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1. VISPĀRĒJS DARBA RAKSTUROJUMS  
1.1. Jautājuma stāvoklis un tēmas aktualitāte 

Risku novērtēšana ir viena no svarīgākajām problēmām, kura ir jārisina katrai 
apdrošināšanas kompānijai. Riska novērtēšanai ir nepieciešams zināt zaudējuma apmēru un 
zaudējuma varbūtību vai frekvenci, jo apdrošināšanas kompānijas riska bāzes daļa ir atsevišķu 
atlīdzību summa [8,25]. 

Zaudējumu varbūtību un apmēru novērtēšanai izmanto matemātiskās statistikas metodes un 
aktuāros aprēķinus. Statistisko datu apstrādes atvieglošanai informācijas sistēmās ir nepieciešams 
iebūvēt matemātiskos moduļus, paredzētus riska novērtēšanai. Tas ir īpaši svarīgi, jo Latvijas 
apdrošināšanas tirgus pēdējos gados turpina augt un ir sagaidāms, ka šī tendence tuvāko gadu 
laikā turpināsies. Bez tam sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un biznesa attīstību 
apdrošināšanas sfēra ļoti ātri attīstās, kas noved pie tā, ka savākto prēmiju un izsniegto polišu 
skaits ir strauji palielinājies sākot no 1992. gada [5]. Tāpēc aktuāls kļuva jautājums, kas ir saistīts ar 
modernu apdrošināšanas informācijas sistēmu un mūsdienīgas informācijas tehnoloģiju 
izmantošanu apdrošināšanas datu apstrādē. 

Runājot par informācijas tehnoloģiju pielietošanu apdrošināšanā, ir jāatzīmē, ka pašlaik Baltijā 
notiek pāreja no lokāliem apdrošināšanas kompāniju informācija:, sistēmu risinājumiem uz 
korporatīvām sistēmām, kas ir balstītas uz tīmekļa tehnoloģij ām. Pašlaik Latvijā tīmekļa 
tehnoloģijas galvenokārt tiek lietotas, lai uzturētu biznesa procesus divos etapos: tiešā 
apdrošināšana (polišu noformēšana un uzskaite) un apdrošināšanas gadījumu un zaudējumu 
uzskaite. 

Ir arī jāatzīmē, ka neskatoties uz to, ka ir izstrādāts liels daudzums matemātisko modeļu, kurus 
veiksmīgi var izmantot apdrošināšanā, parasti tos izmanto autonomi, neatkarīgi no informācijas 
sistēmām (Excel faili, kuri nav integrēti apdrošināšanas informācijas sistēmās, utt.). Tas apgrūtina 
datu statistisko analīzi un biznesa procesu vadību. 

Promocijas darbā galvenā uzmanība tika veltīta matemātisko modeļu pētīšanai, kas 
nodrošina iespēju novērtēt apdrošināšanas kompānijas kopējos zaudējumus (summāro 
apdrošināšanas risku) atbilstoši kolektīvā riska modelim, un modeļu integrēšanai apdrošināšanas 
informācijas sistēmās, izmantojot mūsdienu tīmekļa tehnoloģijas. 



1.2. Darba mērķis un uzdevumi 

Darba pamatmērķis ir apdrošināšanas matemātisko modeļu pētīšana un uz tīmekļa 
tehnoloģijām balstītas pieejas izstrāde, kas ļauj integrēt šos modeļus apdrošināšanas informācijas 
sistēmas struktūrā. 

Darba uzdevumi: 
1. Veikt apdrošināšanas biznesa procesu analīzi,  lai  noteiktu faktorus, kas stipri  ietekmē 

apdrošināšanas kompānijas drošību. 
2. Veikt eksistējošo apdrošināšanas informācijas sistēmu analīzi, lai noteiktu to trūkumus un 

priekšrocības. 
3. Izpētīt mūsdienu tīmek|a tehnoloģijas ar mērķi atrast piemērotāko tehnoloģiju apdrošināšanas 

informācijas sistēmas pilnveidošanai. 
4. Veikt dažādu matemātisko modeļu analīzi, lai atrastu piemērotākos modeļus apdrošināšanas 

rezervju un kopējo zaudējumu noteikšanai. 
5. Veikt statistisko datu analīzi,  lai nodrošinātu matemātisko modeļu adaptāciju konkrētas 

apdrošināšanas   kompānijas   apstākļiem   un   izstrādāt   atbilstošas   modeļu   pielietošanas 
rekomendācijas. 

6. Izstrādāt   Web   servisu   kopu   un   nodemonstrēt   tās   izmantošanu   matemātisko   modeļu 
integrācijai ar apdrošināšanas informācijas sistēmu. 

