
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SALĪDZINĀJUMS AR LATVIJĀ ĪSTENOJAMĀM PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMĀM 

Izglītības iestāde 

 

 

Rādītāji  

Rīgas Tehniskā universitāte Juridiskā koledža
1
 

Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola
2
 

Informācijas sistēmu un 

menedžmenta augstskola
3
 

Studiju līmenis 

pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma 

pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma 

pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma 

pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju 

programma 

Studiju programma 
Nekustamā īpašuma 

pārvaldība 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana un 

apsaimniekošana 

Namu apsaimniekošana un 

pārvaldīšana 

Nekustamā īpašuma 

uzņēmējdarbība 

Programmas kods 41345 41345 41 341 41345 

Piešķiramā 

kvalifikācija vai/un 

grāds 

Namu pārvaldnieks 
Namu (nekustamā īpašuma) 

pārvaldnieks  
Namu pārvaldnieks 

Uzņēmējdarbības 

(komercdarbības) speciālists 

Izglītības pakāpe 

uzsākot programmu 
Vidējā vai vidējā profesionālā Vidējā  vidējā vidējā 

Studiju ilgums 
2 gadi vai 2 gadi un 6 

mēneši 

2 gadi vai 2 gadi un 6 

mēneši 

2 gadi vai 2 gadi un 6 

mēneši 

2 gadi vai 2 gadi un 6 

mēneši 

Studiju veids pilna vai nepilna laika pilna vai nepilna laika pilna vai nepilna laika pilna vai nepilna laika 

Studiju apjoms 80 kredītpunkti (KP) 80 kredītpunkti (KP) 80 kredītpunkti (KP) 80 kredītpunkti (KP) 

Atbilstība profesijas 

standarta prasībām 
(Apstiprināts LR IZM, 

Reģistra Nr. PS0286, 

Papildināts IZM PINTSA 

sēdē 15.04.09.,prot.Nr.4. ) 

programma veidota atbilstoši 

aktualizētā profesijas 

standarta PS 0286 prasībām  

 

programma veidota atbilstoši 

neaktualizētā profesijas 

standarta PS 0286 prasībām 

programma veidota atbilstoši 

neaktualizētā profesijas 

standarta PS 0286 prasībām 

programma veidota atbilstoši 

neaktualizētā profesijas 

standarta PS 0286 prasībām 

 

                                                 
 
1
http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/?id=4&sub=5 

2
http://www.riceba.lv/lv/koledas-programmas/namu-apsaimniekosana.html 

3
 http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/IsmaNekustIp.pdf 



 

 

 

Salīdzinot Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu „Nekustamā īpašuma 

pārvaldība” ar citu Latvijas augstskolu un koledžu programmām var secināt, ka programmu 

ilgums citās Latvijas augstskolu un koledžu programmās arī ir 2 gadi pilna laika un 2 gadi 6 

mēneši nepilna laika studijās. Visās piedāvātajās programmās apjoms ir 80 KP, iegūstamās 

kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesiju nosaukumi ir 

dažādi – namu pārvaldnieks (RTU, RSEBAA), namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks 

(Juridiskā koledža), uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists (ISMA).  

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu „Nekustamā īpašuma uzņēmējdarbība” ar specializācijas 

virzieniem: nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana vai nekustamā īpašuma 

vērtēšana, piešķirot kvalifikāciju - uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists.  

Beidzot studijas Rīgas Tehniskās universitātes realizētajā studiju programmā tiek iegūta 

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī namu pārvaldnieka kvalifikācija, kas dod 

iespēju turpināt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma 

pārvaldība” (dienas apmācībā – 5 studiju semestrī, neklātienes apmācībā – 6 semestrī) 

profesionālā bakalaura grāda nekustamā īpašuma pārvaldībā un nekustamā īpašuma 

pārvaldnieka (5. kvalifikācijas līmenis) kvalifikācijas iegūšanai. 

Tā kā programmas realizētājstruktūrvienībai – Rīgas Tehniskās universitātes 

Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma 

ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas 

katedrai ir cieša sadarbība ar profesionālajām asociācijām, kas ir starptautisko organizāciju 

(asociāciju) FIABCI un CEPI dalībnieces, tad izglītības programmas mērķi un uzdevumi ir 

saskaņoti ar šo organizāciju izvirzītajām vienotām profesijas kvalifikācijas kvalitātes 

prasībām Eiropas Savienībā.  
Novērtējot Rīgas Tehniskās universitātes izstrādāto studiju programmu un salīdzināmās 

