP
Ēku  inženierkomunikācijas,  remontu 
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tehnoloģijas un energoaudits – 4 KP
Nodokļu sistēmas pamati – 2 KP
Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi – 3 
KP
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana – 3 KP
Nekustamā īpašuma apdrošināšana – 2 KP
Darba aizsardzības sistēma – 2 KP
DzĪKS un tā darbības pamatprincipi – 2 KP
Dzīvokļu likumdošana---2 KP 

„Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  studiju  programma  ir  salīdzināma  arī  ar  Austinas 
(ASV) koledžu, programma – „Nekustamais īpašums”, nominālais studiju ilgums – 2 gadi, studiju 
apjoms 61 kredītpunkts. Analizējot minētās studiju programmas, jāteic, ka tā pēc savas studiju 
priekšmetu  struktūras,  satura  un  stundu  apjoma  ir  līdzīgas  ar  ISMA  īstenoto  pirmā  līmeņa 
profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmu  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”. 
Līdzība   saskatāma  jau   pirmajā  priekšmetā–  „Lietišķā  angļu  valoda  (valodas  izkopšana, 
rakstīšanas stils, diskusijas, dokumentācijas valoda)”,līdzīgs  priekšmets ir ISMAS programmā– 
„Lietišķā latviešu valoda un lietvedība.” Šie abi priekšmeti ir paredzēti, lai izkoptu savas valsts 
valodu un iemācītu studējošiem  noformēt lietvedības dokumentus, izkopt rakstīšanas stilu. Abās 
studiju  programmās,  gluži  loģiski,  galvenie  akcenti  ir  likti  uz  priekšmetiem  ,kas  saistīti  ar 
nekustamo īpašumu.  Tā,  piemēram,  Austinas  (ASV)koledžā  kā  obligātie  kursi  tiek  piedāvāti: 
Nekustamā  īpašuma  pamatprincipi;  Nekustamā  īpašuma  biroji,  aģentūras  (likumdošana); 
Nekustamā īpašuma finanses; Nekustamā īpašuma likumdošana; Nekustamā īpašuma tirgzinības. 
Visi  šie  priekšmeti  ir  arī  ISMA studiju programmā ar vienu atšķirību: Austinas koledžā katra 
priekšmeta apjoms nav mazāks par 3 kredītpunktiem., toties ISMA studiju programmā  lielāks 
priekšmetu skaits ir veltīts nekustamā īpašuma tēmām. Arī studiju priekšmets Matemātika ( 3 KP) 
cieši saistīta ar nekustamo īpašumu gan Austinas koledžā, gan ISMA studiju programmā. Lielu 
līdzību   studiju  priekšmetos  redzam abās  programmās  obligātajos   studiju  kursos  un  nozares 
kursos, kā arī Fakultatīvajos studiju kursos.

ISMA Nekustamā īpašuma 
uzņēmējdarbības programma

Austinas (ASV) koledžas programma – 
Nekustamais īpašums (www.austin.cc.tx.us/)

Nominālais  studiju  ilgums:  2  gadi.  Studiju 
apjoms: 82 kredītpunkti (KP)

Nominālais  studiju  ilgums:  2  gadi.  Studiju 
apjoms: 61 kredītpunkts (KP)

Vispārizglītojošie studiju kursi –20 KP
Lietišķā latviešu valoda un lietvedība–2 KP
Lietišķā svešvaloda (angļu valoda)–3 KP
Eiropas tiesības–2 KP 
Tiesību zinības–2 KP 
Darba tiesības – 3  KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 15 KP
Lietišķā angļu valoda (valodas izkopšana,
rakstīšanas stils, diskusijas, dokumentācijas
valoda) – 3 KP
Matemātika (vidusskolas kursa atkārtojums un
padziļinājums)– 3 KP
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Lietišķo attiecību psiholoģija, ētika, etiķete –3 
KP 
Komerczinības ––3 KP 
Dzīvokļu likumdošana –2 KP

Nozares studiju kursi – 38 KP
Mikroekonomika – 3 KP
Makroekonomika – 2 KP
Ekonomiskā statistika – 2 KP
Datorprogrammu lietošana – 2 KP
Ekonomiskā matemātika – 3 KP
Vadības zinības uzņēmējdarbībā – 4 KP
Tirgzinības – 2 KP
Grāmatvedība – 2 KP
Ēku  inženierkomunikācijas,  remontu 
tehnoloģijas un energoaudits – 4 KP
Nodokļu sistēmas pamati – 2 KP
Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi – 3 
KP
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana – 3 KP
Nekustamā īpašuma apdrošināšana – 2 KP
Darba aizsardzības sistēma – 2 KP
DzĪKS un tā darbības pamatprincipi – 2 KP

Pavalsts raksturojums (politika, darbības
virzieni, ekonomika utt.) – 3 KP
Makroekonomikas pamatprincipi – 3 KP
Runas kultūra, komunikācijas prasme – 3 KP

Obligātie kursi – 28 KP
Datormācība – 3 KP
levads komerczinībās – 3 KP
Nekustamā īpašuma pamatprincipi – 4 KP
Nekustamā īpašuma biroji, aģentūras
(likumdošana) – 3 KP
Nekustamā īpašuma finanses – 3 KP
Nekustamā īpašuma tirgzinības – 3 KP
Līgumu slēgšanas likumdošana – 3 KP
Nekustamā īpašuma matemātika – 3 KP
Starpniecības darījumi – 3 KP

Fakultatīvie priekšmeti –18 KP

5  priekšmeti  no  vadības,  grāmatvedības, 
ekonomikas,  tirgzinības,  finanšu  vadības 
programmām – 5 x 3 KP = 15 KP
1  priekšmets  no  humanitāro  zinātņu  vai 
tēlotājmākslas programmām – 3 KP

7.8.3.  Akadēmiskais  personāls,  kas  strādājis  ārvalstu  izglītības  iestādēs  vai  veicis 
zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs – nav. 

7.8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā – nav.
7.8.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmas ietvaros  – 

nav.
7.8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā, norādot studiju ilgumu – nav. 

8. Studiju programmas attīstības plāns
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas īstenotā pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” attīstības plāns ir pakārtots 
tās  mērķiem un uzdevumiem: nodrošināt  uz zinātņu pamatiem balstītas  profesionālās studijas, 
sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, kas prot analizēt cēloņus un sekas uzņēmuma procesos un 
meklēt problēmas risinājumus. 

 Radīt  konkurētspējīgu  personību,  atbilstošu  starptautiskā  darba  tirgus  prasībām,  veidot 
studējošo  spēju  orientēties  atbilstoši  jaunākajām  augstākās  izglītības  nostādnēm,  sekmēt 
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ekonomiskās domāšanas attīstību, veicināt studentos prasmi novērtēt komercdarbības riskus, pētīt 
pieprasījumu , analizēt un izmantot iegūto informāciju, plānot izpildāmos darbus un noteikt to 
prioritātes, prast komunicēties.

Pasākumi
1. Pilnveidot studiju programmu „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” ar divu profesiju 

specializācijas virzieniem:
Nekustamā īpašuma vērtētājs;
Nekustamā īpašuma darījumu mākleris.

2. Kopā ar ISMA  katedrām sagatavot un izdot krājumu, veltītu studiju programmai 
„Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība”, tajā ievietot: 

kursa aprakstus;
metodiskus izstrādājumus;
lekciju konspektus.

3.  Praktizēt  vieslektoru  piedalīšanos  profesionālo  studiju  kursu  lasīšanā  Studiju 
programmā  „Nekustamā  īpašuma  uzņēmējdarbība”  no  Latvijā  esošām  līdzīgām  studiju 
programmām.

4. Praktizēt studējošo mācību prakses ārzemju firmās.
5. Organizēt studentu savstarpējās starptautiskās apmaiņas.
6.Veicināt kontaktus ar iespējamiem darba devējiem. 
7. Veikt pasākumus studentu skaita palielināšanai.
8.Pilnveidot  sadarbību ar  RTU koledžas  studiju  programmu „Uzņēmējdarbības  vadība” 

metodikas un prakses jautājumos.
9.  Attīstīt  sakarus  ar  Tallinas  Tehnoloģiskās  Universitātes  Tallinas  koledžas  studiju 

programmu „Nekustamā īpašuma administrēšana”.
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1. pielikums.

Programmas studiju kursu apraksti
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Lietišķā latviešu valoda un lietvedība
Bizness Latvian language and file-keeping
Деловой латышский язык и делопроизводство

1. Studiju kursa līmenis  A.
2. Kredītpunkti                 2.
3. Kursa autore                  lektore Dzintra Zauska
4. Pārbaudes forma           ieskaite 
5. Priekšnosacījumi          Latviešu valodas zināšanas vidusskolas līmenī

Kursa mērķis                            
• Attīstīt lietišķās latviešu valodas prasmi, valodas normu  

                     izpratni un izmantošanu lietišķajā saskarsmē mutvārdos un  
                      rakstveidā.