1.3. Zinātniskais jauninājums un praktiskā vērt ība 

 Zinātniskais jauninājums 

Darba galvenais rezultāts un zinātniskais jauninājums ir uz apdrošināšanas matemātisko 
modeļu pētīšanas rezultātiem un tīmekļa tehnoloģij ām balstītas pieejas izstrāde šo modeļu 
integrēšanai apdrošināšanas informācijas sistēmās un atbilstošu pielietošanas rekomendāciju 
izstrāde. 

Darbā tika izpētīti dažādi matemātiskie modeļi apdrošināšanas gadījumu kopējo zaudējumu 
novērtēšanai. Tiek dotas rekomendācijas kolektīvā riska modeļu izmantošanai zaudējuma 
novērtēšanai un izpētītu matemātisko modeļu integrēšanai apdrošināšanas informācijas sistēmās. 
Šāda pieeja dod iespēju paaugstināt apdrošināšanas biznesa procesu vadības efektivitāti, tajā 



skaita formalizēt apdrošināšanas prēmijas summas noteikšanu, rezervju aprēķinu un 
apdrošināšanas kompānijas stabilitātes prognozēšanu, kā arī apvienot aktuāro aprēķinu modeļus ar 
esošajām apdrošināšanas informācijas sistēmu funkcijām. 

Praktiska vērt ība 

Darba gaitā tika izstrādāta Web servisu kopa, izmantojot Microsoft .NET tehnoloģiju, kas 
nodrošina sekojošas funkcijas: 
1) Kopējo zaudējumu modelēšanu, tajā skaitā: 

o zaudējumu skaita modelēšanu; 
o zaudējumu apmēra modelēšanu; 
o kopējo zaudējumu modelēšanu. 

2) Eksistējošu zaudējumu modelēšanas servisu meklēšanu. 
3) Statistisko datu konvertēšanu un saņemšanu no apdrošināšanas sistēmas datu bāzēm. 

Praksē tas nodrošina vieglu aktuālo modeļu modifikāciju un integrāciju ar dažādām 
apdrošināšanas informācijas sistēmām. 

Šī Web servisu kopa, kas realizē dažādus matemātiskos modeļus, var tikt veiksmīgi 
integrēta dažādās apdrošināšanas informācijas sistēmās. Izstrādātās Web servisu kopas 
pielietošana tika ilustrēta ar sistēmas DiasoftINSURANCE / IDC piemēra palīdzību. 

1.4. Darba struktūra 

Promocijas darbs sastāv no ievada, trim pamatdaļām un nobeiguma. Ievads satur vispārēju 
darba raksturojumu, darba mērķu un uzdevumu aprakstu. 

Pirmā nodaļa satur apdrošināšanas biznesa procesu un to uzturēšanas tehnoloģisko līdzekļu 
pētīšanu, mūsdienu dalīto lietojumu tehnoloģiju un eksistējošu apdrošināšanas informāciju 
sistēmu analīzi. 

Otrā nodaļa tiek veltīta apdrošināšanas kompānijas kopīgā zaudējuma novērtēšanas 
matemātisko modeļu analīzei. Šajā nodaļā ir izpētīti individuālie un kolektīvie riska modeļi, un 
galvenā uzmanība tika pievērsta piemērota kopējo zaudējumu novērtēšanas modeļa noteikšanai un 
adaptācijai izvēlētās apdrošināšanas kompānijas apstākļiem, kā arī statistisko datu analīzei. 



Treša nodaļa ir veltīta matemātisko modeļu realizācijai un to integrācijai apdrošināšanas 
informācijas sistēmās, izmantojot Web servisu tehnoloģiju. 

Promocijas darbs rakstīts latviešu valodā. Darbā ir 52 attēli un 23 tabulas, kopā 130 
lappuses. Bibliogrāfiskais saraksts satur 82 nosaukumus. 

2. DARBA SATURS 

2.1. Apdrošināšanas biznesa procesu analīze un apdrošināšanas 

 prēmijas noteikšanas vispār ējie principi 

Lai sasniegtu darba mērķi, sākumposmā ir nepieciešams veikt apdrošināšanas biznesa 
procesu, eksistējošo apdrošināšanas informācijas sistēmu un tīmekļa tehnoloģijas analīzi 
(1. attēls). 

 
1. att. Apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošanas shēma 

Biznesa procesu analīze, pētīšana un formalizācija ir viens no svarīgākajiem posmiem 
informācijas sistēmu izstrādē un pilnveidošanā. Apdrošināšanas biznesa procesu analīze nosaka 
prasības apdrošināšanas informācijas sistēmas funkcionalitātei un struktūrai [2]. 



