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Studiju kursa 
nosaukums  

Apdrošināšanas finanšu vadība 

Programma  Finanses 
Studiju gads 1. 
Akadēmiskais gads  Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis  Maģistra studiju programma  
Studiju kursa kods  MF009 
Studiju kursa docētājs  Gaida Petere 
ECTS kredītpunktu 
apjoms  

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus  
Studiju īstenošanas 
valoda  

Latviešu 

Studiju kursa veids  
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

2. 

Studiju kursa 
īstenošanas  
veids  

Docētāja klātbūtne  

Kursa īstenošanas 
mērķis  

Izveidot studentiem izpratni par apdrošināšanas sabiedrības      
vadīšanas būtiskākajiem aspektiem un īpatnībām. Studiju kursā       
tiek izskatīti apdrošināšanas sabiedrību finansiālo aspektu      
īpatnības, tajā skaitā, bet ne tikai pašu kapitāla pietiekamības         
nodrošināšana, apdrošināšanas darbības finansiālie rādītāji,     
investīciju politikas prasības.  

Prasības studiju kursa  
apguves uzsākšanai 

Mikroekonomika, statistika, apdrošināšana, finanšu grāmatvedība,     
uzņēmumu vadīšana, finanšu vadība. 

Studiju kursa saturs 1. Iepazīšanās, kursa mērķa nodefinēšana, darba plāna      
raksturojums, prasības kursa apguvei, sagaidāmie rezultāti.      
Ievads apdrošināšanā. 

2. Bilance un peļņas zaudējuma aprēķins apdrošināšanā ar       
pašreizējo IFRS standartu. Svarīgākās attiecības, to      
aprēķināšana un nozīme. 

3. Apdrošināšanas darbības specifiskie finansiālie aspekti.     
Tehniskās rezerves, tehnisko rezervju vislabākās aplēses,      
riska robeža, riski, pašu kapitāls.  

4. Maksātspējas 2 bilance (ekonomiskā bilance     
apdrošināšanā). Maksātspējas kapitāla prasība. 

5. Finanšu vadība kā riska vadības un pārvaldības sastāvdaļa.        
To reglamentējošie dokumenti. 

6. Finanšu riski, to aprēķināšanas un mazināšanas metodes. 
7. Pašu kapitāla pārvaldība. 
8. Ieskats jaunajā IFRS 2017 standartā. 
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Studējošo patstāvīgā 
darba  
organizācija un 
uzdevumi /  
Plānotās studiju 
formas un  
mācīšanas metodes 

Tests 1 – Bilances un peļņas zaudējuma aprēķina sastādīšana,          
dažādu finanšu rādītāju aprēķināšana.  
Tests 2 – Maksātspējas 2 bilances izveidošana, finanšu risku          

aprēķināšana 
Eksāmens – Reglamentējošo dokumentu pārzināšana, pašu      
kapitāla vadība. 
Studiju metodes  Studenta darba apjoms  
Lekcijas  30%  
Semināri  40%  
Darbs bibliotēka, patstāvīgas 
studijas  

30%  

 Kopā 80 stundas  
Plānotie studiju 
rezultāti  
(zināšanas, prasmes,  
kompetences) 

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenta prasmes: 
1. Orientējas būtiskākajos apdrošināšanas nozari    

raksturojošos finansiālajos rādītājos, izprot to     
kopsakarības. 

2. Izprot apdrošināšanas ekonomisko bilanci. 
3. Var identificēt un aprēķināt apdrošināšanas sabiedrības      

finanšu riskus, spēj tos vadīt. 
4. Pārzin finanšu vadības vietu un lomu pārvaldības sistēmā        

un spēj to organizēt. 
5. Saprot un spēj izdarīt secinājumus no publiskās finanšu        

informācijas, kura pieejama apdrošināšanas sabiedrību     
mājas lapās no 2017. gada. 

Studiju rezultātu 
vērtēšanas  
metodes un kritēriji 

 
Studiju rezultāti 
Pārbaudes forma  

1. 2. 3. 4. 5.  

Tests 1 *     
Tests 2  * *   
Rakstiskais eksāmens * * * * * 

Obligātā un  
papildliteratūra 

LR likumi un noteikumi (obligātā literatūra):  
1. „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums”: LR 

likums (2015), pieejams http://likumi.lv/ta/id/274969  
2. „Par apdrošināšanas līgumu”: LR likums (1998), 

pieejams 
http://likumi.lv/doc.php?id=48896&mode=KDOC  

3. “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un 
nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un 
konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie 
noteikumi” FKTK izdotie noteikumi (2016), 
http://likumi.lv/ta/id/287035-apdrosinasanas-un-parapdrosin
asanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gad
a-parskata-un-konsolideta 

4. „Pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi” 
FKTK izdotie noteikumi (2017), 
https://likumi.lv/ta/id/293107  

