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Anotācija  

Studenti apgūst nekustamā īpašuma tirgzinības jēdzienu. Iepazīstas ar nekustamā īpašuma 

tirgus attīstību Latvijā. Apgūst tirgzinības būtību un saturu. Studenti iegūst zināšanas par 

nekustamā īpašuma tirgus segmentāciju un nekustamā īpašuma cenu. Studiju kurss sniedz 

zināšanas par nekustamā īpašuma eksponēšanu tirgū un nekustamā īpašuma tirgus izpēti. 

 

Abstract 

The aim of this course to provide students with concept of marketing of real property. The 

course subjects about marketing development of real property in Latvia. Students uptake 

knowledges about asks and content of marketing and market segmentation of real property. 

The course subjects about exibitation of real property in market and market analysis of real 

property. 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 

- apgūt nekustamā īpašuma tirgzinības pamatjēdzienus un teorijas pielietošanu; 

- izprast kā veidojas nekustamā īpašuma tirgus kādi faktori ietekmē šo procesu. 

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences): 

Pēc kursa studijām studentam būs: 

 zināšanas - par nekustamo īpašumu tirgzinību saturu, par nekustamā īpašuma tirgus 

attīstību un situāciju tajā šobrīd, kā arī par nekustamā īpašuma cenu veidošanās politiku;  

 prasmes - prot pielietot zināšanas par nekustamā īpašumu cenu noteikšanu, tā 

eksponēšanu nekustamā īpašuma tirgū; 

 kompetences - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par nekustamā īpašuma tirgu, to 

ietekmējošiem faktoriem. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt 

par sava veiktā darba kvalitāti. 

Learning outcomes (knowledge, skills and competencies): 

After completing the study course student will have: 



 knowledge – the real property marketing skills content of the real property market and the 

situation at the moment, as well as real estate pricing policies; 

 skills - know how to apply knowledge of real property pricing, exposure in the property 

market; 

 competencies - acquired knowledge and practical skills for the real estate market, its 

determining factors. Be able to critically evaluate your own knowledge and skills, be able 

to respond for your own work quality. 

 

Studiju kursa saistība ar citiem priekšmetiem: 

- iepriekš vēlams apgūt studiju kursus – Augstākā matemātika, Nekustamais īpašums, 

Kadastrs;  

- studiju kursa apguve dod iespēju mērķtiecīgāk apgūt ar nekustamā īpašuma vērtēšanu 

saistītos kursus. 

 

Patstāvīgais darbs: 

- teorētiskā kursa apguve izmantojot mācību un speciālo literatūru. 

 

Zināšanu kontrole: 

- pēc diviem auditorijā rakstiskiem kontroldarbiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem 

saņem ieskaites novērtējumu. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

- neieskaitīto vai auditorijā nerakstītu kontroldarbu, laboratorijas darbu kārtošana notiek 

mācībspēka norādītajā laikā. 

 

P r o g r a m m a s   i z v ē r s t s   s a t u r s 
 

Ievads. 

Nekustamā īpašuma tirgzinības studiju kursa saturs. Studiju norise un prasības. Literatūra. 

 

Nekustamā īpašuma tirgzinības jēdziens. 

Maiņas nozīme tirgzinības attīstībā. Centralizētā un decentralizētā maiņa Galvenās tirgzinības 

funkcijas. Tirgzinības kompleksie elementi. Prece. Nekustamais īpašums kā prece. Cena 

Vieta. Pircēji. 

 

Nekustamā īpašuma tirgus attīstība Latvijā. 

Maiņa kā nekustamā īpašuma tirgus Padomju laikā. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības 

posmi pēc neatkarības atgūšanas. Izmaiņas nekustamā īpašuma tirgū pēc iestāšanās Eiropas 

Savienībā. 

 

Tirgzinības būtība un saturs. 

Tirgus veidi. Nekustamā īpašuma tirgus. Tirgu ietekmējošie faktori. Vajadzības. Pircēju rīcība 

tirgū. Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process, tā posmi. Ekonomisko un politisko faktoru 

ietekme. Sociālie faktori, kultūras faktori. 

 

Tirgzinības vide. 

Mikrovide. Tirgzinību starpnieki. Makrovide. Demokrātiskās situācijas faktors. Ekonomiskie 

faktori. Apkārtējās vides faktori.  

Nekustamā īpašuma tirgus segmentācija. 

Tirgus segmentācijas pazīmes un kritēriji. Nekustamā īpašuma tirgus segmentācijas 

raksturlielumi. Dzīvokļu tirgus segmentācija . Zemes tirgus segmentācija. Nomas tirgus 

segmentācija. 



 

 

Nekustamā īpašuma cena. 

Nekustamā īpašuma cenas noteikšana un nozīme. Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu. 

Nekustamā īpašuma cenu noteikšanas metodes. Pārdevuma cena. Piedāvājuma cena. 

 

Nekustamā īpašuma eksponēšana tirgū. 

Eksponēšanas vietas. Reklāmas nozīme nekustamā īpašuma tirgū. Reklāmas veidi un līdzekļi. 

Reklāmas teksta veidošana noteiktiem nekustamā īpašuma veidiem. Netiešās reklāmas būtība, 

tās metodes. 

 

Nekustamā īpašuma tirgus izpēte. 

Nekustamā īpašuma tirgus izpētes nozīme un veidi. Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes. 

Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēma. Datu ieguves avoti un iespējas. Nekustamā 

īpašuma tirgus izpētes process. Nekustamā īpašuma tirgus datu analīzes rezultātu 

izmantošanas nepieciešamība un iespējas. 

 

Laboratorijas darbi: 

1. Reklāmas veidošana zemes īpašumam. 

2. Reklāmas veidošana dzīvokļa īpašumam. 

3. Pieprasījuma izvērtējums noteiktā reģionā. 

4. Piedāvājumu izvērtējums noteiktā reģionā. 

5. Pieprasījumu un piedāvājumu mijiedarbības analīze. 

6. Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes veidošana. 

7. Notikušu darījumu analīze pielietojot ArcGIS programmatūru. 

8. Piedāvājuma cenu un pārdevumu cenu analīze pielietojot ArcGIS programmatūru.. 
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