Darbā galvenā uzmanība ir pievērsta biznesa procesiem, kas ietekme kompānijas finansu 
stabilitāti. Starp šādiem biznesa procesiem var minēt tādus procesus kā prēmijas apmēra 
aprēķināšana, rezerves kapitāla noteikšana un kopējo zaudējumu novērtēšana. 

Aktuāro aprēķinu galamērķis ir tādas tarifa neto likmes noteikšana, kas garantētu 
apdrošinātāja nebankrotēšanu ar izvēlētu augstu varbūtības pakāpi. Šodien neeksistē 
apdrošināšanas tarifa aprēķināšanas standarts, bet riska teorija piedāvā daudz prēmiju 
aprēķināšanas principu [11,12,20,39]. 

Lai noteiktu apdrošināšanas risku, ir nepieciešams novērtēt visu zaudējumu summu, jeb 
kopējos zaudējumus, kā arī prognozēt noslēgto apdrošināšanas līgumu skaitu. Apdrošināšanas 
kompānijas darbības obligāts nosacījums - darbs bez zaudējumiem: 

(1) 
kur: 
N — līgumu skaits; 
X i - zaudējumi līgumam ar numuru i;  
pi - neto prēmija līgumam ar numuru i; 

Tādējādi, lai aprēķinātu prēmiju apmēru un novērtētu apdrošināšanas risku, ir nepieciešams 
novērtēt kopējo zaudējumu visiem līgumiem. Tieši kopējo zaudējumu novērtēšanai tika pievērsta 
uzmanība dotajā darbā. Kopējo zaudējumu novērtēšana balstās uz zaudējuma sadalījuma 
noteikšanas [30,33]. 

Ja ir zināma kopējo zaudējumu sadalījuma integrālā funkcija FN(X) = P(X1+ ... +XN<x), tad tiek 
izmantota standarta shēma: tiek izvēlēta apmierinoša riska pakāpe ε (bankrotēšanas varbūtība) 
un prēmiju summa D tiek novērtēta sekojošā veidā: 

 
Tas nozīmē, ka ar varbūtību 1-ε-esavākto prēmiju pietiks atlīdzību prasību apmaksai. 

2.2. Apdrošināšanas informācijas sistēmu analīze 

Apdrošināšanas informācijas sistēmu izstrādes pirmo etapu (1992.-1999.) Baltijas valstīs 
raksturo dažu atsevišķu un vienu ar otru nesavietojamu programmatūras produktu izstrāde un 

 



ekspluatācija, kas atbalsta dažādas apdrošināšanas darbības (līgumu vadību, grāmatvedību utt.). 
Sakarā ar izsniegto apdrošināšanas polišu pārdošanas skaita un ienākumu strauju pieaugumu 
informācijas tehnoloģijas speciālisti galvenokārt bija aizņemti ar eksistējošu informācijas sistēmu 
modificēšanu, un viņiem nepietika laika jaunu, modernāku sistēmu izstrādei [22]. 

Tagadējais informācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas etaps apdrošināšanas biznesā tiek 
raksturots ar jaunu tehnikas un programmatūras platformu ieviešanu. Bez tam pašlaik 
apdrošināšanas informācijas sistēmu izstrādē notiek pāreja uz Web tehnoloģijām [4,9,41], 

Analizējot Latvijā lietojamās apdrošināšanas informācijas sistēmas, var atzīmēt, ka 
apdrošināšanas kompānijas informācijas sistēmu ieviešanai izmanto divas pieejas: 
• patstāvīgi izstrādā informācijas sistēmas savām vajadzībām; 
• izmanto   informācijas   sistēmas,   kuras   izstrādā   un   piedāvā   informācijas   tehnoloģiju 

kompānijas. 
Piemēram, Latvijā savas sistēmas izstrādāja tādas kompānijas kā Balta, BTA, Baltikums un 

citas. 
Citas kompānijas par pamatu savas sistēmas izstrādei izmantoja gatavas programmatūras 

platformas. Piemēram, apdrošināšanas kompānija Balva, izmantojot Krievijas kompānijas 
DIASOFT (www.diasoft.ru) platformu, kopā ar SIA IDC IT izstrādāja informācijas sistēmu 
DiasoftINSURANCE /IDC [14,15]. 

Pašlaik kompānija NEXUM mēģina ieiet Latvijas tirgū ar on-line produktu, kas ir paredzēts 
nedzīvības apdrošināšanai [13]. 

Apdrošināšanas informācijas sistēmu analīze tika veikta četros apdrošināšanas tirgos: 
Rietumeiropas, Amerikas, Latvijas un Krievijas. Informācijas sistēmu apskatā uzmanība tika 
pievērsta galvenokārt rietumu sistēmām sakarā ar to, ka Rietumeiropā un Amerikā 
apdrošināšanas tirgus stabilizējās vēl 80. gadu sākumā. 