Latvijas profesionālās studiju programmas saturiski, pēc studiju ilguma un iegūstamajiem 

kredītpunktiem var secināt, ka akreditējamā studiju programma “Nekustamā īpašuma 

pārvaldība” RTU ir apjomīgāka par Latvijā realizējamām līdzīgām programmām, jo 

programmā ietverti papildus jauni studiju priekšmeti, kas nodrošina atbilstošo profesionālo 

kompetenču, profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju 

veidošanu un obligāto zināšanu apguvi priekšstata, izpratnes vai lietošanas līmenī, un 

piedāvātajā programmā konsekventi tiek ievērota prasība, ka praktisko darbu īpatsvars ir 

salīdzinoši liels, jo tas nodrošinās labas praktiskā darba iemaņas un prasmes, kas 

nepieciešamas nekustamā īpašuma pārvaldības specialitātes namu pārvaldnieka kvalifikācijas 

iegūšanai. 

Salīdzinot Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu ar Juridiskās koledžas, Rīgas 

Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Informācijas sistēmu 

menedžmenta studiju programmām jāsecina, ka pieminētajās augstskolās un koledžās 

(Juridiskā koledža, RSEBAA, ISMA) programmas veidotas atbilstoši neaktualizētā profesijas 

standarta PS 0286 prasībām, savukārt Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā 

„Nekustamā īpašuma pārvaldība” iekļauti aktualizētā profesijas standarta nosacījumi. 

Rīgas Tehniskās universitātes programmā ietverti papildus studiju priekšmeti vai studiju 

priekšmeta daļas: tehniskās rasēšanas pamati, vispārējā elektrotehnika, būvju konstrukcijas, 

ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana, Eiropas tiesības namu pārvaldīšanas jomā, divas 

profesionālās svešvalodas. 

  



Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (RTU) atbilstības salīdzinājums  

 namu pārvaldnieka profesijas standartam 
 

Citas augstskolas  Namu pārvaldnieka standarta 

zināšanu prasības 
„Nekustamā īpašuma 

pārvaldība” (RTU) Juridiskā koledža
4
 

Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un biznesa 

administrācijas 

augstskola
5
 

Informācijas sistēmu un 

menedžmenta 

augstskola
6
 

Ekonomikas pamati Tautsaimniecība un finanšu 

tirgus/ 

Nekustamā īpašuma 

ekonomika 

Ekonomikas pamati Mikroekonomika 

Makroekonomika  

Mikroekonomika 

Makroekonomika 

Ekonomiskā matemātika Matemātika /matemātika 

ekonomistiem 

- - Ekonomiskā 
matemātika 

Statistikas pamati Statistika Statistikas pamati Matemātiskā statistika 

Pētījumu metodes 

ekonomikā un biznesā 

Statistikas pamati 

Projektu sagatavošana un 

prezentēšana namu pārvaldīšanas 

jomā 

Projektu vadīšana 

būvuzņēmējdarbībā un 

nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanā un 

pārvaldīšanā 

- Projektu vadīšana 

Prezentācijas prasmes 

- 

Grāmatvedība Īpašuma finansiālā uzskaite Grāmatvedība Grāmatvedība 

Uzņēmuma finanses 

grāmatvedība 

Nodokļu sistēmas pamati Nekustamo īpašumu darījumu 

finansiālie aspekti 

Nodokļu sistēmas 

pamati 

Finanšu un nodokļu 

sistēma 

Nodokļu sistēmas 

pamati 

Nekustamā īpašuma apdrošināšana Nekustamā īpašuma 

apdrošināšana 

Nekustamā īpašuma 

apdrošināšana 

- Nekustamā īpašuma 

apdrošināšana 

                                                 
4
 http://www.juridiskakoledza.apollo.lv/?id=4&sub=5 

5
 http://www.riceba.lv/lv/koledas-programmas/namu-apsaimniekosana.html 

6
 http://www.aiknc.lv/zinojumi/lv/IsmaNekustIp.pdf 



Eiropas tiesības Eiropas tiesības Eiropas integrācijas 

pamati 

Eiropas Savienības 

tiesības 

Eiropas tiesības 

Vispārējā elektrotehnika Elektroiekārtas un 

elektrotehnika 

Elektrotehnika un elektronika 

- - - 

Būvju konstrukcijas Būvju konstrukciju vērtēšana/ 

Namu inženierkomunikācijas 

Inženierkomunikācijas Inženierkomunikācijas Ēku 

inženierkomunikācijas, 

remontu tehnoloģijas un 

energoaudits 

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 

novērtēšana 

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa 

novērtēšana/ Ēku un būvju 

tehniskā stāvokļa novērtēšana 

(studiju projekts) 

