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Semestris, kad kurss tiek 
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1. 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par finanšu tirgus uzbūvi, struktūru un           
darbību, finanšu institūcijām un to mijiedarbību, galvenajiem finanšu instrumentiem.         
Studiju kursa mērķis ir sniegt prasmes un iemaņas finanšu prognozēšanas un           
modelēšanas metožu likumsakarību izprašanā un pielietošanā reālām       
problēmām. 
Sniegt padziļinātas zināšanas un kompetences par risku vadīšanas būtību, kā arī           
modeļiem un metodēm risku pārvaldības procesā. Attīstīt studentu prasmes un          
iemaņas risku identifikācijā, novērtēšanā un adekvātu pasākumu realizēšanai        
risku mazināšanai.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Makroekonomika, Banku darbība, Finanšu sistēma,   Finanšu vadība, Finanšu 
aktīvu pārvaldīšana, Matemātika, Statistika, Informātika 

Studiju kursa saturs 
 

I daļa 
1. Finanšu tirgus uzbūve un tirgus dalībnieki. 
2. Nebanku finanšu institūcijas un to loma finanšu tirgū. 
3. Centrālas bankas un finanšu tirgus regulatoru īpašās funkcijas finanšu         

tirgū. 
4. Vērtspapīru tirgus darbības principi. 
5. Kredītiestāžu darbība finanšu tirgū.  
6. Tehnoloģiju attīstība un Finntech ietekme uz finanšu tirgu. 
7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšana legalizācijas       

novēršana ietekme uz finanšu tirgu. 
II daļa 

1. Ievads finanšu prognozēšanā un modelēšanā. 
2. Kvantitatīvā analīze. 
3. Naudas laika vērtība. 
4. Vērtēšana. 

 
SP SKAL 1  1 (4) 

 
 



5. Finanšu ekonometrija. 
6. Investīciju portfeļa veidošana, optimizācija un analīze. 
7. Monte-Carlo metodes. 
8. Riska analīze.  

III daļa 
1. Vispārējais risku apskats un būtības izklāsts (kredītrisks, operāciju risks,         

likviditātes risks, procentu likmju risks, valūtas risks, tirgus risks, valsts          
risks u.c.). 

2. Risku kvantitatīva novērtēšana un mērīšana (galvenie jēdzieni VAR –          
value at risk, CAR – capital at risk). Risku limitēšana un kontrole. 

3. Kredītrisks un tā pārvaldība. Kredītriska novērtēšanas modeļi un        
metodes. Saistību neizpildes varbūtība. Zaudējumi no saistību neizpildes.        
Riska darījuma apmērs. Sagaidāmie zaudējumi un uzkrājumi.  

4. Likviditātes risks un tā pārvaldība. Likvīdie aktīvi. Aktīvu/pasīvu        
termiņstruktūra. Naudas plūsma. Bilances struktūra. 

5. Tirgus riski un tā pārvaldība. Procentu likmju risks un tā pārvaldība.            
Valūtas risks un tā pārvaldība. Cenu risks un tā pārvaldība. Darījumu           
partnera risks.  

6. Operāciju risks un tā pārvaldība. Personāla, tehnoloģiskie un vides riski.           
Operāciju riska novērtēšana. Darbības nepārtrauktības plāns.  

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 

 
Studiju metodes 

Studenta darba apjoms  
I daļa II daļa III 

daļa 
Lekcijas 35% 7,5% 25% 
Rakstveida grupas darbs 5% 2,5% 15% 
Semināri 10% 10% 10% 
Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 20% 50% 20% 
Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 30% 30% 30% 
 Kopā 320 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 
 

 Studiju kursa noslēgumā students patstāvīgi spēs: 
1. Izprast finanšu tirgus uzbūvi un darbību, kritiski izvērtēt tirgus         

dalībnieku lomu finanšu tirgū. Pielietot finanšu prognozēšanas un        
modelēšanas metodes. Spēs pielietot atbilstošas datorprogrammas      
veicot prognozes, sagatavojot situāciju modeļus un veicot atbilstošus        
aprēķinus 

2. Atšķirt banku un nebanku finanšu institūciju specifiskās funkcijas        
finanšu tirgū, izvērtēt un izvēlēties piemērotākos finanšu instrumentus.        
Spēs izvēlēties atbilstošu prognozēšanas vai modelēšanas metodi       
konkrētās situācijās, pielietot risku mazināšanas paņēmienus un       
līdzekļus praktiskajā risku pārvaldības procesā un uzņēmējdarbības       
lēmumu pieņemšanā.  