Darbā tika izpētītas 19 apdrošināšanas informācijas sistēmas. Eksistējošu apdrošināšanas 
sistēmu pētījums parādīja, ka sistēmu lielākā daļa neuztur aktuāro aprēķinu modeļus un datu 
apmaiņu ar attālinātiem datu avotiem. Tas noved pie neoptimāla prēmijas apmēra un rezervju 
kapitāla noteikšanas, kā arī apgrūtina statistisko datu analīzi. Modernās tīmekļa tehnoloģijas dod 
iespēju izvairīties no šī trūkuma. 



2.3. Programmatūras izstrādes tehnoloģijas aktuāro aprēķinu 
automatizācijā 

Eksistējošo apdrošināšanas sistēmu pētījums parādīja, kā ir nepieciešama sistēmu 
integrācija ar akruārajiem aprēķiniem. Aktuāro aprēķinu integrācijas laikā var sastapt sekojošas 
problēmas. Pirmkārt, modeļi, kas nodrošina matemātisko datu apstrādi, ir jāizstrādā tādā veidā, lai 
tos būtu iespējams integrēt ar dažādām sistēmām, kas funkcionē atšķirīgās platformās, jo 
apdrošināšanas informācijas sistēmas bieži tiek realizētas atsevišķu apakšsistēmu kopas veidā un 
bez tam apdrošināšanas kompānijām parasti ir dalīta struktūra. 

Otrkārt, ir ļoti svarīgi, lai aktuāro aprēķinu modulis piedāvātu vieglu un ātru matemātisko 
modeļu modificēšanu sakarā ar iespējamām matemātisko likumsakarību izmaiņām nākotnē. Šī 
iemesla dēļ ir nepieciešams paredzēt iespēju agrāk izstrādātajām sistēmām pievienot jaunus 
matemātiskus modeļus, un kā sekas - eksistējošo modeļu meklēšanu un izvēlēšanu. Lai 
nodrošinātu aktuāro aprēķinu moduļa modificēšanu un papildināšanu, moduļa izstrādei ir 
nepieciešams izmantot programmkomponentus, kas pēc savas būtības ir bināro kodu moduļi, 
kurus var autonomi izveidot un izmantot. Bez tam ievērojot apdrošināšanas sistēmas struktūru, ir 
nepieciešams paredzēt iespēju saņemt datus no dažādām datu bāzēm un nodrošināt sadarbību ar 
programmas komponentiem, kas funkcionē dažādās platformās. 

Programmkomponentus var izstrādāt: 
• DLL bibliotēkas veidā; 
• COM / DCOM komponentu veidā; 
• CORBA komponentu veidā (CCM - CORBA Component Modei); 
• .NET komponentu veidā; 
• EJB komponentu veidā; 
• Web servisu veidā. 

Priekšroka aktuāro aprēķinu integrācijai apdrošināšanas informācijas sistēmas struktūrā tika dota 
Web servisiem, jo Web servisi ir [17,34,40]: 
• neatkarīgi no programmēšanas valodas un platformas; 
• speciāli  izstrādāti,  lai  nodrošinātu  sadarbību  ar komponentiem,  kas funkcionē  dažādās 

platformās; 
• piedāvā standartus atbilstošu servisu meklēšanai; 
• piedāvā iespēju izmantot drošus protokolus datu pārsūtīšanai; 
• piedāvā iespēju izmantot unificētas tehnoloģijas piekļūšanai datu bāzēm. 
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Web servisu izstrādei biežāk izmanto divas sekojošas tehnoloģijas: Sun J2EE un 
Microsoft.NET [29,36], Veiktās analīzes rezultātā priekšroka matemātisko modeļu integrācijai 
apdrošināšanas informācijas sistēmas struktūrā tika dota Microsoft .NET tehnoloģijai sekojošu 
iemeslu dēļ: 

• zemāka risinājumu cena; 

• apdrošināšanas kompānijas parasti izmanto Windows platformu; 

• viegla pielietojamība Web servisu izstrādei. 

2.4. Apdrošināšanas riska novērt ēšanas matemātiskie modeļi un to 
eksperimentālā pēt īšana 

Apdrošināšanas risku matemātisko modeļu pētīšana un to integrācija ar eksistējošām 
apdrošināšanas informācijas sistēmām dos iespēju iegūt jaunas kvalitātes informācijas sistēmu 
(skat. 2. attēlu) [21], 

 

