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STUDIJU KURSA APRAKSTS  

  

 

Studiju kursa nosaukums  Apdrošināšanas likumdošanas vide un tiesības 

Programma  Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 3  

Akadēmiskais gads  2016./2017. 

Studiju līmenis  Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods  BRVA022 

Studiju kursa docētājs/i  Māris Krastiņš 

ECTS kredītpunktu apjoms  

(1 Latvijas KP atbilst 1,5  

ECTS) 

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) 

Obligātais  

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

6 

Studiju kursa īstenošanas  

veids  

Docētāja klātbūtne  

Kursa īstenošanas mērķis  Izveidot studentiem izpratni par  finanšu tirgus darbību 

regulējošiem normatīviem, to lomu. Studentiem iedot 

padziļinātas zināšanas par LR apdrošināšanas tirgu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem. Iedot studentiem zināšanas un priekšstatu 

par galvenajiem ES apdrošināšanas nozari regulējošiem aktiem.  

Prasības studiju kursa  

apguves uzsākšanai 

Tiesību zinības, starptautiskās finanses    

Studiju kursa saturs 1. Ievads. Iepazīšanās, kursa mērķa nodefinēšana, darba plāna 

raksturojums, prasības kursa apguvei, sagaidāmie rezultāti. 

2. Finanšu tirgus darbības specifika, ietekme uz regulējošiem 

normatīviem, regulējumu jomas. 

3. LR apdrošināšanas nozari regulējošie normatīvie akti: 

 Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums; 

 Par apdrošināšanas līgumu,   

 Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas  starpnieku 

darbības likums;  

 Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likums; 

4. ES apdrošināšanas nozari regulējošie normatīvie akti. 

5. Apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas noteikumi un 

nosacījumi.  

Studējošo patstāvīgā darba  

organizācija un uzdevumi /  

Plānotās studiju formas un  

mācīšanas metodes 

Studentu praktiskie darbi – pētījums un prezentācija.  

Tests- starprezultātu kontrole.  

Eksāmens.  

Studiju metodes  Studenta darba apjoms  

Lekcijas  40%  

Semināri  10%  
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Rakstveida grupas darbs 10% 

Patstāvīgā darba/prezentācijas 

sagatavošana 

10% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas  30%  

 Kopā 80 stundas  

Plānotie studiju rezultāti  

(zināšanas, prasmes,  

kompetences) 

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studenta prasmes: 

1. Studenti izprot finanšu nozares specifiku un likumdošanas 

regulējumu nepieciešamību tajā. 

2. Studenti pārzina galvenos LR apdrošināšanas nozari 

regulējošos normatīvos aktus un orientējas tajos. 

3. Studenti zina apdrošināšanas terminoloģiju, orientējas 

apdrošināšanas dokumentācijā. 

Studiju rezultātu vērtēšanas  

metodes un kritēriji 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 

Tests X X X 

Patstāvīgais darbs un prezentācija   X 

Rakstiskais eksāmens X X X 

Obligātā un  

papildliteratūra 

LR likumi:  

1. „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas  starpnieku 

darbības likums”: LR likums (2005), pieejams 

http://likumi.lv/doc.php?id=104830   

2. „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums”: LR likums 

(2015), pieejams http://likumi.lv/ta/id/274969  

3. „Par apdrošināšanas līgumu”: LR likums (1998), pieejams 

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

4. „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas likums” : LR likums 

(2004), pieejams 

http://likumi.lv/doc.php?id=87547&mode=KDOC  

Obligātā literatūra:  

1. Vaughan, Emmett J. (2010), Fundamentals of risk and 

insurance, John Wiley & Sons, ASV 

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 

4. Sūniņa-Markeviča Kristīne. (2003), Apdrošināšana, Junior 

Achievment, Latvija 

Interneta avoti: 

1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, www.fktk.lv  

2. Latvijas Apdrošinātāju asociācija, www.laa.lv 

3. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, 

www.ltab.lv 

4. Eiropas (pār) apdrošinātāju federācija, 

www.insuranceeurope.eu 

5.  Apdrošināšanas informācijas institūts, www.iii.org 

6. Nacionālās informācijas aģentūras apdrošināšanas nozares 

pārskati, www.leta.lv/reviews/apdrosinasanas_tirgus/ 

Rekomendējamie izvēles  

kursa elementi 

Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 
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