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Studiju kursa nosaukums APDROŠINĀŠANAS TIESĪBAS 

Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 2/3 
Apjoms 

(stundās) 
80 

Priekšzināšanas Civiltiesības 

Zinātņu nozare Tiesību zinātne 

Zinātņu apakšnozare Civiltiesības 

Akadēmisko stundu kopsavilkums Apjoms (akadēmiskās stundas) 

Tālmācības nodarbības 40 

Kontaktstundas / video lekcijas 8 

Vingrinājumi, pašpārbaudes jautājumi un testi 14 

Patstāvīgie darbi/attālinātās diskusijas 16 

Eksāmena/Ieskaites darbs 2 

1. līmeņa profesionālās 

studiju programmas 

Tiesību zinātnes 

Studiju kursa autors(i)  Mg. iur. Aleksandrs Potaičuks 

Studiju kursa pasniedzējs(i) Mg. iur. Aleksandrs Potaičuks 

Studiju kursa mērķis: 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas tiesību 

jēdzienu, būtību un pamatprincipiem; apdrošināšanas tiesību normatīvo 

regulējumu Latvijā; apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas 

starpnieku darbības un uzraudzības kārtību; apdrošināšanas līguma 

īpatnībām un prasījumiem, kas izriet no apdrošināšanas tiesībām. 

Prasības kredītpunktu 

iegūšanai (kursa 

novērtējuma struktūra):  

 

Gala vērtējums tiek aprēķināts: 

1) dalība attālinātās Moodle diskusijās un to uzdevumu izpilde – 30%; 

2) rakstveida eksāmena rezultāts – 70%. 

Lai izliktu gala vērtējumu, abās aktivitātēs jāuzrāda sekmīgs vērtējums 

– ne zemāks kā 4 balles. 

Gala vērtējums ir vidējā atzīme 10 baļļu sistēmā, proporcionāli abu 

minēto aktivitāšu procentuālajam sadalījumam. 

Studiju rezultāti 

1. Zināšanas:  

1.1. zināšanas par apdrošināšanas tiesību regulējumu Latvijas un Eiropas Savienības tiesībās; 

1.2. izpratne par nozīmīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām apdrošināšanas tiesību regulējuma 

ietvaros; 

1.3. izpratne par apdrošināšanas tiesību regulējuma nozīmi, terminoloģiju un regulējuma būtību; 

2. Prasmes:  

2.1. izpratne par apdrošināšanas tiesību jēdzienu un regulējuma daudzpusējo saturu Latvijā un Eiropas 

Savienības tiesībās;  

2.2. prasme analizēt tipiskākās apdrošināšanas līgumtiesību lietas; 

2.3. izpratne par atbildības jautājumiem apdrošināšanas tiesību lietās; 

3. Kompetences:  

3.1. apdrošināšanas tiesību regulējuma patstāvīga piemērošana; 

3.2. apdrošināšanas līguma noteikumu patstāvīga un kritiska analīze, kā arī spēja analizēt tiesas 

nolēmumus saistībā ar apdrošināšanas tiesību regulējuma piemērošanu. 

Studiju kursa saturs 
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1.  Apdrošināšana un tās 

vēsture 

8 

5 1 2 

2 

2.  Apdrošināšanas 

līgumtiesības 

5 2 2 

3.  Apdrošināšanas 

līgumtiesības II 

5 2 2 

4.  Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana 

5 2 2 

5.  Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības 

obligātā apdrošināšana II 

5 2 2 

6.  Apdrošināšanas 

starpniecība  

5 1 2 

7.  Apdrošināšanas 

uzraudzība 

5 2 2 

8.  Apdrošinātāja un 

apdrošinātā (cietušā, 

labuma guvēja) interešu 

aizsardzība 

5 2 2 

KOPĀ: 8 40 14 16 2 

80 

 

Apgūstot studiju kursu un sekmīgi nokārtojot pārbaudījumus, studējošais spēj (zināšanas, prasmes 

un kompetences) 

Studiju rezultāti: 
Novērtēšanas kritēriji 

 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

Zināšanas 

 

Nosaukt un atpazīt 

terminus 

Fefinēt un atpazīt 

terminoloģiju 

Izprast un piedāvāt 

situāciju risinājumu  

Prasmes 

 

Lietot un pamatot 

terminu 

pielietojumu 

Pārbaudīt un 

analizēt terminu 

pielietoju praksē 

Sintezēt, modelēt un  

diskutēt par reālām 

problēmsituācijām  

Kompetences 
Atbildība, iniciatīva 

un radošums, 

Lēmumu 

pieņemšana, kritiskā 

domāšana reālās 

Organizēšana, 

plānošana un 

pašdisciplīna, risinot 



 

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

APSTIPRINĀTS 
Biznesa vadības koledžas 

15.06.2018. Studiju padomes sēdē 
Protokols Nr. 02-02.2017/2018_04 

 

Vispārējai  lietošanai Spēkā ar 01.09.2018. Versija 1 lpp 3 no 3 

 

novērtējot reālas 

problēmsituācijas 

problēmsituācijās, 

prezentācijas 

prasmes, piedāvājot 

risinājumus 

problēmsituācijās  

dažādas sarežģītības 

jautājumus, 

pamatotu lēmumu 

pieņemšana      

Iegūto studiju rezultātu apliecinājums 

Studiju  

rezultāti 

 

 
1.1.-1.3. 2.1.- 2.3. 3.1., 3.2. 

Novērtēšanas metode 

Moodle diskusija/uzdevums X X X 

Eksāmens X X X 

Pamatliteratūra 

1.  Alfejeva J. Apdrošināšanas tiesības. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2017 

2.  Likums “Par apdrošināšanas līgumu” 

 

3.  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 

 

Papildliteratūra 

1.  Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums 

2.  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums 

3.  Birds J. Bird’s Modern Insurance Law. 10th ed. London: Sweet & Maxwell, 2016 

4.  Torgāns K. Saistību tiesības. II daļa. Mācību grāmata. R.: Tiesu namu aģentūra, 2008 

Ieteicamā periodika 

1.  www.juristavards.lv  

2.  www.lvportals.lv  

3.  www.at.gov.lv  

4.  http://www.fktk.lv  
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