2. att. Apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošanas shēma 

Darbā uzmanība tiek pievērsta dažādu matemātisko modeļu pētīšanai, kas ir paredzēti 
kopējo  zaudējumu  aprēķināšanai.  Uz kopējo  zaudējumu  apmēra noteikšanas balstās  tarifu 



aprēķins un rezerves kapitāla noteikšana. Kopējo zaudējumu aprēķināšana ir viens no 
galvenajiem uzdevumiem, kurš ir jārisina katrai apdrošināšanas kompānijai, jo apdrošināšanas 
tarifa un rezerves kapitāla noteikšana ir apdrošināšanas kompānijas finansu darbības vadības 
pamats. Bez tam pareizi aprēķināts tarifa un rezerves kapitāla apmērs nodrošina apdrošināšanas 
kompānijas finansu stabilitāti jeb drošību. Drošība ir viens no galvenajiem apdrošināšanas 
kompāniju darbības rādītājiem [1,23,31], 

Kopējo zaudējumu apmēra noteikšanai visbiežāk izmanto normālo sadalījumu, individuālā 
riska modeļus un kolektīvā riska modējus [3,10,33], Doto modeļu aprakstu var atrast 1. tabulā. 

1. tabula 
Kopējo zaudējumu noteikšanas modeļi 

 

 

Darbā uzmanība tika pievērsta arī modeļu adaptācijai izvēlētas apdrošināšanas kompānijas 
apstākļiem un statistisko datu analīzei. Modeļa adaptācija tika ilustrēta ar KASKO 
(transportlīdzekļa zādzības vai bojājuma apdrošināšana) apdrošināšanas piemēru. 



2.5. Normālā sadalījuma izmantošana kopējo zaudējumu novērt ēšanai 

Prēmiju noteikšanai masveida riska apdrošināšanā bieži, īpaši, kad savākto datu apjoms ir 
ierobežots, kopējo zaudējumu novērtēšanai izmanto sekojošu tuvinājumu: pieņem, ka atsevišķu 
zaudējumu apmēra sadalījums ir normāls. Balstoties uz varbūtību teorijas centrālo robežteorēmu, tas 
dod iespēju pieņemt, ka visu zaudējumu summas S sadalījums arī ir normāls [32,35]. 

Dotais tuvinājums dod iespēju novērtēt vajadzīgās apdrošināšanas sabiedrības rezerves D tādā 
veidā, lai kopējie zaudējumi 5 nepārsniegtu D ar varbūtību 1-ε, kur ε ir bankrotēšanas varbūtība. 
Citiem vārdiem sakot: P(S<D) = 1-ε. 

Tādējādi, nepieciešamo rezervju apjomu D (prēmiju summu) var novērtēt sekojošā veidā: 
 

∑ +==

N

i
i hSEPD )(   (3) 

 
kur: 
N - līgumu skaits; 
Pi - prēmija līgumam ar numuru i;  
E(S) — kopējo zaudējumu matemātiskā cerība; 
h — piemaksa par risku. 

Turpmākai kopējo zaudējumu novērtēšanai un prēmijas aprēķināšanai tiek izdarīti sekojoši 
pieņēmumi: pirmkārt, tiek pieņemts, ka atsevišķi zaudējumi ir neatkarīgi viens no otra, un, 
otrkārt, zaudējumu summas stipri neatšķiras (kas ir taisnīgi masveida apdrošināšanas veidiem). No 
šejienes seko, ka zaudējumu apmēra sadalījumi un to skaitliskie raksturojumi (matemātiskā cerība 
un dispersija) ir vienādi. 

Pieņemot tuvinājumu, ka zaudējumu apmēram Y ir normālais sadalījums, var novērtēt kopējo 
zaudējumu matemātisko cerību sekojošā veidā: 

E(S) = N.E(Y), (4) 
kur 

E(Y) — atsevišķa zaudējuma matemātiskā cerība; 

 N- līgumu skaits. 
Bet dispersiju: 

NYVarSVar )()( =  (5) 
kur Var(Y) - atsevišķa zaudējuma dispersija. 

13 



Apdrošināšanas kompānijas bankrotēšanas varbūtība ε ir vienāda (ievērojot 3. formulu): 

ε = P(S > D) = P(S > E(S)+h), (6) 

kur h ir riska piemaksa. 

Izmantojot varbūtību teorijas centrālo robežteorēmu var pierādīt, ka 

 

kur Φ - ir standartizēta normālā sadalījuma integrālā funkcija,  

Var(S) - ir zaudējumu summas dispersija. 
Tādējādi, ja mēs gribam, lai kompānijas nebankrotēšanas varbūtība būtu vienāda ar α, tad 

piemaksai h, jābūt vienādai ar 

 
Tādā veida novērtēti kopējie zaudējumi nodrošina kompānijas rezervju veidošanu atlīdzību 

apmaksai. Lai aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju, piemaksu h ir jāsadala starp visiem līgumiem. 
Izmantojot normālo sadalījumu kopējo zaudējumu novērtēšanai un statistiskos datus par 

apdrošināšanas polisēm, apdrošināšanas sabiedrības rezerves var novērtēt sekojošā veidā. 
Sākumā ir jānovērtē kopējo zaudējumu matemātiskā cerība un dispersija. So parametru 
novērtēšanas ilustrācijai tika izmantoti vienas Latvijas apdrošināšanas kompānijas dati par 
KASKO apdrošināšanu par laika periodu no 2003. gada līdz 2005. gadam. Aprēķinu rezultātā 
ieguvām: 

E(Y) = 92.9816; 

 E(S) =E(Y)*N =695472;  

Var(S) = 1073313.  