•  Attīstīt pamatizpratni lietišķās valodas kultūrā 
• Iepazīstināt ar profesionālās leksikas un terminoloģijas specifiku un galvenajām 

terminu izvēles un lietošanas prasībām
• Sniegt informāciju par uzņēmējdarbības aktuālākajiem terminiem un to modeļiem 

latviešu valodā 
• Atkārtot  rakstu valodas pareizrakstības likumus un teksta rediģēšanas pamatus, kā arī 

prasmi izstrādāt dažādus lietišķos dokumentus

6. Kursa kods VA0406
7. Kursa saturs:
N. p. k.   Tēmu nosaukums  

1.  Ievadnodarbība, tests
            2.  Aizguvumu, lietvārdu un darbības vardu formas, vārdu dalīšana  

3. Dokumentos lietojamie saīsinājumi , lielie sākuma burti
          4. Lietvārdu formas, personu vārdu un uzvārdu rakstība, lietvārda locījumi lietišķajā tekstā.
            5. Īpašības vārda formas izvēle lietišķajā tekstā, īpašības vārda veidošana  
          6. Darbības vārda formas un izteiksmes
          7. Termini lietvedībā, to tulkošana no krievu valodas
          8. Vietniekvārdu un palīgvārdu izvēle lietišķajā tekstā
          9. Prievārdu lietošana lietišķajā tekstā
         10.Teikumu veidošana, pieturzīmju lietošana
         11. Lietišķie dokumenti: darījumu vēstule, iesniegums, CV, pilnvara, protokols
         12. Banku galvenās funkcijas
         13. Integrācija Eiropas Savienībā
         14. Aktuālie notikumi Latvijā un pasaulē 

8. Prasības             - Individuālais un grupu darbs praktiskajās nodarbībās- 25%
klausītājiem      - Kontroldarbi un projekta darbi- 45%
                           - Ieskaites vērtējums- 30%
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• A. Vītola. Vingrinājumi latviešu valodā. Zvaigzne ABC, 1999.
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Lietvedība 
Делопроизводство
Office – work

1. Studiju kursa līmenis                                    A
2. Kredītpunkti                                                  1.
3. Kursa autors                                                    Docents V. Brokāns
4. Pārbaudes forma                                            Ieskaite ar atzīmi
5. Priekšnosacījumi                                           Grāmatvedība
6. Kursa mērķis   Sniegt  studentiem zināšanas  lietvedības dokumentu kārtošanā,  palīdzēt 

apgūt LR spēkā esošos dokumentu izbradāšanas un noformēšanas principus, kā arī lietu 
nomenklatūras veidošanas un lietu uzglabāšanas sistēmu.

7. Kursa kods VA 0406
8. Kursa saturs

1) Lietvedības  būtība,  mērķi  un  uzdevumi.  Dokumenta  jēdziens,  citi  lietvedībā 
izmantojamie jēdzieni

2) Pārvaldes  dokumentu  klasifikācija.  Dokumenta  saturs,  rekvizīti  un  dienesta 
atzīmes, to izvietojuma zonas

3) Galvenās dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības
4) Dokumenta juridiskais spēks, tā nodrošināšana
5) Lietvedības organizēšana iestrādē. Dokumentu apgrozība, reģistrācija un izpildes 

kontrole
6) Lietvedības dokumentu valoda un stils. Valsts valodas izmantošana lietvedībā
7) Sekretariāta darba organizācija, galvenās funkcijas un darbības
8) Iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanas un apmeklētāju pieņemšanas lietvedība
9) Sapulču organizēšanas un norises lietvedība
10) Lietu nomenklatūra. Lietu kārtošana iestādē un to gatavošana nodošanai arhīvā
11) Lietvedības procesu datorizācija
12) Svarīgāko lietvedības dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas īpatnības

9. Prasības  studējošajiem  Kursa  studēšanas  gaitā  studējošajiem  jāapmeklē  lekcijas, 
jāpiedalās  praktiskajās  nodarbībās,  mājās  jāuzraksta  8-10  dokumenti  (latviešu  valodā), 
noslēguma kontroldarbs, jā nokārto ieskaite ar atzīmi.

10. Literatūra
1) Latvijas Republikas 26.03.1991. likums „Par arhīviem”.
2) Latvijas Republikas 09.12.1999. likums „Valsts valodas likums”.
3) LR  Ministru  kabineta  23.04.1996.  noteikumi  „Dokumentu  izstrādāšanas  un 

noformēšanas noteikumi”#154.
4) N.Andrejeva. „Делопроизводство”. – Maskava, 1997
5) V.Skujiņa. „Latviešu valoda lietišķajos rakstos”. – Rīga; „Zvaigzne ABC”, 1999.
6) J.Kalējs,  M.Ābele.  Lietvedības  pamati.  2.  papildinātais  izdevums.-  Rīga:  KIF 

„Biznesa komplekss„ , 2000.
7) V.Brokāns.  Lietvedības  pamati.  Otrais  pārstrādātais  un  papildinātais  izdevums.- 

Rīga: TSI, 2004.
8) V.Brokāns. Lietvedības termini.- Rīga. 2004.
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Eiropas tiesības
European rights

1.    Studiju kursa līmenis    B

2.    Kredītpunkti                   2

3.    Kursa autors                   Doc. V. Reingolds

4.    Pārbaudes forma            Ieskaite

5.    Disciplīnas nosaukums   Eiropas tiesības

6.    Kursa mērķis                  Izpētīt  Eiropas tiesību galvenos formēšanas un attīstības                     

                                  jautājumus , saturu, struktūru , avotus un ES institūcijas . 

7.    Kursa kods HU 0814

8.    Kursa saturs:

Nr. Tēmas nosaukums Stundu skaits

Kopā Lekcijas Semināri Kontrol 

darbi

1 ES  un  Eiropas  tiesību  vēsturiski  tiesisko  aspektu 

parādīšanās , attīstība un Eiropas sabiedrības evolūcija.

2 2

2 ES tiesību jēdziens, struktūra un avoti 4 2 2

3 ES institūti 6 4 2

4 ES  lēmumu pieņemšanas un realizācijas mehānisms. 2 2

5 Likumu normas par brīvu preču plūsmu. 4 2 2

6 Likums par pakalpojumu sniegšanu. 4 2 2

7 Brīva darba spēka plūsma. 2 2

8 ES antimonopola politika. ES konkurentu tiesības . 2 2

9 ES  dalībvalstu  korporatīvo  tiesību  harmonizācija  un 

unifikācija .

2 2

Kopā 30 20 8 2
9. Prasības klausītājiem:       

• Piedalīšanas semināros  _ 25%
• Kontroldarbu nokārtošana _ 25%
• Ieskaites / eksāmena nokārtošana _ 50%

10. Literatūra
• Gatavis S., Broks E., Bule Z.,- Eiropas tiesības. Latvijas Universitāte, 2002.416 lpp.
• Ievads Eiropas savienības tiesības (Tiesu prakse un komentāri). Otrais papildinātais izdevums. K. 

Jarinovskas zinātn. redakcijā. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2004. – 504 lpp.
•  Eiropas tiesības. Red. T.Jundzis. – Rīga: Juridiskā koledža, 2004. 388 lpp. 
•  N. Reich, Ch. Goddard and K. Vasiljeva: Understanding EU Law: Objectives, Principles and 

Methods of Community Law. – Antwerp – Oxford – New York: Intersentia, 2003.                   
• Kaškins S., Eiropas Savienības tiesības . M: 2005. lpp - 699 
•  ES tiesības: Tiesiska regulēšana tirdzniecības apgrozījumā. Red. V. Bezbah. M:2001.C.-400. 

               Papildus literatūra:
• Eiropas  Savienības tiesības īstenošana Latvijā. Aut. kolekt. I. Alehno red.- Rīga, Latvijas Vēstnesis, 

2003. -392 lpp.
• Ben J.M. Terra /. Community Customs Law. Denver: Kluwer, 1995. P.358
• Kapustins A. – Eiropas Savienība: integrācija un tiesības. M.:2000, lpp 360.
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                Internetā resursi:
• www.eiroinfo.lv   – ES informācijas centrs LR Saemā.
• www.europa.eu.int   – Eiropas Savienības elektroniskā lappuse.
• www.europa.eu.int/eur-lex/en   - Elektroniska lappuse - ES tiesības. 
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Komerctiesības
Commercial Law
Коммерческое право

1. Studiju kursa līmenis A
2. Kredītpunkti 3
3. Kursa autors Lektore Mg. oec. D. Tokmakova
4. Pārbaudes forma Ieskaite
5. Priekšnosacījumi Tiesību teorija, Vadības teorija.
6. Kursa mērķis Dot zināšanas uzņēmējdarbībā un tās tiesiskajā nodrošinājumā, iepazīstināt 

ar galvenajiem tiesību aktiem un to pielietošanas sfēru.
Sagatavot  studentus  darbam  jaunā  Komerclikuma  darbības  apstākļos  un 
gaidāmajām izmaiņām Komerclikuma realizācijā.
Izveidot iemaņas pareizi novērtēt komercdarbību. 
Kurss veido zināšanas par uzņēmējdarbības vadības tiesiskajiem aspektiem
- normatīviem pamataktiem komercdarbībā un to lietošanas sfērām;
- atšķirībām starp komercdarbību un uzņēmējdarbību;
- komercdarbības veidiem;
-      komercdarbības subjektu aktivitātes principiem. 

