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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Banku vadība un risku pārvaldība 
Programma Finanses 

Studiju gads 4 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BF036 

Studiju kursa docētāji Aivars Spilbergs 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
7 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt pamatzināšanas par Banku sistēmas funkcionēšanu, izpratni par 

iekšējiem vadības procesiem komercbankā, ieņēmumu un izdevumu 

veidošanās īpatnībām banku sektorā, kā arī sniegt pamatzināšanas par bankas 

sadarbību ar citām finanšu institūcijām, regulatoriem un finanšu tirgus 

dalībniekiem. 

Sniegt zināšanas un kompetences par banku riskiem, to būtību un īpatnībām, 

kā arī risku pārvaldības procesu. Attīstīt studentu prasmes un iemaņas banku 

risku identificēšanā, vērtēšanā un adekvātu lēmumu pieņemšanai riska 

mazināšanai.  

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai Banku finanšu pakalpojumi, Statistika, Ievads finansēs, Finanšu analīze 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Banku nozare un tās regulējums 

2. Banku ieņēmumi, izdevumi un darbības rezultātu analīze  

3. Kredītpolitika un kredītu novērtēšanas principi  

4. Vērtspapīri un ieguldījumu pārvaldība  

5. Procentu likmju risks un tā novērtēšanas principi 

6. Resursu, likviditātes un kapitāla pārvaldība 

7. Koncentrācijas un darbības riski un to novērtēšanas principi 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē individuālo darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva līdzdalība 

diskusijās un semināros; 45% pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija; 

45% rakstiskais eksāmens kursa noslēgumā. 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 15% 

Rakstveida grupas darbs 5% 

Semināri 10% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 30% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 
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 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Izprot banku sistēmas būtību un funkcionēšanas pamatus. 

2. Pārzina komercbanku aktīvās un pasīvās operācijas, kā arī ieņēmumu un 

izdevumu veidošanās likumsakarības komercbankā. 

3. Pārzina komercbankas iekšējās pārvaldības struktūru, ir skaidri tās mērķi, 

uzdevumi un funkcionēšanas pamati. 

4. Izprot banku darbības riskus, to pārvaldības procesu. 

5. Spēj pielietot teorijas, atbilstošās metodes, identificēt un novērtēt banku 

riskus - partneru un kredītu, likviditātes, tirgus un operacionālos riskus. 

6. Spēj pastāvīgi analizēt, novērtēt banku darbību, pamatojoties uz finanšu 

analīzi, rādītāju izpratni un salīdzinājumu. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Darbs auditorijā ● ● ● ● ●  

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 
 ● ● ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Bessis J. Risk management in Banking. J.Wiley&Sons, 2015 

2. Saunders A., Cornett M. Financial Institutions Management: A Risk 

Management Approach. – McGraw Hill, 2017. 

Papildliteratūra: 

1. Kredītiestāžu likums 

2. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības 

atjaunošanas un noregulējuma likums 

3. ES Direktīva 2013/36/ES un Regula (ES) Nr. 575/2013 

4. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 

tools (2013); The net stable funding ratio (2014) 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________ /Aivars Spilbergs /  

 

 

 