No šejienes seko, ka lai nodrošinātu nebankrotēšanas varbūtību 95%, rezerves kapitālam ir jābūt 

ne mazākām kā: D = 695472+1.65 1073313 =697181.4. 
3. attēlā ir parādīta atkarība starp apdrošināšanas sabiedrības rezervēm un nebankrotēšanas 

varbūtību. 

 



 

                                                     
3. att. Likumsakarība starp  rezervēm un nebankrotēšanas varbūtību 

Diemžēl sakarā ar to, ka zaudējumu apmēru sadalījums parasti ir ļoti nesimetrisks, kā ir 
redzams no histogrammas, kas ir parādīta 4. attēlā (histogrammas zīmēšanas laikā tika ievērotas 
atšķirības intervālu garumos - stabiņu augstumi ir proporcionāli zaudējumu koncentrācijai 
atbilstošajā intervālā, zaudējumi vienādi ar 0 netiek attēloti), varbūtību teorijas centrālās 
robežteorēmas pielietošana ir ierobežota (viss ir atkarīgs no atsevišķu zaudējumu apmēra 
sadalījuma veida). 

 

 
 

 



Kā alternatīvu  dotajai teorēmai  prēmijas  apmēra noteikšanai  var izmantot Čebiševa 
nevienādību [19,42]: 

 
(10) 

vai riska modeļus, aprakstītus zemāk. 

2.6. Individuāla riska modēja izmantošana kopējo zaudējumu 
novērt ēšanai 

Individuālie modeļi tiek paredzēti vienveidīgu risku grupas kopējo zaudējumu modelēšanai. 
Individuālajos modeļos kopējo zaudējumu sadalījuma aproksimācijas iegūšanai izmanto 
atsevišķa riska zaudējumu K, sadalījuma aproksimāciju ar nepārtraukto sadalījumu, kas atļauj 
tiešu sadalījumu kompozīcijas aprēķināšanu. Aptuvenai atsevišķa riska zaudējuma sadalījuma 
aproksimācijai ir pietiekami zināt, ka nulles zaudējuma vērtībai ir vislielākā varbūtība. Turpmāka 
sadalījumu kompozīcijas procesa aproksimācijas neprecizitāte ātri nivelējas, un tiek iegūti 
realitātei ļoti tuvi kopējo zaudējumu modeļi. 

Visbiežāk atsevišķu risku Ri, (i = 1, ... , I ir risku skaits) zaudējumu modelēšanai tiek lietoti 
sekojoši sadalījumi: 
• gamma sadalījums; 
• lognormālais sadalījums; 
• pretējais Gausa sadalījums. 

Gamma sadalījuma blīvuma funkcija izskatās sekojošā veidā: 
g(x) = exp(-xa|µ)-xα-1(α|µ)α|Γ(α),  x>0 (11) 

Šeit µ - ir matemātiskā cerība, bet parametrs α nosaka funkcijas grafika formu. Gamma 

sadalījuma dispersija ir vienāda ar µ2/α, variācijas koeficients l/ α  bet asimetrijas koeficients 

α2  

Vienveidīgu risku grupas gadījumā zaudējumu apmēra aproksimācijai var izmantot gamma 
sadalījumu ar parametriem µ = E(Ri) un α = (E(Ri))

2/ Var{Ri)
2. Dotā sadalījuma parametrus var 

atrast no teorētisku un empīrisku momentu vienādības nosacījuma. Lai sasniegtu mērķi un atrastu 



vienveidīgu risku grupas no I riskiem kopīga zaudējuma sadalījumu, ir nepieciešams atrast risku 
sadalījuma ar parametriem α un µ I-tās kārtas kompozīciju. 

Sakarā ar to, ka gamma sadalījumu kompozīcijas rezultātā atkal tiek iegūts gamma 
sadalījums, kopīga zaudējuma sadalījuma aproksimācijai var izmantot gamma sadalījumu ar 
parametriem 1µ un Iα (seko no gamma sadalījuma īpašībām). 