7. Kursa kods HU 0801

8.   Kursa saturs:
1. Komercdarbības vispārējie noteikumi
2. Komersanti un komercdarbība
3. Komercreģistrs
4. Uzņēmums un filiāle
5. Firma
6. Prokūra un parasta pilnvara
7. Komercaģents
8. Mākleris
9. Komercdarbības veidi

9. Prasības 
klausītājiem 

Kursa apguves rezultāts sastāv no:
• piedalīšanās semināros         – 25%
• kontroldarbu  nokārtošanas  – 25%
• eksāmena kārtošanas            – 50%

10. Literatūra Pamatliteratūra
• Bundurs Ž. Padomnieks vekseļu tiesībās. - Rīga, 1994.
• Vītiņš V., Vispārējs tiesību pārskats. - Rīga, 1993.
• Bojārs J. Starptautiskās privāttiesības. - Rīga, 1998.
• Коммерческий закон (с комментариями). - Рига, BIP, 2000.
• Uzņēmējdarbība – 2. saeimas lietišķais dienests - 1998
• Гражданский закон ЛР.  - Рига, BIP, 1995.
Papildliteratūra:
• Ūdris Z, Sēle A. un Gustons V. Pamatzināšanas starptautiskajā 

tirdzniecībā. - Rīga, 1994.
• Pasaules tirdzniecības organizācija. Rīga, 1997.
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Eiropas ekonomiskās un monetāra integrācija 
Economic and Monetary Integration 
Европейская экономическая интеграция
1.Studiju kursa lоmenis:
2.Kredоtpunkti:
3.Kursa autors:
4.Pвrbaudes forma:
5.Priekрnosacоjumi:
6.Kursa mзrнis:
7. Kursa kods: MT 0846

B
2
Dr. hab. Ing.. A.Urbahs
Ieskaite
Vadоbas  ekonomika,  Starptautiskais  mвrketings  un 
menedюments
Kursa  mзrнis   ir  sniegt  pвrskatu   un   analоzi   par   Eiropas 
Savienоbas
ekonomiku, par Eiropas integrвcijas cзloтiem un tвs ietekmi 
uz nacionвlo
valstu ekonomiku, kв arо par treрo  valstu  (t.sk.   Latvijas) 
iespзjamo
nвkotnes pievienoрanos Eiropas Savienоbai.
MT 0846

8. Kursa saturs
1.Eiropas Savienоbas attоstоba.
2.Muitas savienоba.
3.Makroekonomiskвs politikas integrвcija.
4.Konkurences politika ES ietvaros.
5.Zinвtniskв un tehnoloмiskв politika.
6.Reмionвlв politika.
7.Transporta politika.
8.Vides aizsardzоbas politika, tвs evolыcija, izmaksas un ieguvumi.
9.Sociвlв politika, tвs rвmji un attоstоba.
9.     Prasоbas Kursa sekmоga apguve sastвv no:

Klausоtвjiem •      kontroldarbu izpildes - 50%
•     nokвrtot ieskaiti - 50

10. Literatūra
The National Economics of Europe Edited by Dвvid A Dyker. London and new Jork:
Longman, 1992.-337 p.
The European Economv. Editeg by Dвvid A Dyker.
Eurostat Review.
Journal of European Integration.
Eirope in Figurзs.
European Economic Review.

Tiesību zinības
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Law
Право
1. Studiju kursa līmenis B
2. Kredītpunkti 2
3. Kursa autors Lektore, Mg. Sc. oec.  J. Lukjanova, as.prof. V.Mašošins
4. Pārbaudes forma Ieskaite
5. Priekšnosacījumi Vidusskolas kursa disciplīnas 

“Politika un tiesības“, “Vēsture”, “Filozofija”.
6. Kursa mērķis Sniegt  studentiem  nepieciešamās  zināšanas  par  tiesību 

attīstības un funkcionēšanas likumsakarībām.
Studentam jāprot orientēties tiesību sistēmā, jāiegūst praktiskas iemaņas 
profesionālā  darba  procesam  nepieciešamo  normatīvi  tiesisko  aktu 
atrašanā, iztulkošanā un pielietošanā.
Studiju kursa apgūšanas rezultātā studentiem jāzina:
- Tiesību pamatjēdzieni un kategorijas;
- Normatīvi tiesisko aktu hierarhija;
- Tiesību sistēma un struktūra ;
- Mūsdienu galvenās tiesiskās sistēmas .

7. Kursa kods HU 0831 
9.   Kursa saturs:

1. Ievads. Tiesības: jēdziens un būtība
2. Tiesību normas
3. Tiesību avoti. Tiesību jaunrade.
4. Tiesību sistēma un struktūra
5. Tiesiskās attiecības
6. Tiesību normu iztulkošana
7. Tiesību normu realizācija 
8. Tiesiskā uzvedība  un tiesībpārkāpums. Juridiskā atbildība

9. Prasības 
klausītājiem 

Semestra laikā studentam jāiegūst 100 balles
• Darbs semināros – 20 balles
• 2 kontroldarbu izpildīšana – 20 balles
• Praktiskā darba sagatavošana un aizstāvēšana – 20 balles
• Noslēguma testēšana – 40 balles

10. Literatūra • Latvijas Republikas Satversme. – Rīga, “Biznesa informācijas birojs”, 2001.-  12 
lpp.

• Administratīvo pārkāpumu kodekss.- Rīga.Lietišķās informācijas dienests, 1999.-
347 lpp.

• Civillikums.- Rīga, “Biznesa informācijas birojs”, 2001.-309 lpp.
• Darba likums.- Rīga, “Biznesa informācijas birojs”, 2001.-72 lpp.
• Krimināllikums.- Rīga, “Lietišķās informācijas dienests”,1999.-88 lpp.
• Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca – Rīga, 1999. – 247 lpp.
• Mūsdienu tiesību teorijas atziņas: Mācību grāmata / Rakstu krājums 

prof. E. Meļķiša redakcijā. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999. – 145 
lpp.

• Broks Jānis. Tiesības filosofija : doktorīnas, koncepcijas, diskursi  
Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2004. - 423 lpp. 

• Стежко В.Г. Основы права.- Рига, BRJ,1988.-219 с.
• Теория права и государства (Учебник для юридических вузов. 

Под ред. В. М. Карельского и В. Д. Перевалова. – М.: НОРМА-
ИНФА. М.: 1998. – 570cтр.

• Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В.А.. Теория права и 
государства в схемах и определениях: Учебное пособие. – М.: 
Юрист, 1998. – 256 стр.
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Vadības psiholoģija
Psychology of Management
Психология управления

1. Studiju kursa līmenis: A
2. Kredītpunkti: 3
3. Kursa autors: Profesors,  Dr.sc.psihol.  O.  Ņikiforovs,  Lektore  Mg.oec. 

J.Lukjanova
4. Pārbaudes forma: Ieskaite 
5. Priekšnosacījumi: Vidusskolā apgūti mācību priekšmeti: „Filozofija”, „Psiholoģija”
6. Kursa mērķis: Sniegt  studentiem  priekšstatu  par  vadības  psiholoģiju,  tās 

principiem  un  struktūru;  saistīt  humanitārās  zināšanas  un 
psiholoģijas  zinātnes  metodoloģiju  ar  vadības  procesu 
pētīšanu;  attīstīt  studentu  teorētiskās  iemaņas  pētīt  vadības 
sistēmu elementu  un  procesu no psiholoģijas skatījuma un 
palīdzēt  studentiem  attīstīt  praktiskās  iemaņas  pielietot 
vadības psiholoģijas zināšanas lietišķās komunikācijās.

7. Kursa kods: HU 0215 

10.   Kursa saturs:
1. Vadības psiholoģijas priekšmets
2. Perceptīvie procesi vadības organizēšanā
3. Mnemiskie procesi vadības organizēšanā
4. Domāšanas procesi vadības organizēšanā. Vadītāja intelekts.
5. Personības un grupas mijiedarbība vadības sistēmās. Vadīšanas platformas
6. Vara kā vadības regulators. Vadīšana un līderība.
7. Vadības lēmumu pieņemšanas process: psiholoģiskie aspekti.
8. Komunikācijas procesi vadības procesā.
9. Vadības procesi konflikta situācijās.
10. Emocionālā gribas stāvokļa regulēšana vadības procesā.
11. Vadības spējas.

9. Prasības 
klausītājiem:

Kursa sekmīga apguve sastāv no:
• piedalīšanās semināros – 25%
• savlaicīgas kontroldarbu izpildes – 25%
• noslēguma testa nokārtošana – 50% 

10. Literatūra: • Arnold  J.  Robertson  I.T.  and  Cooper  C.L.  Work  Psychology: 
Understanding  Human  Behaviour  in  the  Workplace.  London: 
Pitman.-1991.

• Bryman  A.  Charisma  and  Leadership  in  Organizations.  London: 
Sage.-1992. 

• Ivancevich  J.M.  Organizational  Behaviour  and  Management/ 
R.R.Donneley & Sons Company, 1990

• Sheldrake I. Management Theory: from Taylorism to Japanization. 
London: International Thomson Business Press.- 1996.

• Reņģe V. Vadības psiholoģija. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2000, 240 
lpp.

• Карпов А.В.  Психология менеджмента.  М.:  Гардарики,  2004.-
584с.

• Морозов А.В. Управленческая психология. М.: Академический 
Проект; Трикса, 2005.- 288с.

• Психологический словарь (под ред.  В.П.Зинченко).  –  Москва: 
Педагогика.  - пресс, 1996, - 438 с.
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• Статт Д.  Психология и  менеджмент/  Пер.  с  англ-  М.:  Изд-во 
Эксмо, 2003.- 384с.

• Урбанович А.А. Психология управления.- Мн: Харвест, 2004.-
640с.
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Dzīvokļu likumdošana
Apartment law
Жилищное право

1. Studiju kursa līmenis: B 
2. Kredītpunkti: 2
3. Kursa autori: lektore Mg.iur. Daina Ose
4. Pārbaudes forma: eksāmens
5. Priekšnosacījumi: Studiju kurss “Tiesību pamati”
6. Kursa mērķis: Iepazīstināt studentus ar dzīvokļu likumdošanas aspektiem un 

no  nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanas  un  apsaimniekošanas 
izrietošajām tiesībām un pienākumiem.

