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STUDIJU KURSA APRAKSTS  

  

Studiju kursa nosaukums  Finanšu pakalpojumi tīmekļa vidē 

Programma  Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas 

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads  2018/2019 

Studiju līmenis  Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods   

Studiju kursa docētājs/i  Andris Fomins / Māris Krastiņš 

ECTS kredītpunktu apjoms  

(1 Latvijas KP atbilst 1,5  

ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4KP, 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  I daļa 

Iepazīstināt studentus ar finanšu pakalpojumu būtību un to 

sniedzējiem. Iepazīstināt ar kredītiestāžu sistēmu, tās 

struktūru un darbības principiem, ar banku sniegtajiem 

finanšu pakalpojumiem, to būtību un nozīmi. Sniegt 

izpratni par vērtspapīru tirgus būtību, tā darbības 

organizāciju. Sniegt pamatzināšanas par vērtspapīru 

darījumiem, to novērtēšanu. Iepazīstināt studentus ar 

ieguldījumu fondu darbību, lomu ekonomikā. 

II daļa 

Sniegt studentiem zināšanas par apdrošināšanas 

izmantošanas iespējām risku vadībā. Iepazīstināt studentus 

ar apdrošināšanas būtību un vēsturisko izcelsmi. Izveidot 

studentiem izpratni par apdrošināšanas sabiedrību 

organizatoriskajiem un ekonomiskajiem darbības 

principiem. Iepazīstināt studentus ar Latvijas un ES 

apdrošināšanas sistēmu, dalībniekiem un nozares 

rādītājiem. Izveidot studentiem pamatzināšanas par 

populārākajiem apdrošināšanas veidiem. Izveidot 

studentiem izpratni par apdrošināšanas nozares attīstības 

tendencēm un perspektīvām.  

Prasības studiju kursa  

apguves uzsākšanai 

Ekonomika, matemātika, uzņēmējdarbības organizēšana, 

grāmatvedības sistēma, tiesību zinības.  

Studiju kursa saturs I daļa 

1. Banku loma valsts ekonomikā. Banku sistēma 

Latvijā. 

2. Noguldījumi, to veidi, noguldītāju tiesību 

aizsardzība.  
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3. Maksājumu pakalpojumi: skaidras un bezskaidras 

naudas darījumi bankā. Norēķinu konts. 

4. Banku kredīti, līzings, faktorings, to veidi un 

izsniegšanas kārtība un uzraudzība.  

5. Banku darījumi valūtas tirgū. 

6. Vērtspapīru tirgus būtība un attīstības vēsture, 

vērtspapīru veidi organizētā tirgus funkcijas. 

7. Biržas indeksi un to analīze. 

8. Nākotnes un iespēju darījumi vērtspapīru tirgū. 

II daļa 

1. Ievads. Iepazīšanās, kursa mērķa nodefinēšana, 

darba plāna raksturojums, prasības kursa apguvei, 

sagaidāmie rezultāti. 

2. Riska būtība, klasifikācija, risku vadība. 

3. Apdrošināšanas sistēmas veidošanas vēsture.  

4. LR/ES apdrošināšanas tirgus, dalībnieki, statistika.  

5. Normatīvie akti apdrošināšanā.  

6. Apdrošināšanas veidi, populārākie apdrošināšanas 

produkti.  

7. Apdrošināšanas līgums.  

8. Apdrošināšanas finanšu organizēšanas principi.  

9. Mārketings apdrošināšanā.  

10. Apdrošināšanas nozares attīstības tendences un 

perspektīvas. 

Studējošo patstāvīgā darba  

organizācija un uzdevumi /  

Plānotās studiju formas un  

mācīšanas metodes 

I daļa 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros, prezentē 

individuālo darbu. 

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% aktīva 

līdzdalība diskusijās un semināros; 50% patstāvīgā darba 

sagatavošana un prezentācija; 40% rakstiskais eksāmens 

kursa noslēgumā. 

II daļa 

Studentu praktiskie darbi – pētījums un prezentācija. Tests 

– starprezultātu kontrole. Eksāmens.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms 

I daļa II daļa 

Lekcijas  24 24 

Rakstveida grupas 

darbs  

8 8 

Semināri  8 16 

Patstāvīgā 

darba/prezentācijas 

sagatavošana  

16 8 

Darbs bibliotēkā, 

patstāvīgas studijas  

24 24 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti  

(zināšanas, prasmes,  

kompetences) 

I daļa:  

1. Iepazīstas ar banku sniegtajiem pakalpojumiem un 

prot novērtēt banku finansiālās darbības rezultātus, 

piedāvājot dažādus bankas finanšu pakalpojumus. 