Dažos gadījumos kopējo zaudējumu modelēšanai izmanto pretējo Gausa sadalījumu, kura 
īpašības ir līdzīgas gamma sadalījuma īpašībām. Varbūtību blīvuma funkcija pretējam Gausa 
sadalījumam ir sekojoša: 

 
Sadalījuma parametri ir izvēlēti l īdzīgi iepriekšējam gadījumam tāda veidā, lai parametrs µ 

sakristu ar matemātisko cerību, bet dispersija ar vērtību µ2/a. Pretējā gausa sadalījuma variācijas 

koeficients ir vienāds ar 1/ α , asimetrija - 3/ α  
Pretējais gausa sadalījums kompozīcijas rezultātā arī saglabājās, kas ir ērti kopīga 

zaudējuma modelēšanai. 
Bez tam gamma un pretējais Gausa sadalījumi saglabājas neatkarīgu risku Ri ar atšķirīgiem 

parametriem µi un αi kompozīcijas gadījumā, ja attiecība µi /αi, visiem riskiem ir pastāvīga. Tas 
dod iespēju izmantot šo sadalījumu arī gadījumā, kad risku Ri apdrošināšanas summas atšķiras. 

Kopējo zaudējumu modelēšanai izmanto ari lognormālo sadalījumu, kas ir līdzīgs gamma un 
pretējam Gausa sadalījumam. Lognormālā sadalījuma varbūtību blīvuma funkcija ir sekojoša: 

 
Lognormālais sadalījums nesaglabājas kompozīcijas rezultātā, un tāpēc ar lognormālo 

sadalījumu uzreiz modelē kopējo zaudējumu [18,33]. 
2. tabula satur datus par 22439 KASKO apdrošināšanas polisēm. Dati ir apkopoti, 

izmantojot statistikas informāciju par periodu no 2003.gada līdz 2005.gadam. 
Kā tika atzīmēts, atsevišķu risku modelēšanai var izmantot gamma un pretējo Gausa 

sadalījumus. Šo sadalījumu parametru novērtēšanai var būt pielietota momentu metode. Ievērojot, 



 

ka: E(Ri) = 92.98169, bet Var(Ri) = 1073313, gamma un pretējā Gausa sadalījuma parametri µ un 
α ir vienādi ar 92.98169 un 0.008055 atbilstoši. 

2. tabula  
Zaudējumu sadalījums KASKO apdrošināšanā 

 

Priekšstatu par risku sadalījuma blīvuma funkciju gamma un Gausa modeļiem dod grafiki, 
kas ir parādīti 5. attēlā. Lai paaugstinātu modeļu uzskatāmību, 6. attēlā ir parādīti naturālie 
logaritmi no empīriskām frekvencēm, gamma un Gausa sadalījumiem. 

 



 

 
 
Kopējo zaudējumu modelēšanai var izmantot gamma, pretējo Gausa un lognormālo 

sadalījumus. Kopējo zaudējumu modeļu parametru novērtēšanas rezultātā pēc momentu metodes tika 
iegūti sekojoši parametru novērtējumi (novērtējumu iegūšanai tika izmantots vidējais portfeļa 
apjoms):µ = 695472.0303, α = 60.24911427 (gamma un Gausa modeļiem) un σ2 = 0.016462,θ = 
13.44412 modelim, kas balstās uz lognormālo sadalījumu. 

Izmantojot dotos modeļus, var novērtēt nepieciešamo apdrošināšanas sabiedrību rezervju 
apmēru. 7. attēlā ir parādīta atkarība starp apdrošināšanas sabiedrības rezervēm un 
nebankrotēšanas varbūtību (ar gamma sadalījuma piemēru). 

 



2.7. Kolektīva riska modeļa izmantošana kopējo zaudējumu 
novērt ēšanai 

Kolektīvajos modeļos riska grupas kopējo zaudējumu sadalījums tiek meklēts, izmantojot 
zaudējumu skaita un zaudējumu apmēra sadalījumus vienā apdrošināšanas gadījumā. Kolektīvie 
modēji dod iespēju izveidot kopējo zaudējumu sadalījuma "astes" reālistisku modeli un novērtēt 
jebkura apmēra viengadīga zaudējuma varbūtību. 

Kolektīvā modeļa ideja - izskatīt portfeli kā zaudējumu ražotāju, neievērojot zaudējumu 
piederību konkrētiem riskiem. Zaudējumi netiek saistīti ar atsevišķiem riskiem, bet tiek izskatīti kā 
izkliede no viena vienīga sadalījuma, kas pēc savas būtības ir atsevišķu risku dažādu sadalījumu 
sajaukums. Kā parādīja prakse, tāds informācijas zudums nesamazina rezultāta kvalitāti, tāpēc ka 
sākotnēji kolektīvā modeļa sadalījumi, tādi kā zaudējumu skaita un apmēra sadalījumi, var būt 
novērtēti daudz precīzāk nekā atsevišķu vienveidīgu risku grupu zaudējumu sadalījumi [7,33]. 