7. Kursa kods HU 0832:

11.   Kursa saturs:
1. Dzīvokļu likumdošanas vispārējais raksturojums
2. Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti un līguma būtiskie noteikumi
3. Dzīvojamo telpu lietošanas noteikumi 
4. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets un īres maksa, maksa par pakalpojumiem, īres maksas 

un komunālo pakalpojumu maksas grozīšana
5. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana un izlikšana no dzīvojamajām telpām
6. Nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasības celšanai tiesā
7. Ģimenes locekļa un iemitinātās personas statuss
8. Valsts un pašvaldības loma dzīvojamo telpu īres attiecībās
9. Dzīvokļa īpašums
10. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību loma dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā
11. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas līgumu noslēgšana
12. Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi
13. Civiltiesisko strīdu, kas izriet no dzīvokļu strīdiem izskatīšanas īpatnības tiesās
14. Sprieduma izpildes īpatnības dzīvokļu strīdu lietās

9. Prasības 
klausītājiem: 

Kursa sekmīga apguve sastāv no:
• Kontroldarbu izpildes – 50%;
• Eksāmena nokārtošanas – 50%

10. Literatūra: • Īres likums un komentāri. – Rīga: Mans īpašums, 2002.
•  Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis :īre, privatizācija, īpašums (dokumenti 

un komentāri). – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2002.
•  Torgāns K. Īre un noma. – Rīga, 1993.
•  Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija ar komentāriem. 

Normatīvo aktu krājums. – Rīga, 1999.
•  Likums “Par dzīvojamo telpu īri”// Ziņotājs, 1993.g.Nr.7.
•  Likums “Par dzīvokļa īpašumu” // LV,12.10.1995., Nr.157
• Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” // LV, 

11.07.1995.,Nr.103.
• Civillikums
• Civilprocesa likums // LV, 03.11.1998., Nr.326/330.
• Privatizētās mājas īpašnieka – apsaimniekotāja 

rokasgrāmata, R., 2003.
• www.likumi.lv  .
• www.ma.gov.lv  
• www.raplm.gov.lv
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Mikroekonomika 
Microconomics
Микроэкономика

1.     Studiju kursa līmenis   A
2.     Kredītpunkti                 3
3.     Kursa autori                  Docente, Mg.oec. T.Odinokova, Mg.oec. Lektore M.Grinpukale
4.     Pārbaudes forma          Eksāmens
5.     Priekšnosacljumi          Vidusskolā apgūta disciplīna Biznesa ekonomiskie pamati
6.      Kursa mērķis           Dot  studentiem  dziļas  zināšanas  par  ekonomikas  analīzes 
pamatjēdzieniem.

Studentiem jāprot:
• Analizēt  tirgus  situāciju  ar  pieprasījuma  un  piedāvājuma  līkņu 

palīdzību 
• Izskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz tirgus līdzsvaru. 
• Aprēķināt ražošanas   izmaksas, izdalīt to dažādus paveidus;
• Analizēt izmaksu struktūru un dinamiku.
• Izmantojot  aprēķinus  un  grafikus,  pamatot  pelņu maksimizejošus 

vai zaudējumus minimizējošus lēmumus par cenu un produkcijas 
izlaidi.

•   Raksturot  un  analizēt  tirgus  konkurences  modeļus:  pilnīgo 
konkurenci, monopolistisko konkurenci, oligopolu, firo monopolu, 
izskaidrot šo tirgus struktūru priekšrocības un trūkumus.

Kurss  veido  priekšstatu  par  uzņēmuma  vadības  ekonomiskiem 
pamatiem.

7. Kursa kods EK 0100

8. Kursa saturs:
Nr. Tēmu nosaukums 
p.k.
1. Ievads ekonomikā
2. Tirgus pieprasījums un piedāvājums
3. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība
4. Patērētāju rīcības teorija
5. Ražošana un resursu izmantošana
6. Ražošanas izmaksas
7. Peļņas maksimizacija pilnīgā konkurence
8. Monopola tirgus modelis
9. Monopolistiskā konkurence tirgū
10. Oligopola tirgus modelis
11. Ražošanas faktoru tirgus

9.     Prasības                   Kursa sekmīga apguve sastāv no:
        klausītājiem            •   Individuālā un grupu darba praktiskās nodarbības - 25%

          •   Kontroldarbu izpildes - 35%
          •   Eksamena nokārtošanas - 40%

10. Literatūra   

• Libermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvuja ceļā uz Eiropas Savienību. I daļa.- R.: 
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Kamene,2004.
•   Škapars R. Mikroekonomika. - R.: LU, 2002, - 379 Ipp.
• Nešpors V. levads mikroekonomikas teorijā - R.: RTU, 1999. - 135 Ipp.
• Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. - Boston. - 1998. - 471 p.
• Mansfield F. Microeconomics. - New York, 1994. - 572 p.
• Пиндайк Р., Рубенфельд Д. Микроэкономика - Москва: Дело, 2003, - 785 с.
• Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004,- 576с. 
• Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи С. Экономика. - Москва: Дело, 2002. - 864 с.
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Vadības teorija
Теория управления

1. Studiju kursa līmenis A
2. Kredītpunkti 2
3. Kursa autori Docente,  Mg.oec. L.Babiča
4. Pārbaudes forma Eksāmens
5. Priekšnosacījumi Mikroekonomika, Makroekonomika, Filozofija
6. Kursa mērķis Sasniegt  skaidro  saprašanu  par  vadību,  par  menedžmentu,  par 

menedžmenta sastāvdaļām, par dažādām menedžmenta skolām, mērķiem, 
principiem, metodēm un vadības funkcijām.

7. Kursa kods ME0700

8. Kursa saturs:
Nr. Tēmas nosaukums
1. Vadības teorijas pamata jēdziens un būtība
2. Zinātniskā menedžmenta pamata skolas
3. Organizācijas menedžmenta sfērā
4. Vadības sistēma 
5. Menedžmenta organizācijas modeļu tipi
6. Vadības organizātoriskas struktūras

9. Prasības 
klausītājiem

• Semināru apmeklēšana, aktīva piedalīšanās nodarbības – 30%
• Praktisko uzdevumu izpilde (testu) – 30%
• Eksāmens – 40%

10. Literatūra  
• Liepa  L.  Kvalitates  vadības  sistema.  –  Rīga:  Biznesa  Partnei, 

2002, - 112 lpp.
• Forlands J. Vadītājs un vadīšana. – Rīga: Kamene, 1999, - 180 lpp.
• Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Teorija un prakse. – Rīga: 

Vaidelote, 1997, - 416 lpp.
• Виханский О.С.,  Наумов А.И.  Менеджмент:  учебник.  –  М.: 

Экономистъ, 2004, - 280 с.
• Большаков. Менеджмент. Краткий курс./ Уч. пособие. – СПб.: 

Питер, 2000, - 160 с.
• У. Бреддик. Менеджмент в организации. – М.: Инфра. – М,, 

1997, - 344 с.
• Д.  Бодди,  Р.  Пэйтон.  Основы  менеджмента.  СПб.:  Питер, 

1999, - 816 стр.
• Р.Л. Дафт. Менеджмент. – С-П.: Питер, 2003, - 832 с.
• Р.Джей,  Р.Темплар.  Энциклопедия  менеджера.  Алгоритмы 

эффективной работы./ пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 
2004, - 678 с.

• П. Дойль. Менеджмент: Стратегия и тактика. – Спб.: Питер, 
1999, - 560 с.

• П.Ф.Друкер. Энциклопедия менеджмента. / пер. с англ. – М.: 
изд. дом Вилльямс, 2004, - 432 с.

• Ф. Кoтлер. Маркетинг.  Менеджмент. – СПб.:  Питер, 1998, - 
896 с.

• Международный менеджмент./ Под ред. С. Э. Пивоварова. – 
СПб.: Питер, 2000, - 624 с.

• Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 
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/ Пер. с англ. М.: Дело, 2001, – 800 с.
• Дж У.  Ньюстром,  К.  Дэвис.  Организационное  поведение.  – 

СПб.: Питер, 2000, - 448 с.
• Kotler Philip.  Marketing management. - 11th ed. - Upper Saddle 

River, New Jersey : Prentice Hall, 2003. - 706 p.
• Sanchez  R.  Knowledge  Management  and  Organizational 

Competence. Oxford University Press, 2001, - 262 p.
Gomez - Mejia Luis R. Management / Luis R.Gomez - Mejia, David 
B.Balkin. - New York : McGraw - Hill, 2002. - 448 p. 
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Uzņēmējdarbība 
Business
Предпринимательство

1. Studiju kursa līmenis: A
2. Kredītpunkti:               2
3. Kursa autors:               Dr.oec.habil., prof. A.Vedļa
4. Pārbaudes forma:         Eksāmens
5. Priekšnosacījumi:        Apgūta mikro un makroekonomika
6. Kursa mērķis:              

Dot  studentiem  teorētisko  zināšanu  pamatus  uzņēmējdarbībā  un 
ieinteresēt  viņus  iesaistīties  ekonomiskās  aktivitātēs.  Iemācīt  izprast 
uzņēmējdarbības  daudzveidību  un  mijiedarbību  ar  apkārtējo  vidi, 
likumdošanu,  tautas  mentalitāti  un  tradīcijām.  Izprast  un  apgūt 
uzņēmuma veidošanas, darbības un darbības apturēšanas mehānismu, 
kārtību  principus.  Prast  noteikt  un  sasniegt  darbības  mērķus,  mācēt 
sasaistīt  uzņēmuma  funkcijas  ar  uzņēmuma  pārvaldi  un  vadīšanu. 
Apgūt uzņēmuma darbības plānošanu, kā arī veidot tā tālākās attīstības 
stratēģiju, paredzot un ņemot vērā pastāvošos riskus. Akcentēt, ka riski 
uzņēmējdarbībā  ir  neizbēgami,  tāpēc  jāiemācās  nevis  izvairīties,  bet 
prognozēt  un  vadīt  to  mazināšanas  pasākumus.  Prast  sasaistīt 
uzņēmuma  funkcijas  ar  uzņēmuma  pārvaldi  un  vadīšanu.  Mācēt 
veiksmīgi vadīt uzņēmumu.