- - - 

Būvuzņēmējdarbības praktiskie 

aspekti 

Būvuzņēmējdarbības 

praktiskie aspekti/ 

Būvniecības pamati un 

būvizstrādājumi 

Investīcijas nekustamajā 
īpašumā 

- Investīcijas nekustamajā 
īpašumā 

- 

Būvniecības plānošana un 

organizēšana 
Uzņēmējdarbība un plānošana 

nekustamo īpašumu jomā 
Īpašuma topogrāfiskie 

uzmērījumi 

- - - 

Tehniskās rasēšanas pamati Tehniskās rasēšanas pamati - - - 

Vides aizsardzība Ekoloģijas vadīšana Vides aizsardzība - - 

Namu energoefektivitāte un 

energoaudits 

Energoefektivitāte namu 

apsaimniekošanā 
Energoefektivitāte un 

energoaudits 

Energoefektivitāte un 

energoaudits 

Ēku 

inženierkomunikācijas, 

remontu tehnoloģijas un 

energoaudits 

Lietišķo attiecību psiholoģija Organizāciju psiholoģija Saskarsmes kultūra 

Vadības psiholoģija 

Saskarsmes psiholoģija Lietišķo attiecību 

psiholoģija, ētika un 

etiķete 



Ētika un biznesa etiķete Ētikas pamati/ Lietišķā etiķete - Biznesa ētika Lietišķo attiecību 

psiholoģija, ētika un 

etiķete 

nozares tiesiski normatīvā bāze Būvlikums un būvnoteikumi  

Īpašums un nodokļi 
Tiesību pamati - Dzīvokļu likumdošana 

nekustamā īpašuma tiesiskā 
regulācija un darījumi 

Nekustamā un kustamā 
īpašuma tiesiskie pamati 

Komerctiesības 

Darījumi ar nekustamo 

īpašumu 

Komerctiesības 

Namu 

apsaimniekošanas un 

pārvaldīšanas tiesiskie 

aspekti 

Tiesību zinības 

Komerctiesības 

Dzīvokļu īpašnieku 

kooperatīvās sabiedrības 

darbības pamatprincipi 

Saimnieciskās un darba tiesības Saimnieciskās tiesības 

Administratīvās tiesības 

Darba tiesības un darba 

aizsardzība 

Saimnieciskās un darba 

tiesības 

Darba tiesības  

Komercaprēķini namu 

apsaimniekošanā 
Īpašuma apsaimniekotāja 

grāmatvedība un nodokļu 

aprēķini 

 - - 

Tirgzinības Nekustamā īpašuma tirgvedība Tirgzinības Tirgzinības Tirgzinības 

Vadības zinības Uzņēmējdarbības vadīšana Vadības zinību pamati Vadības zinības Vadības zinības 

uzņēmējdarbībā 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas organizēšana 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas 

organizēšana/ Nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas 

organizēšana (studiju projekts) 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas 

organizēšana 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas 

organizēšana 

Namu pārvaldības 

tehnoloģijas 

Nekustamā īpašuma 

pārvaldīšana  

Datortehnika. Informātika. Datormācība (pamatkurss)/ 

Datormācība ekonomistiem 

Lietišķā informātika Informācijas 

tehnoloģijas 

Datorprogrammu 

lietošana 

Lietvedība. Lietvedība un korespondence Lietvedība Lietvedība Lietišķā latviešu valoda 

un lietvedība 

Darba aizsardzība un darba drošība. Darba aizsardzība Darba tiesības un darba 

aizsardzība 

Darba un vides 

aizsardzība 

Ugunsdrošība un civilā 

Darba aizsardzības 

sistēma 



aizsardzība 

Valsts valoda un lietišķā latviešu 

valoda 

Lietišķā latviešu valoda Lietišķā latviešu valoda Lietišķā latviešu valoda Lietišķā latviešu valoda 

un lietvedība 

Vismaz divas svešvalodas saziņas 

līmenī 
Lietišķā angļu valoda 

Lietišķā krievu valoda 

Svešvaloda (lietišķā) Biznesa komunikācijas 

svešvalodā 
Lietišķā angļu valoda 

Darba tiesiskās attiecības Saimnieciskās tiesības 

Administratīvās tiesības 

- - - 

  Mājokļu dzīves cikls Mājokļu dzīves cikls - 

  Nekustamā īpašuma 

vērtēšana 

Komercdarbība  Nekustamā īpašuma 

vērtēšana un darījumi 

  Izvēles kursi (viens pēc 

izvēles) 
Sociālās tiesības 

Pašvaldību tiesības 

Administratīvās tiesības 

Civilprocess 

Projektu vadīšana 

Audits un iekšējā 
kontrole 

Tirdzniecības tiesības 
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