3. Analizēt banku sistēmas darbību un izprast Centrālās bankas un finanšu          
regulatora lomu tajā. Spēs pielietot atbilstošas datorprogrammas veicot        
prognozes, sagatavojot situāciju modeļus un veicot atbilstošus       
aprēķinus, izprast dažādus risku vadības risinājumus, argumentēti       
izskaidrot un diskutēt viedokli, labas komunikācijas un konflikta        
vadīšanas prasmes. 
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Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma 1. 2. 3. 

 Kontroldarbs I,III I,III III 
 Praktiskais darbs II,III II,III,I II,III,I 
Patstāvīgā darba 
prezentācija 

 I,III I,III 

Rakstiskais eksāmens I,II,III I,II,III I,III 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamatliteratūra :  
1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likums. 
2. Bessis J. Risk management in Banking. J.Wiley&Sons Ltd., 2015. 
3. Saunders A., Cornett M. Financial Institutions Management: A Risk 

Management Approach. – McGraw Hill, 2017, 2014. 
4. Charles Tapiero; Risk and Financial Management: Mathematical and        

Computational Methods; Wiley, 1 ed., 2004.- 358 p. 
5. Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson; Financial Management and 

Analysis; Wiley, 2 edition, July 7, 2003.- 1024 p. 
6. Jae K. Shim, Joel G. Siegel; Handbook of Financial Analysis, 

Forecasting and Modelling; CCH, Inc., Third ed., 2006.- 506 p. 
7. Ruey S. Tsay; Analysis of Financial Time Series; Wiley-Interscience, 

2nd ed,, 2005.- 640 p. 
8. Банковское дело. Управление и технологии. Под.ред.      

А.М.Тавасиева, Юнити, Москва, 2010.-864 с. 
Papildliteratūra: 

9. Alternative Investments 2020: The Future of Capital for Entrepreneurs         
and SMEs.  
https://www.weforum.org/reports/alternative-investments-2020-the-futu
re-of-capital-for-entrepreneurs-and-smes 

10. Field Andy. Discovering Statistics Using SPSS: (and sex, drugs and          
rock'n' roll). 2nd ed. London: Sage Publications, 2005. - 779 p 

11. Kevin Dowd; An Introduction to Market Risk Measurement; Wiley         
Pap/Cdr edition, 2002.- 304 p. 

12. Madura, J. Financial Institutions and Markets. 7th Edition.        
South-Western: Thomson, 2006.- 771 p. 

13. Philippe Jorion; Value at Risk; McGraw-Hill, 3 ed.., 2006.- 600 p. 
14. Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; The Mathematics of Financial          

Modelling and Investment Management; Wiley, 2004.- 800 p. 
15. The future of financial infrastructure: An ambitious look at how          

blockchain can reshape financial services.     
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-financial-infrastructure-
an-ambitious-look-at-how-blockchain-can-reshape-financial-services 

16. The Future of FinTech: A Paradigm Shift in Small Business Finance.           
https://www.weforum.org/reports/future-fintech-paradigm-shift-small-b
usiness-finance 

17. The Role of Financial Services in Society: Understanding the impact of           
technology-enabled innovation on financial stability.     
https://www.weforum.org/reports/understanding-the-impact-of-technolo
gy-enabled-innovation-on-financial-stability 
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Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 
Docētāji ___________________/A.Fomins/ 

 
________________/J.Hermanis/ 
 
________________/G.Petere/ 
 
________________/A.Spilbergs/  
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