7. Kursa kods:         ME 0102
8. Kursa saturs:         

1. Uzņēmējdarbības konceptuālā būtība
2. Uzņēmējdarbības mērķi un veidi
3. Riska faktors uzņēmējdarbībā
4. Uzņēmējdarbības vide un telpa
5. Finansēšanas veidi un to sistematizēts iedalījums
6. Uzņēmums, tā atveidojumi un atvasinājumi
7. Uzņēmējdarbības tiesiskās formas
8. Uzņēmuma dibināšana un reģistrēšana
9. Uzņēmuma uzbūves organizācija
10. Uzņēmuma darbības plānošana
11. Darba procesa norises plānošana uzņēmumā
12. Uzņēmuma dzīves cikls
13. Mazā un vidējā uzņēmējdarbība, tās paplašināšanas iespējas
14. Darba samaksas organizācija uzņēmumā

9. Prasības klausītājiem:
Kursa apguve sastāv no:
• Patstāvīgi izpildītiem 8 praktiskiem darbiem
• Trīs kontroldarbiem
• Eksāmena nokārtošanas

10. Literatūra:
A.   Pamatliteratūra
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       1. A.Vedļa Uzņēmējdarbības kurss R.2000
       2. A.Vedļa Ceļvedis uzņēmējdarbībā R.2000
       3. A.Vedļa Darba burtnīca uzņēmējdarbība ISMA 2004
B.    Papildliteratūra
        4. J. Ahenbahs, J.Beļčikovs Uzņēmējdarbība tirdzniecībā R.1999
        5. A. Буслыгин Предпринимательство М. 1997

       6. H. Diderihs Uzņēmuma ekonomika (tulk. no vācu val.) R. 2000
       7. Р. Хизрич, М. Питерс Предпринимательство (пер.с англ.) М. 1991- 

1993
                      8. А. Хоскинг Курс предпринимательства (пер.с англ.) М. 1993
                      9. Komerclikums R. 2001
                     10. H. Muller Merbach Einfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre Munchen 

1997
11. M. Rurāne Uzņēmējdarbības pamati R.1997
12. M. Rurāne Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana R. 2000
13.  G.  Wohe  Einfuhrung  in  die  Allgemeine  Betriebswirtschaftslehre 

Munchen 1993

C Periodika
             Bilance
             Kapitāls
             Latvijas Ekonomists
             Mans īpašums

                   Бизнес & Балтия
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Ēku inženierkomunikācijas, remontu tehnoloģijas un energoaudits 
Engineering communications of buildings, repair technologies and energy audit
Инженерные коммуникации зданий, ремонтные технологии и энергоаудит 

1. Studiju kursa 
līmenis:

A

2. Kredītpunkti: 4 
3. Kursa autori: Dr.Sc.ing. M. Gedrovičs
4. Pārbaudes forma: Kursa darbs, eksāmens
5. Priekšnosacījumi:
6. Kursa mērķis: Varbūtību  teorijas  aksiomātikas  pamati,  svarīgākie 

gadījumlielumu  sadalījuma  likumi  un  to  skaitliskie 
raksturotāji,  robežteorēmas.  Matemātiskās  statistikas 
pamatjēdzieni, idejas un metodes, uz kurām balstās korelāciju 
un  regresiju  analīze,  parametru  novērtēšana,  statistisko 
hipotēžu pārbaude. 
Apgūt  dispersiju  analīzes,  regresiju  analīzes  un  nejaušību 
tabulas  analīzes  pamatjēdzienus  un  pamatidejas,  apgūt  šo 
teoriju praktisko pielietošanu, risinot uzdevumus ar personālo 
datoru  palīdzību,  izmantojot  statistisko  programmu  pakotni 
STATISTIKA

7. Kursa kods: MA 0305

8.          Kursa saturs:
1. ES politika energoefektivitātes un energoaudita jomā. Enerģijas izmantošanas vides 

aspekti. 
2. Latvijas kurināmā bilance un attīstības tendences. Atsevišķu kurināmo veidu 

raksturojums.
3. Mērvienības - siltuma daudzums, jauda, spiediens.
4. Energoapgādes sistēma, tās sastāvdaļas - avots, tīkli, patērētājs. To raksturojums.
5. Centralizētā un decentralizētā siltuma apgāde. 
6. Siltumenerģijas  izmantošanas  veidi  -  apkure,  karstā  ūdens  apgāde,  ventilācija, 

tehnoloģijas
7. Apkures  un  karstā  ūdens  apgādes  raksturlielumi  -  darbības  ilgums,  slodzes, 

temperatūras
8. Siltummezglu shēmas.
9. Apkures sistēmu shēmas.
10. Apkures un karstā ūdens jaudas aprēķins atsevišķiem gada periodiem.
11. Ēkas apgāde ar elektroenerģiju. 
12. Gāzes apgāde. Dabas gāze un sašķidrinātā gāze. Raksturlielumi.
13. Jēdziens par ēkas siltumnoturību. Atsevišķo elementu - logu, durvju, jumta, sienu un 

tml. raksturojums. Energoefektivitātes indikātori.
14. Ēkas siltināšanas pamatprincipi. Tehnoloģijas.
15. Energoefektivitātes jēdziena raksturojums. Energoefektivitātes pasākumi ēkā.
16. Investīcijas. Investīciju lietderības izvērtējums. Atmaksāšanās laiks.
17. Kredīta atmaksāšanas aprēķins.
18. Mēraparāti. Datu savākšana un analīze.
19. Ēkas apsaimniekošanas normatīvā bāze.

9. Prasības Kredītpunktu iegūšanai nepieciešams:
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klausītājiem
: 

• Izpildīt kursa darbu – 60%
• Nokārtot eksāmenu – 40%

10. Literatūra: • Enerģijas taupības rokasgrāmata. Rīga, 1999. 96 lpp.
• Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga, 1995. 180 

lpp. 
• Gedrovičs M. Enerģijas un līdzekļu racionāla izmantošana. Rīga, 

2000. 112 lpp.
• Ēku siltumefektivitātes paaugstināšana. Rīga, Vides projekti, 1999. 

96 lpp.
• Barkāns J. Kā taupīt enerģiju un saudzēt vidi. Rīga, Bota, 1997. 

276 lpp.
• Gedrovičs M. Siltuma zudumi un cauruļvadu izolācija. Rīga, SIA 

“Celtne S”, 1999. 75 lpp.
• Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks : teorētiskie un 

tehniskie aspekti. Rīga, 2002. 287 lpp.
• Latvijas būvnormatīvi un standarti
• Blumberga D.,Blumberga A. „Energoserviss: 2. grāmata: 

Energoservisa pakalpojumi”, 2005. 128. lpp.
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Ekonomiskā matemātika 
Higher Mathematics
Высшая математика

1. Studiju kursa 
līmenis:

C

2. Kredītpunkti: 3
3. Kursa autors: As. prof. Dr. math. A.Kovancovs
4. Pārbaudes forma: Ieskaite.
5. Priekšnosacījumi: Vidusskolā apgūts mācību priekšmets „Matemātika”
6. Kursa mērķis: Kursā  paredzēts  iepazīstināt  studentus  ar  matemātikas 

simboliku un sintaksi,  kā arī  izkopt iemaņas, korekti  veikt 
matemātisko  formalizāciju;  dot  matemātiskās  analīzes 
pamatjēdzienu  precīzas  definīcijas,  to  ģeometrisko  un 
ekonomisko interpretāciju, parādīt loģiskās saites, kas pastāv 
starp  atsevišķiem  jēdzieniem;  iepazīstināt  studentus  ar 
matemātiskās  analīzes  metožu  izmantošanas  iespējām, 
risinot ar uzņēmuma vadību saistītās problēmas; nodrošināt 
svarīgāko skaitļošanas metožu apgūšanu un dot  pārskatu par 
to realizācijas iespējām uz datoriem.

7. Kursa kods: MA 0313

8.          Kursa saturs:
1. Kopu teorijas un matemātiskās loģikas pamatjēdziens.

1. Kopa. Kopu klasifikācija. Operācijas ar kopām. Skaitļu kopas. Kopu 
vizualizācija.

2. Izteiksmes. Loģiskās operācijas ar izteikumiem, to vizualizācija. Predikāts. 
Kvantors. Teorēma.

2 Finansu rēķini
1. Procentu rēķini
2. Vienkāršie procenti
3. Saliktie procenti
4. Periodiskie maksājumi

3. Vienargumenta (vienfaktora) funkcija, tās robeža un lietojums.
1. Attēlojums un  funkcija. Funkciju klasifikācija. Operācijas ar funkcijām, to 

vizualizācija.
2. Funkcijas robeža. Bezgalīgi maza un bezgalīgi liela funkcija. Asimptota un 

tās vienādojums.
3. Argumenta un funkcijas pieaugums. Funkcijas procentuālais pieaugums. 

Funkcijas nepārtrauktība. Pārtraukuma punkts.
4. Izmaksu, realizācijas ieņēmumu un peļņas funkcijas
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4. Atvasinājums – funkcijas maiņas ātrums un funkcijas elastība.
1. Funkcijas atvasinājums, tā vizualizācija. Funkcijas grafika pieskare, tās 

virziena koeficients un vienādojums. Augstāku kārtu atvasinājumi.
2. Funkcijas elastība. Funkcijas diferenciālis.
3. Atvasinājuma lietojums funkcijas augšanas un dilšanas intervālu 

noteikšanai.
4. Funkcijas ekstrēms, tā atrašana. Funkcijas vislielākā un vismazākā  vērtība 

segmentā.
5. Funkcijas grafika ieliekums un izliekums, pārliekuma punkts.
6. Funkcijas pētīšanas algoritms.
7. Atvasinājuma ekonomiskā interpretācija

5.  Vairākargumenta (daudzfaktoru) funkcija.
1. Divargumenta (daudzfaktoru) funkcija, tās grafiks. Funkcijas 

nepārtrauktība. Pirmās kārtas parciālie atvasinājumi, to ģeometriskā 
ilustrācija. Funkcijas  parciālās elastības. Funkcijas pilnais diferenciāls. 
Augstāku kārtu parciālie atvasinājumi.