5. “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju maksātspējas 
kapitāla prasības un pašu kapitāla aprēķināšanas 
normatīvie noteikumi” FKTK izdotie noteikumi 
(2017), https://likumi.lv/ta/id/289781  

6. “Normatīvie noteikumi par tehnisko rezervju 
aprēķināšanas pamatprincipiem” FKTK izdotie 
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http://likumi.lv/ta/id/274969
http://likumi.lv/doc.php?id=48896&mode=KDOC
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6085-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta-gada-parskata-sagatavosanas-normativie-noteikumi.html
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6085-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta-gada-parskata-sagatavosanas-normativie-noteikumi.html
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6085-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta-gada-parskata-sagatavosanas-normativie-noteikumi.html
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6085-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta-gada-parskata-sagatavosanas-normativie-noteikumi.html
http://likumi.lv/ta/id/287035-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta
http://likumi.lv/ta/id/287035-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta
http://likumi.lv/ta/id/287035-apdrosinasanas-un-parapdrosinasanas-sabiedribu-un-nedalibvalstu-apdrosinataju-filialu-gada-parskata-un-konsolideta
https://likumi.lv/ta/id/293107
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6241-apdrosinataju-un-parapdrosinataju-maksatspejas-kapitala-prasibas-un-pasu-kapitala-aprekinasanas-normativie-noteikumi-2.html
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6241-apdrosinataju-un-parapdrosinataju-maksatspejas-kapitala-prasibas-un-pasu-kapitala-aprekinasanas-normativie-noteikumi-2.html
http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/apdrosinasana/fktk-izdotie-noteikumi/6241-apdrosinataju-un-parapdrosinataju-maksatspejas-kapitala-prasibas-un-pasu-kapitala-aprekinasanas-normativie-noteikumi-2.html
https://likumi.lv/ta/id/289781


noteikumi (2016), 
http://likumi.lv/ta/id/279117-normativie-noteikumi-par-tehni
sko-rezervju-aprekinasanas-pamatprincipiem  

ES normatīvie dokumenti (obligātā literatūra) 
7. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

DIREKTĪVA 2009/138/EK (2009. gada 25. 
novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un 
veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II), 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insuranc
e/solvency-ii 

8. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/35 
(2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par 
uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu 
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā 
(Maksātspēja II), 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insuranc
e/solvency-ii 

9. “Pārvaldības sistēmas pamatnostādnes”, 

https://eiopa.europa.eu/ 
regulation-supervision/ guidelines 

10. “Pamatnostādnes par tehnisko rezervju novērtēšanu”, 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervi

sion/ guidelines  
11. “Pamatnostādnes par aktīvu un saistību, kas nav 

tehniskās rezerves, atzīšanu un vērtēšanu”, 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervi

sion/guidelines 
12. “Pamatnostādnes par pašu kapitāla klasificēšanu”, 

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervi

sion/guidelines 
13. “Pamatnostādnes par pārskatu iesniegšanu finanšu 

stabilitātes nolūkā”, 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervi

sion/guidelines 
14. “Pamatnostādnes par pārskatiem un informācijas 

publiskošanu”, 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervi

sion/guidelines 
Papildus literatūra:  

1. Sūniņa-Markeviča Kristīne. (2003), Apdrošināšana, 
Junior Achievment, Latvija 

2. Dorfman Mark S.(2008), Introduction to Risk 
Management and Insurance - 9th ed. - Upper Saddle 
River : Prentice Hall : Pearson Education, London 

3. Rejda, George E. (2008), Principles of Risk 
Management and Insurance, Addison Wesley, ASV 

Elektroniskās adreses: 
1. Apdrošināšanas informācijas institūts, www.iii.org 
2. Eiropas (pār) apdrošinātāju federācija, 

www.insuranceeurope.eu 
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http://likumi.lv/ta/id/279117-normativie-noteikumi-par-tehnisko-rezervju-aprekinasanas-pamatprincipiem
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https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii
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https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines
http://www.iii.org/
http://www.insuranceeurope.eu/


3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, www.fktk.lv  
4. Latvijas Apdrošinātāju asociācija, www.laa.lv 
5. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, 

www.ltab.lv 
6. Latvijas apdrošināšanas sabiedrību mājas lapas: 

https://www.bta.lv/lv/about/finansu-raditaji 
https://www.balta/lv/par-mums/darbibas-rezultati 
https://ban/kompanija/finansu-informacija 
https://seb.lv/par-seb/saistitie-uznemumi/seb-dzivibas-
apdrosinasana/seb-dzivibas-apdrosinasana-finansu 
https://seb.lv/par-seb/saistitie-uznemumi/seb-dzivibas-
apdrosinasana/zinojums-par-maksatspejas-un-finansu 

Rekomendējamie 
izvēles  
kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu. 

 
 
Lektore                                                                                                                    /G. Petere/ 
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