Prot novērtēt banku finanšu pakalpojumu 

efektivitāti no bankas klienta pozīcijas. 
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2. Izprot vērtspapīru tirgus būtību un tā darbību gan 

teorētiskajā, gan praktiskajā līmenī Izprot 

ieguldījumu fondu darbības principus. 

3.   Prot patstāvīgi analizēt jaunākas tendences, 

izskaidrot problēmas un meklēt risinājumus 

vērtspapīru tirgus jomā. 

II daļa: 

1. Spēj noteikt iespējamos riskus un piemeklēt tiem 

atbilstošus  

apdrošināšanas risinājumus.  

2. Spēj izvērtēt apdrošināšanas pakalpojuma saturu 

(nosacījumi, servisi).  

3. Ir zināšanas un izpratne par apdrošināšanas nozares 

darbības principiem, terminoloģiju, cenu 

veidošanās politiku.  

4. Ir zināšanas par LR apdrošināšanas nozari 

(dalībnieki, likumdošana,  

nozares rādītāji), salīdzinājums ar EU.  

5. Spēj izteikt viedokli par apdrošināšanas nozares 

attīstības perspektīvām.  

6. Spēja veikt pamat kalkulācijas (tarifikācijas izveide, 

izmaksas  

aprēķins, tehnisko rezervju lieluma aprēķins, 

u.tml.).  

Studiju rezultātu vērtēšanas  

metodes un kritēriji 

I daļa 

           Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma  

1. 

 

2. 3. 

Rakstisks darbs auditorijā ● 

 

●  

Patstāvīgais darbs un tā 

prezentācija 

● 

 

● ● 

Rakstisks eksāmens ●  ● 

Studiju rezultātu vērtēšanas  

metodes un kritēriji 

II daļa 

           Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 

 

 

 

Tests   ● ●  ● 

Patstāvīgais darbs un 

prezentācija 

● ●     

Rakstiskais eksāmens ●  ● ● ● ● 

Obligātā un  

papildliteratūra 

I daļa  

Obligātā literatūra: 

1. Kudinska, M. Kreditēšana. Rīga : Latvijas 

Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību 

centrs, 2008. 

2. V. Praude, Finanšu instrumenti. l., 2. sējums. 

Burtene, 2009., 933 lpp. 

3. Mobius M., (2007), Mutual funds. An introduction 

to the core concepts, John Wiley&Sons Pte Ltd, 

Asia – Singapore. 

4. Elton E. et al (2007), Modern portfolio theory and 

investment analysis, 7th edition, John Wiley&Sons 

Inc. 

Papildliteratūra: 

1. LR Kredītiestāžu likums. 05.10.1995. 

2. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likums. 
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18.03.1999. 

3. LR Noguldījumu garantiju likums. 04.06.2015. 

4. Kudinska M., Baltača B., Kaužēns E. Finansu 

tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā. Banku 

augstskola, 2001. 

5. Matthews, K., Thompson, J., The economics of 

Banking. John Wiley&Sons Ltd. England 2005. 

257 p. 

6. https://www.bank.lv/par-mums/tiesibu-

akti/maksajumu-un-norekinu-sistemas 

7. Latvijas Republikas Saeima (2014), „Finanšu 

instrumentu tirgus likums”, pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=81995 (skatīts 

10.04.2015) 

8.  NASDAQ OMX Riga (2014), „Latvijas 

Centrālā depozitārija noteikumi”, pieejams: 

http://www.nasdaqomxbaltic.com/index.php?id

=3791335 (skatīts 12.04.2015) 

9. Dienas bizness (2008), Investīciju 

rokasgrāmata, Dienas Bizness, Rīga 

II daļa 

Obligātā literatūra 

1. Sūniņa-Markeviča, K.,  Apdrošināšana, Junior 

Achievment, Latvija, 2003 

2. Dorfman, Mark S., Introduction to Risk 

Management and Insurance, Prentice Hall, 2008.  

3. Rejda, G. E., Principles of Risk Management and 

Insurance, Addison Wesley, 2008 

4. Vaughan, E. J., Fundamentals of Risk and 

Insurance, John Wiley & Sons. 

Papildliteratūra 

1. LR likumi: „Par apdrošināšanas līgumu”, 

„Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības 

likums”, „Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas  

starpnieku darbības likums”, „Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likums”.  

2. www.fktk.lv; 

3. www.laa.lv; 

4. www.ltab.lv; 

5. www.insuranceeurope.eu; 

6. www.iii.org.   

Rekomendējamie izvēles  

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________/A.Fomins/ 

 

     ____________________/M. Krastiņš/ 
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