2. Trīs un vairākargumentu (daudzfaktoru) funkcijas. Daudzfaktoru funkcijas 
reducēšana un vienfaktoru funkcija. Ražošanas funkcijas.

3. Daudzfaktoru funkcijas ekstrēmi. Maksimuma, minimuma un sedlu punkti. 
Stacionārs punkts. Kritiskais punkts. Ekstrēma atrašana. Mazāko kvadrātu 
metode.

4. Nosacītais ekstrēms. Lagranža funkcija un Lagranža reizinātājs. Funkcijas 
lielākā un mazākā vērtība slēgtā kopā.

5. Parciālo atvasinājumu un pilnā diferenciāla ekonomiskā interpretācija.
6. Mazāko kvadrātu metode

6 Vektoru algebras pamati
        1. Lineāras darbības ar vektoriem koordinātu formā
        2. Vektoru skalārais reizinājums
        3. Taisne un tas vienādojums plāksne
        4. Plāksne un tas vienādojums
        5. Taisnes vienādojums telpā

7 Lineāras algebras elementi
       1.Vektori lineārā telpā.

2.Matricas
3. Matricu reizināšana
4. Matricas rangs. Inversa matrica
5. Matricu vienādojumi.
6. Ieguldījumu – produkcijas analīze
7. Lineāru vienādojumu sistēmas
8. Lineāras programmēšanas problēmas un tas lietošana ekonomikā. Mērķu 

funkcijas
8.  Integrāļi un to lietojumi.

1. Diferenciālrēķinu un integrālrēķinu pamatuzdevumi. Primitīvā funkcija un 
nenoteiktais integrālis. Nenoteiktā integrāļa īpašības. Pamatintegrāļu 
tabula. Integrēšanas tehnika.

2. Vienkāršākais diferenciālvienādojums, tā vispārīgais un partikulārais 
atrisinājumi.

3. Noteiktais integrālis kā primitīvās funkcijas pieaugums. Noteikta integrāļa 
īpašības un aprēķināšana. Noteiktais integrālis kā integrālsummas robeža. 
Noteikta integrāļa ekonomiskie lietojumi.

4. Neīstie integrāļi. Integrāļu konverģence un diverģence, to ģeometriskā 
ilustrācija.
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9                Datoraprēķini augstākā matemātikā

9. Prasības 
klausītājiem:

Kursa sekmīga apguve sastāv no:
 6 mājas darbu izpildes –50%
 ieskaites un eksāmena nokārtošanas – 50%

10. Literatūra: • Bože Dž., L. Briezā L., Siliņa B., Strence A. 
Uzdevumu krājums augstākājā matemātikā. – R.: 
Zvaigzne ABC, 1996.

• Kronbergs E., Rīvža P., Bože Dz. Augstākā 
matemātika. -  1 un 2 daļa, Rīga, Zvaigzne, 1988.

• Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for business 
and social sciences; an applied approach. John 
Wiley & Sons, 1988.

• Peļņa M. Kopu teorijas pamatjēdzieni. – R.: LU, 
1992.

• Revina I., Gulbe M., Peļņa M., Bāliņa S. Uzdevumu 
krājums matemātikā  ekonomistiem. – R.: Zvaigzne 
ABC, 1997.

• Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi. – R.: 
Zvaigzne, 1993.

• Кованцов А.Н. Основы высшей математики. 
Книга 1. ISMA. Рига, 2002

• Кованцов А.Н. Основы высшей математики. 
Книга 4. ISMA. Рига, 2004
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Ekonomiskā statistika 
Economical Statistics 
Экономическая статистика 

1. Studiju kursa 
līmenis

C

2. Kredītpunkti 2
3. Kursa autori Prof. Dr. Sc. Habil. J. Šuņins
4. Pārbaudes forma Ieskaite 
5. Priekšnosacījumi Augstāka matemātika
6. Anotācija Kursa  mērķi:   varbūtību  teorijas  aksiomātikas  pamati, 

svarīgākie gadījumlielumu sadalījuma likumi un to skaitliskie 
raksturotāji,  robežteorēmas.  Matemātiskās  statistikas 
pamatjēdzieni, idejas un metodes, uz kurām balstās korelāciju 
un  regresiju  analīze,  parametru  novērtēšana,  statistisko 
hipotēžu pārbaude.
Kursa noteicošie temati:  
Iemaņas: Apgūt dispersiju analīzes, regresiju analīzes un 
nejaušību tabulas analīzes pamatjēdzienus un pamatidējas, 
apgūt šo teoriju praktisko pielietošanu, risinot uzdevumus ar 
personālo datoru palīdzību, izmantojot statistisko programmu 
pakotni STATISTIKA

7. Kursa kods MA 0314

8. Kursa saturs
Tēmas nosaukums

1. Visparīgas statistikas priekšmets. Matemātiskā statistika. Ekonomiskā statistika. 
Sociāli demografiska statistika. Nozaru statistikas

2. Kombinatoriāla analīze. Diskrēto kopu savienojumu analīze. Izvietojumi. 
Pārvietojumi. Kombinācijas

3.

Varbūtību teorijas  priekšmets.Notikumi,  darbības ar  tiem, notikumu  σ – algebra. 
Varbūtību  teorijas  aksiomas.  Varbūtību  telpa.Klasiskais  varbūtību  noteikšanas 
paņēmiens,  piemēri.Ģeometriskais  varbūtību  noteikšanas  paņēmiens,  piemēri. 
Statistiskais  varbūtību  noteikšanas  paņēmiens,  tā  praktiskā  nozīme.  Nosacītās 
varbūtības, pilnās varbūtības un Beijesa formulas. 

4.

Notikumu neatkarība.  Neatkarīgu eksperimentu shēma.  Varbūtību Pn(m) īpašības. 
Lokālā un integrālā Muavra – Laplasa teorēmas un to pielietojumi. Puasona teorēma, 
tās pielietojumi.Gadījumlielumi, to sadalījumfunkcija. Sadalījumfunkcijas īpašības. 
Gadījumlielumu  klasifikācija.  Svarīgākie  diskrētie  un  nepārtrauktie  sadalījuma 
likumi.  Gadījumvektori,  to  sadalījumfunkcija.  Sadalījumfunkcijas  īpašības. 
Daudzdimensionālais  normālais  sadalījums.  Gadījumlielumu  neatkarība. 
Gadījumlielumu funkcijas  (summa,  reizinājums,  dalījums).Gadījumlieluma vidējā 
vērtība, tās īpašības, piemēri.

5.

Gadījumlieluma  dispersija,  aprēķināšanas  formulas,  īpašības,  piemēri. 
Gadījumvektora  vidējā  vērtība  un  dispersiju  matrica.  Korelācijas  koeficients,  tā 
īpašības, piemēri. Gadījumlielumu momenti. Saistība starp centrālajiem un sākuma 
momentiem.

6. Čebiševa  teorēma  (lielā  skaita  likums),  sekas.  Centrālā  robežteorēma.  Centrālās 
robežteorēmas pielietojumi. Matemātiskās statistikas priekšmets un pamatuzdevumi. 
Iztvēruma  metode.Empīriskā  vidējā  vērtība,  tās  īpašības.  Empīriskā  sadalījuma 
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funkcija, tās īpašības. 

7.

Nezināmo parametru novērtēšanas momentu metode, lietojuma piemēri. Maksimālās 
paticamības  metode,  lietojuma  piemēri.  Ticamības  intervāli.  Ticamības  intervāla 
konstrukcija normāli sadalītas ģenerālkopas vidējai vērtībai, ja dispersija ir zināma . 
Svarīgākie  ar  daudzdimensionālo  normālo  sadalījumu saistītie  sadalījuma  likumi 
(Stjūdenta,  χ2, F – sadalījumi). Ticamības intervāla konstrukcija normāli sadalītas 
ģenerālkopas  dispersijai.  Ticamības  intervāla  konstrukcija  normāli  sadalītas 
ģenerālkopas vidējai vērtībai, ja dispersija nav zināma. 

8.

Hipotēžu pārbaudes vispārīgā shēma. Kļūdas hipotēžu pārbaudes procesā. Hipotēzes 
pārbaude par normāli sadalītas ģenerālkopas vidējo vērtību, ja dispersija ir zināma. 
Hipotēzes  pārbaude  par  normāli  sadalītas  ģenerālkopas  dispersiju.  Hipotēzes 
pārbaude par divu normāli sadalītu ģenerālkopu vidējo vērtību vienādību. Hipotēzes 
pārbaude par vairāku normāli sadalītu ģenerālkopu vidējo vērtību vienādību  χ2 – 
kritērijs, tā pielietojums hipotēžu pārbaudē par nezināmo sadalījuma funkciju. χ2 – 
kritērija pielietojums hipotēžu pārbaudē, kad ģenerālkopas sadalījums ir atkarīgs no 
parametriem.  Regresiju  analīzes  uzdevums,  pamatpostulāti.  Regresijas  modeļa 
noteikšana  ar  mazāko  kvadrātu  metodi.  Ar  mazāko  kvadrātu  metodi  iegūto 
parametru novērtējumu īpašības.

