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NEKILNOJAMOJO TURTO RINKODARA  

Jelgava 

 

Programa 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre:  JurZ3027 

2 kreditai (32 val.): paskaitos – 16 val., laboratoriniai darbai – 16 val., oficialus testas, 

vertinamas balu. 

Autoriai: Vivita Puķīte, ekonomikos mokslų daktarė, Žemėtvarkos ir geodezijos katedra, 

Inese Mengote, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros raštinės specialistė  

Fakultatyvus profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ 

dalykas, dėstomas nuolatinės ir ištęstinės formos studijų 2-ą semestrą  

 

Anotacija 

Šis dalykas suteikia studentams žinių apie nekilnojamojo turto rinkodarą. Studentai 

susipažįsta su nekilnojamojo turto rinkos plėtra Latvijoje. Studentai įgyja žinių apie 

nekilnojamojo turto rinkos segmentavimą ir kainodaros politiką. Dalyke nagrinėjamas 

nekilnojamojo turto matomumo didinimas nekilnojamojo turto rinkoje ir nekilnojamojo turto 

rinkos tyrimų svarba. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų dalyko tikslas – suvokti pagrindines nekilnojamojo turto rinkodaros sampratas ir 

išmokti taikyti rinkodaros teoriją praktiškai, suprasti, kaip formuojama nekilnojamojo turto 

rinka ir kokie veiksniai daro įtaką šiam procesui.  

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę studijų dalyką, studentai turės: 

 žinias apie nekilnojamojo turto rinkodaros struktūrą, nekilnojamojo turto rinkos plėtrą ir 

esamą padėtį, taip pat nekilnojamojo turto kainodaros politiką; 

 įgūdžius taikyti nekilnojamojo turto kainodaros žinias, didinti nekilnojamojo turto 

matomumą nekilnojamojo turto rinkoje; 

 kompetenciją – įgytų žinių apie nekilnojamojo turto rinką ir praktinių įgūdžių derinį, 

pagrindinius šią rinką veikiančius veiksnius. Studentai gebės kritiškai vertinti savo žinias 

ir įgūdžius, bus atsakingi už savo darbo kokybę. 

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 
- Studentai turi turėti ankstesnių žinių šiuose studijų dalykuose: „Aukštoji matematika“, 

„Nekilnojamasis turtas“, „Kadastras“.  

- Studijų dalykas leidžia geriau įsisavinti dalykus, susijusius su nekilnojamojo turto 

vertinimu. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 



Bibliografijoje pateiktos teorinės medžiagos studijavimas savarankiškai. 

 

Žinių įvertinimas: 

Oficialaus testo vertinimas grindžiamas dviem sėkmingai raštu atliktais testais ir išlaikytais 

laboratoriniais darbais. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus arba neišlaikytus testus ir praleistus laboratorinius darbus atsiskaitoma 

dėstytojo nurodytu laiku. 
 

 

Išplėstinis programos turinys 

 

Įvadas. 

Studijų dalyko „Nekilnojamojo turto rinkodara“ turinys. Dalyko struktūra, tvarka ir 

reikalavimai. Literatūros sąrašas.  

 

Nekilnojamojo turto rinkodaros samprata. 

Biržos funkcija rinkodaroje. Centralizuota ir decentralizuota birža. Pagrindinės rinkodaros 

funkcijos. Rinkodaros mišinys. Kaina. Nekilnojamasis turtas kaip produktas. Kaina. Vieta. 

Pirkėjai.  

 

Nekilnojamojo turto plėtra Latvijoje. 

Birža, kaip nekilnojamojo turto rinka sovietmečiu. Nekilnojamojo turto rinkos plėtros etapai 

po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo. Pokyčiai nekilnojamojo turto rinkoje po įstojimo į 

Europos Sąjungą. 

 

Nekilnojamojo turto rinkos samprata. 

Rinkų rūšys. Nekilnojamojo turto rinka. Veiksniai, darantys įtaką rinkai. Poreikiai, pirkėjų 

elgsena rinkoje. Pirkimo sprendimų priėmimo procesas, jo etapai. Ekonominių ir politinių 

veiksnių įtaka. Socialiniai veiksniai, kultūriniai veiksniai. 

 

Rinkos aplinka. 

 

Mikro aplinkos veiksniai. Rinkos tarpininkai. Makro aplinkos veiksniai. Demokratijos 

veiksnys. Ekonominiai veiksniai, aplinkos veiksniai.  

 

Nekilnojamojo turto rinkos segmentavimas. 

Rinkos segmentavimo ypatumai ir kriterijai. Nekilnojamojo turto rinkos segmentavimo 

ypatumai. Butų rinkos segmentas. Žemės rinkos segmentas. Nuomos (lizingo) rinkos 

segmentas. 

 

Nekilnojamojo turto kaina. 

Nekilnojamojo turto kainodara ir jos reikšmė. Veiksniai, darantys įtaką kainodarai. 

Nekilnojamojo turto kainodaros metodai. Pardavimo kaina. Pasiūlymo kaina. 

 

Turto matomumas nekilnojamojo turto rinkoje. 

Matomumo didinimo vietos. Reklamos vaidmuo nekilnojamojo turto rinkoje. Reklamos rūšys 

ir priemonės. Reklamos tekstų kūrimas konkrečios rūšies nekilnojamajam turtui, netiesioginės 

reklamos samprata, jos metodai.   

 

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai  



Nekilnojamojo turto rinkos tyrimų svarba ir rūšys. Nekilnojamojo turto rinkos duomenų 

bazės. Nekilnojamojo turto rinkos informacinė sistema. Duomenų šaltiniai ir parinktys. 

Nekilnojamojo turto rinkos tyrimo procesas. Nekilnojamojo turto rinkos duomenų analizės 

rezultatų naudojimo būtinybė ir galimybės. 

 

Laboratoriniai darbai: 

1. Žemės reklamos rašymas. 

2. Buto reklamos rašymas. 

3. Paklausos konkrečiame regione vertinimas. 

4. Pasiūlos konkrečiame regione vertinimas. 

5. Paklausos ir pasiūlos santykio analizė. 

6. Nekilnojamojo turto rinkos duomenų bazės kūrimas. 

7. Ankstesnių sandorių analizė naudojant „ArcGIS“ programinę įrangą. 

8. Pasiūlymo kainos ir pardavimo kainos analizė naudojant „ArcGIS“ programinę įrangą. 
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