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Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA038 

Studiju kursa docētājs/i Jānis Valeinis  

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3ECTS 

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

Studiju īstenošanas valoda Latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
6 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studija kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar riska klasifikācijas, un 

novērtēšanas matemātiskām metodēm; praktiski apgūt lēmumu pieņemšanas 

metodiku dažāda līmeņa nenoteiktības apstākļos un veikt dažādu parametru 

jūtīguma analīzi; kā arī ar finanšu risku vadību finanšu uzņēmējdarbības 

sektorā ( kapitāla tirgus risku, kredītu risku, darbības risku vadību). 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
Vidusskolas matemātika, kopu teorija, matemātiskā analīze, varbūtību teorija 

un statistika. 

Studiju kursa saturs 

 
1. Riska novērtēšana. 

2. Lēmumu pieņemšanas metodika nenoteiktības (riska) apstākļos.  

3. Papildus informācijas nozīme. Beiesa analīze. 

4. Derīguma teorija un tās izmantošana risku novērtēšanā. 

5. Tirgus un kapitāla risku vadība. 

6. VAR aprēķināšanas metodes (kovariācijas, vēsturiskās modelēšanas 

metode un stohastiskās modelēšanas metode - Monte Karlo). 

7. Kredītu risku novērtēšana. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Lekcijas 60 

Rakstveida grupas darbs - 

Semināri - 

Patstāvīgā darba/prezentācijas sagatavošana 10 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 10 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

1. Zināšanas riska klasifikācijas, un novērtēšanas matemātiskās 

metodēs; praktiskas iemaņas lēmumu pieņemšanas metodikā dažāda 

līmeņa nenoteiktības apstākļos un dažādu parametru jūtīguma 

analīzē; 

2. Zināšanas finanšu risku vadībā finanšu uzņēmējdarbības sektorā 

(kapitāla tirgus risku, kredītu risku, darbības risku novērtēšanā un 
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vadībā); 

3. Spēja praktiski pielietot apgūtās zināšanas, analizēt datus, izmantojot 

kādu datorprogrammu paketi, interpretēt un prezentēt rezultātus 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 
Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Patstāvīgais darbs un tā prezentācija X X X 

Rakstisks eksāmens X X X 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

Obligātā literatūra: 

1. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. -Rīga: 

Banku augstskola, 2003.- 167 lpp. 

2. P. Jorion. Value at Risk: The New Benchmark for Managing 

Financial Risk, McGraw-Hill, 2006. - 600 lpp. 

3. S. Bouteille, D. Coogan-Pushner. The handbook of credit risk 

management: Originating, Assesing, and Managing Credit Exposures, 

Wiley, 2012. - 352 lpp. 

 Papildliteratūra: 

1. Jaunzems J., Vasermanis E. Riska analīze: Kursa materiāli, -Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2001.-196 lpp. 

2. W. Sharpe. Investors and markets: portfolio choices, asset prices, and 

investment advice. Princeton university press, 2008. – 232 lpp. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 
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