9. Aprakstīšanas statistika. Statistiskas novērošanas teorija. 
10. Galvenās statistikas un tabulas
11. Analītiskā statistika. Sociāli ekonomisko parādību korelācija. Ekonomiskie inseksi.
12. Drošums un pozicionāla analīze 
13. Ražošanas procesu analīze
14. Datu analīzes grafiskas metodes
15. Diskriminantu analīze
16. Dispersijas analīze
17. Klasteru analīze
18. Eksperimenta plānošana
19. Galvenās komponentes un faktoru analīze

9. Prasības 
klausītājiem 
kredītpunkt
u iegūšanai

Kredītpunktu sadalījums:
• Tekošo patstāvīgo darbu izpilde – 10%
• Laboratorijas darbu un attiecīgo atskaišu izpilde – 20%
• Problēmdarba izpilde mazas grupas sastāvā – 10%
• Eksāmens vai ieskaite – 40%
• Semestra kontroldarba izpilde – 20%
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10. Literatūra • Rice, J.A. Mathematical statistics and data analysis. –  California, 
Duxbury Press, 1995, 602 p.

• Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И., 
Морозова З.А. Теория статистики с основами теории 
вероятностей. UNITY, Москва, 2004. 446 с.

• Шмойлова Р.А., Шувалова Е.Б., Глубокова Н.Ю., Гусынин 
А.Б., Минашкин В.Г., Романов А.А., Садовникова Н.А. 
Теория статистики. Финансы и статистика, Москва, 2001. 558 
с.

• Алексахин С.В., Балдин А.В., Николаев А.Б., Строганов В.Ю. 
Прикладной статистический анализ.  Приор, Москва. 2001. 
224 с.

• Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика. Высшая школа, Москва, 2004. 480 с.

• Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике. Высшая школа, 
Москва, 2001. 400 с.

• STATISTIKA programmas pakotnes apraksts. 
(www.exponenta.ru)

• Мелник M.. Основы прикладной статистики. Москва. 
Энегроатомиздат. 2004
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Grāmatvedība 
Book-keeping 
Бухгалтерский учет 

1. Studiju kursa līmenis B
2. Kredītpunkti 2
3. Kursa autori Docente, Dr. oec. J. Fjodorova
4. Pārbaudes forma Eksāmens
5. Priekšnosacījumi Vadības teorija, finansu menedžments, finanses
6. Kursa mērķis Iemācīt  grāmatvedības  uzskaites  metodiku,  saimniecisko 

operāciju  būtību  un  saturu.  Jāprot  veikt  grāmatvedības 
uzskaiti ar datora programmu palīdzību.

7. Kursa kods IN 1300

12.   Kursa saturs:
I. Grāmatvedības pamati

1. Pamata normatīvie dokumenti, kuri nosaka grāmatvedības uzskaites vešanas kārtību LR
2. Grāmatvedības objekti un saimniecisko līdzekļu klasifikācija
3. Aktīva un pasīva konta shēma. Divkāršais ieraksts
4. Sintētiskā un analītiskā uzskaite
5. Kontu plāns
6. Grāmatvedības reģistri. Saimniecisku operāciju dokumentēšana
7. Grāmatvedības formas
8. Grāmatvedības uzskaites politika

II. Grāmatvedība ar datora palīdzību
1. Latvijas uzskaites programmu tirgus, to raksturojums. Uzskaites programmas spējas.
2. Vispārējās prasības datoru pielietošanai grāmatvedības uzskaitē 
3. Grāmatvedības uzskaites procedūras ar datora palīdzību.  Vispārējā programmas uzbūve 

uzskaitei
4. Datora pielietošana mazo uzņēmumu grāmatvedības uzskaitei

III Praktiskais darbs ar uzskaites programmas palīdzību
1. Kases operāciju uzskaite
2. Norēķinu konta operāciju uzskaite
3. Darba un darba algas uzskaite
4. Krājumu uzskaite
5. Pamatlīdzekļu uzskaite
6. Realizācijas procesu uzskaite
7. Finansu rezultāta noteikšana, peļņas izlietojums
8. Pašlīdzekļu uzskaite
9. Kredītu un aizņēmumu uzskaite
10. Bilance un gada pārskats. Gada pārskata sastādīšana ar datora programmas palīdzību.

9. Prasības 
klausītājiem 

Kursa sekmīga apgūšana sastāv no:
• piedalīšānas un aktīva darba praktiskās nodarbībās – 25%
• savlaicīgas un kvalitatīvas kontroldarbu pildīšanas – 25%
• ieskaites nolikšanas – 50%

10. Literatūra • 1992.g.  LR  likums   “Par   grāmatvedības  uzskaiti”  ar 
papildinājumiem un izmaiņām. –Latvijas ekonomists, 1996. N16-
17.

• 1992.g. LR likums “Par  uzņēmumu gada atskaitēm”. – Latvijas 
vēstnesis, 1995, N34.
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• Правила  КМ  ЛР  N243  “О  организации  и  ведении 
бухгалтерского учета” от 25.07.2000.

• Праварне  О.  Введение  в  бухгалтерский  учет.  –  Рига,  ф-ма 
“Jānis Roze”, 2001, 215 с.

•  Grebenko M. Grāmatvedība (mācību līdzeklis) – Rīga, 2000. 
• Pirma daļa – 168.lpp, otra daļa – 151 lpp.
• J.Benze. Finansu grāmatvedība – Rīga, 1998., 322 lpp.
• J.Benze.  Grāmatvedības  kontu  korespondence  (Pārstrādāts 

izdevums) – Rīga, Auditfirma “Grāmatvedis SIA”, 1998, 187.lpp.



Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Īpašuma apdrošināšana
Insurance for real estate
Страхование недвижимого имущества

1. Studiju kursa līmenis A
2. Kredītpunkti 2
3. Kursa autors Mag. Oec. Andris Torgāns
4. Pārbaudes forma ieskaite
5. Priekšnosacījumi Makroekonomika, riska teorija, objektu vērtēšana
6. Kursa mērķis Sniegt  teorētiskas  zināšanas  par  apdrošināšanu kā  vienu no 

risku  vadības  elementiem,  kā  arī  attīstīt  praktiskas  iemaņas 
nekustamā īpašuma apdrošināšanā.

7. Kursa kods EK 1310

8. Kursa saturs:
1. Apdrošināšanas kā risku vadības elementa būtība, definīcijas, termini.
2. Apdrošināšanas  sistēmas  darbība  Latvijā  saskaņā  ar  likumu „ Apdrošināšanas 

sabiedrību un to uzraudzības likums”.
3. Apdrošināšanas  ņēmēja (klienta)  tiesības  un pienākumi  saskaņā  ar  likumu „  Par 

apdrošināšanas līgumu”. 
4. Nekustamā īpašuma apdrošināšana.
5. Nekustamā īpašuma apdrošināšana celtniecības vai rekonstrukcijas stadijā.
6. Celtniecības vai rekonstrukcijas garantijas.
7. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
8. Celtniecības darbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
9. Nekustamā  īpašuma  pārvaldīšanas  profesionālās  civiltiesiskās  atbildības 

apdrošināšana.

9. Prasības 
klausītājiem 

• lekcijas 45%;
• praktiskās nodarbības 35%
• kontroldarbi un eksāmens 20%.

10. Literatūra • Par  apdrošināšanas  līgumu: LR likums//  Latvijas Vēstnesis  Nr. 
188/189, 30.06.1998.

• Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums: LR likums// 
Latvijas Vēstnesis Nr. 188/189, 30.06.1998.

• Finansu un kapitāla tirgus komisijas likums: LR likums// Latvijas 
Vēstnesis, 20.06.2000.

• Sabiedriskās  organizācijas  „Latvijas  Apdrošinātāju  asociācija” 
statūti.  Apstiprināti  Latvijas  Apdrošinātāju  asociācijas  biedru 
kopsapulcē 30.05.2001. 

• Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbību: LR 
likums// Latvijas Vēstnesis Nr. 52, 01.04.2005.

• Н.  Грищенко.  Основы  страховой  деятельности.  Москва. 
Финансы и статистика, 2004, - 348.

An Introduction to Commercial general Insurances, Second Edition. 
The Charter Insurance Institue, 1997.
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Nekustamā īpašuma vērtēšana un darījumi 
Real estate valuation
Оценка недвижимости

1. Studiju kursa līmenis: A
2. Kredītpunkti: 3
3. Kursa autori: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē D.Siliņa.
4. Pārbaudes forma: Kursa darbs, eksāmens
5. Priekšnosacījumi: Pamatkurss makroekonomikā un mikroekonomikā.
6. Kursa mērķis: Izprast kā veidojas nekustamā īpašuma tirgus vērtība, kādi faktori ietekmē 

šo  procesu  un  pēc  kādiem  kritērijiem  nekustamā  īpašuma  vērtēšanas 
speciālists nosaka nekustamā īpašuma tirgus vērtību. 
Apgūt  nekustamā  īpašuma  pamatjēdzienus  un  galvenās  nekustamā 
īpašuma vērtēšanas metodes, apgūt teorijas praktisko pielietošanu, izpildot 
kursa darbu.

6.1. Kursa kods ME 0711
7.          Kursa saturs:
7.1. Vērtētāju darba organizācija un regulēšana:

• Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība.
• Vērtētāja darba regulēšana – vērtējumu metodisko prasību, ētikas kodeksa un 

profesionālās sagatavotības prasību izstrāde.
• Vērtētājs un ētika.
• Nekustamā  īpašuma  profesionālās  kvalifikācijas  sertifikāta  saņemšanas 

kārtība un atestācija Latvijā.
• Latvijas  vērtēšanas  standarti.  Citās  valstīs  vērtēšanas  darbu  regulējošie 

standarti.
• Nepieciešamā informācija, tehniskā ekspertīze un atskaite.

7.2. Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatprincipi:
• Nekustamā īpašuma jēdziens.
• Nekustamā īpašuma vērtība un tās veidi.
• Vērtēšanas procesa teorētiskā bāze – vērtēšanas principi, to sistēma un trīs 

pieejas  nekustamā  īpašuma  vērtēšanā,  kas  atklāj  dažādus  lietderības 
aspektus.

• Nekustamā īpašuma objektu klasifikācija.
• Galvenie nekustamā īpašuma vērtēšanas procesa etapi.

7.3. Nekustamā īpašuma tirgus īpatnības:
• Nekustamā īpašuma tirgus raksturojums kopumā. 
• Nekustamā īpašuma tirgus struktūra.
• Nekustamā īpašuma tirgus analīzes mērķis.
• Pieprasījuma un piedāvājuma faktori nekustamā īpašuma tirgū. Pieprasījuma 

un piedāvājuma elastība, tās novērtēšana. Tirgus līdzsvars.
• Nekustamā īpašuma tirgus ietilpības aprēķins.
• Nekustamā īpašuma tirgus cikla un ražošanas cikla savstarpējā sakarība.
• Nekustamā īpašuma tirgus un kapitāla tirgus kopējās un atšķirīgās iezīmes.
• Riska  pakāpe  (līmenis)  nekustamā  īpašuma  tirgū  un  tā  atšķirība  starp 
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investīciju risku vērtspapīros.
• Datu bāze, to veidošana un informācijas avoti.
• Nekustamā īpašuma tirgus situācija Rīgā.
• Nekustamā īpašuma tirgus situācija dažādos Latvijas reģionos.

7.4. Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes:
• Nekustamā  īpašuma  vērtības  noteikšana  no  iespējamiem  ieņēmumiem. 

Ieņēmumu kapitalizācijas metode, tās būtība, izmantošanas iespējas, metodes 
plusi  un  mīnusi.  Vērtēšanas  procedūras  etapi  –  ieņēmumu  aprēķins, 
kapitalizācijas  likmes  aprēķins,  izdevumi,  kas  attiecināmi  uz  nekustamā 
īpašuma aprēķinu.

• Diskontētās  naudas  plūsmas  metode,  tās  būtība,  izmantošanas  iespējas. 
Metodes plusi un mīnusi. Vērtēšanas procedūras etapi – ieņēmumu aprēķins, 
diskonta likmes aprēķins, izdevumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma 
aprēķinu.

• Nekustamā  īpašuma  vērtības  noteikšana  salīdzināšanas  ceļā  (salīdzināmo 
darījumu  metode).  Metodes  pielietošanas  īpatnības.  Salīdzināmo  īpašumu 
(analogu)  izvēle  un  mērvienības.  Korekcijas  koeficientu  klasifikācija  un 
būtība. Ieņēmumu un pārdošanas cenas attiecības izmantošana vērtēšanā ar 
salīdzināmo  darījumu  metodi.  Aprēķinu  rezultātā  iegūto  datu  analīze  un 
slēdziens.

• Nekustamā  īpašuma  vērtības  noteikšana  izmantojot  izmaksu  metodi. 
Izmaksu metodes  raksturojums un  būtība.  Atjaunošanas  vērtības  aprēķina 
metode.  Celtniecības  izmaksu  aprēķins.  Nekustamā  īpašuma  nolietošanās 
pakāpes  noteikšana  –  fiziskais,  ekonomiskais  (ārējais),  funkcionālais 
nolietojums.

7.5. Zemes novērtēšanas metodes:
• Zemes kā vērtējamā objekta īpatnības.
• Ieņēmumu metodes izmantošana.
• Salīdzināmo darījumu metodes izmantošana.
• Izmaksu metodes izmantošana.

7.6. Novērtēšanas īpašie gadījumi, kas atšķiras no iepriekš minētajiem:
• Nekustamā īpašuma novērtējums izvērtējot investora intereses. Izvērtējamie 

faktori un rādītāji. Atmaksāšanās laiks. Tīrā diskontētā NP vērtība. Projekta 
ienesīguma likme. IRR iekšējā peļņas norma.

• Nepabeigtās  celtniecības  objektu  novērtējums.  Gatavības  pakāpes 
koeficienta aprēķins. Vērtības noteikšanas galvenie etapi.

• Nomnieka neatdalāmo ieguldījumu novērtēšana.
• Nekustamā īpašuma vērtēšana ieguldīšanai pamatkapitālā.
• Nākotnes vērtības noteikšana.
• Īpašuma vērtēšana likvidācijai.
• Specializēto īpašumu vērtēšana. 

7.7. Atskaite un tās noformēšana:
• Galvenā informācija par vērtējamo īpašumu un vērtējumu.
• Īpašuma raksturojums.
• Īpašuma vērtējums.
• Foto pielikums.
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• Karte, atzīmējot tajā vērtējamā īpašuma atrašanās vietu.
• Pielikums,  kuru veido ar  īpašuma vērtēšanu saistītu  nozīmīgu dokumentu 

kopijas.
7.8. Praktiskie darbi, kas sadalās pa nekustamā īpašuma vērtēšanas tēmām.

8. Prasības 
klausītājiem: 

Kredītpunktu iegūšanai nepieciešams:
• Izpildīt 2 patstāvīgos kontroldarbus – 40%
• Izpildīt kursa darbu – 30%          
• Nokārtot eksāmenu – 30%

9. Literatūra: • D.Baltruma, J.Freibergs. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga, Vieda, 
1999.

• Latvijas standarts (īpašuma vērtēšanas standarti). Rīga, 2002.
• LR Civillikums 842. p., 865. p., 866. p., 867. p., 868. p., 870. p., 871. p., 

872. p., 873. p., 874. p., 928. p., 968. p., 969. p., 970. p., 971. p., 994. p., 
1091. p., 1786. p., 1787. p., 2112. p., 2162. p. 

• A.Jaunzems. Komercaprēķinu metodes. LU Nekustamā īpašuma 
vērtēšanas skola. 2003.

• Nams 24, nekustamā īpašuma portāls [Elektroniskais resurss]. – 
www.nams24.lv

• Дж.Фридман, Н.Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход 
недвижимости. Москва, Дело, 1995.

• Оценка недвижимости (учебник). Институт профессиональной 
оценки. Москва, 2004.

• Г.Харрисон. Оценка недвижимости. Москва,  РИО 
Мособлупрполиграфиздат, 1994.

• Н.Волочков. Справочник по недвижимости. Москва, Инфра-М, 1996.
• Оценка объектов недвижимости. Под ред. В.Григорьева. Москва, 

Инфра-М, 1997.
• Е.Тарасевич. Оценка недвижимости. Санкт-Петербург, СПбГТУ, 

1997.  
• С.Максимов. Девелопмент развитие недвижимости. Санкт-

Петербург, Питер, 2003. 

http://www.nams24.lv/
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Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

1. Studiju kursa līmenis: A
2. Kredītpunkti: 3
3. Kursa autori: Pasniedzējs Vitolds Peipiņš, personas kods 220455-11590
4. Pārbaudes forma: Eksāmens
5. Priekšnosacījumi:
6. Kursa mērķis:               Iepazīstināt  studentus  ar  nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tehnoloģisko procesu un 
normatīviem dokumentiem,  kas regulē šo procesu.

Sekmēt  praktiskās  iemaņas  un  prasmes  dažādu 
problēmu  risināšanā,   kas  ir  saistīts  ar  dzīvojamās  mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Veidot  patstāvīgas  darba  iemaņas  darbā  ar  dažāda 
rakstura informācijas avotiem.

Iepazīties ar  ikmēneša darbu spektru pie  dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas procesa .

Iepazīties ar pirmā uzņēmējdarbības gada veicamo darbu spektru 
pie dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa .

7. Kursa kods ME 0711:

8.          Kursa saturs:
1. Ievads Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process Latvijā. Vispārējs raksturojums
2. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa SWOT analīze

     Apsaimniekošanas procesa vājās vietas
     Apsaimniekošanas procesa vājās vietas
      Iespējas
     Briesmas,  riska faktori

3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa optimālais modelis
4. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tehnoloģiskais procesa

     Ikmēneša pārvaldīšanas process
     Pirmais pārvaldīšanas procesa gads

5. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa reglamentācija
     Pārvaldīšanas procesa izvēles process
     Dokumentu pakete pie dzīks izveidošanas
     Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa reglamentācija  
         Statūti
         Nolikumi
         Darba pienākumi
     Debitoru parādu piedzīšanas tehnoloģiskais process  
     Dzīvojamās mājas uzskaites procesa izveidošana

6.

9. Prasības 
klausītājiem: 

Kredītpunktu iegūšanai nepieciešams:
• Nokārtot  eksāmenu



Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

10. Literatūra: * Dzīvokļa īpašnieka rokasgrāmata
Valsts aģentūra “ Mājokļu aģentūra “, Rīga 2003 – 142 lpp.
* Nekustamā īpašuma pārvaldnieks 2.daļa V.Peipiņš,   Grāmatu 
apgāds,   Rīga 1998 – 440 lpp.
* Grāmatu sērija “ Veiksmīga karjēra “ Apgāds  Zvaigznes  ABC, 
Rīga 1999
* SIA “Balta eko” grāmatu sērija ROKASGRĀMATA   Balta  eko, 
Rīga 2002
Žurnāls

Mans īpašums
Māja un dzīvoklis
Praktiskā būvniecība
Būvēt

LR normatīvie likumdošanas akti
LR Satversme, 
LR likumi,
LR Ministru kabineta noteikumi,
LR pašvaldības apstiprināties saistošie noteikumi
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2. pielikums

Akadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas 
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3. pielikums

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
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4. pielikums

Mācību prakses līgums