Visbiežāk zaudējumu skaita modelēšanai tiek lietots Puasona sadalījums, kurš rastos, ja tiktu 
izpildīti sekojoši diezgan vispārīgi priekšnoteikumi: 
• zaudējumu skaits divos laika intervālos, kas nepārklājas, ir neatkarīgi gadījuma lielumi; 
• vienlaicīgi nevar rasties divi vai vairāki zaudējumi; 
• zaudējumi var notikt jebkuros laika momentos [27,37]. 

Praksē var pieņemt, ka visi trīs priekšnoteikumi tiek izpildīti (izņemot apdrošināšanu pret dabas 
katastrofām) gan portfelim, gan atsevišķam riskam. Bez tam Puasona sadalījumu: 

P(N=n) = ΘneΘ/n!,    n = 0, 1,2, ... (14) 
ir ērti izmantot zaudējumu skaita modelēšanai sakarā ar to, ka neatkarīgu, sadalītu atbilstoši 
Puasona sadalījumiem ar parametriem Θ1, ... ,Θ1 gadījuma lielumu summām arī ir Puasona 
sadalījums ar parametru Θ = Θ1+... + Θ1. Vienveidīgā gadījumā, kad Θi =Θ1, parametru Θ var 
izteikt, izmantojot portfeļa apjomu: Θ=I-ΘI. 

Visbiežāk atsevišķa zaudējuma apmēra modelēšanai pielieto sadalījumus, kuriem ir 
asimetriskas nepārtrauktas varbūtību blīvuma funkcijas. Bez tam, veidojot zaudējumu apmēra 
sadalījuma modeli, praksē pielieto arī sekojošu paņēmienu: modeļa pamatā izmanto gadījuma 



lielumu Y, kuram ir simetriska, kupolveida varbūtību blīvuma funkcija, kas ir definēta visiem 
reāliem argumentiem, un to pārveido pēc formulas: 

X=exp(Y)   (15) 

Zaudējumu apmēra modelēšanai kolektīvajos modeļos reti izmanto empīrisko sadalījumu 
sakarā ar to, ka empīriskais sadalījums parasti neprecīzi apraksta labo sadalījuma "asti" - lielu 
zaudējumu apgabalu. 

Pieci svarīgākie zaudējumu apmēra modeļi ir parādīti 3. tabulā. Tabula satur arī sadalījumu 
momentus. 

Novērtēt izvēlētā sadalījuma parametrus un pārbaudīt modeļa kvalitāti var, izmantojot 
standarta metodes, tādas kā momentu metode, maksimālās ticamības metode un £ metodes. 

Kopējo zaudējumu S sadalījuma iegūšana no zaudējumu skaita un apmēra sadalījumiem 
nav vienkāršs uzdevums. Kāda sadalījuma modeļa tiešai pielāgošanai gandrīz vienmēr pietrūkst 
datu, tāpēc ka katrs gads dod tikai vienu lieluma 5 novērošanu, un vairākos gadījumos 
informācija par iepriekšējiem gadiem nav aktuāla. 

Gadījuma lieluma S sadalījumu var izteikt, izmantojot zaudējumu skaita sadalījumu 

 
Diemžēl bezgalīgas kārtas kompozīcijas tiešais aprēķins ir iespējams tikai retos 

nereālistiskos gadījumos, kad lielumam N ir negatīvs binomiālais sadalījums ar parametru α- 1, 
bet lielumam X ir eksponenciālais sadalījums. 

Neskatoties uz varbūtību teorijas centrālo robežteorēmu, nedrīkst paļauties, ka ar E(N) 
pieaugumu S lieluma sadalījums konverģē pie normālā sadalījuma. Prakse rāda, ka lieli portfeļi ir 
arī asimetriski, un normālais sadalījums par zemu novērtē lielu kopējo zaudējumu varbūtību. 
Daudz labāku lieluma S sadalījuma aproksimāciju var sasniegt, izmantojot unimodālus 
nepārtārauktus modeļus ar labu asimetriju. 

Riska teorija piedāvā arī citas analītiskas un skaitliskas aproksimācijas, populārākā no 
kurām ir Monte-Karlo un Peindžera skaitliskā rekursīva metodes [16,28,43]. 



3. tabula. Zaudējumu apmēra modeļi 

 

Tādējādi,  lai  uzbūvētu  kopējo zaudējumu  sadalījumu  pēc  kolektīva riska modeļa,  ir 
nepieciešams:  

•    novērtēt zaudējumu skaita sadalījuma parametrus; 



 
• atsevišķa riska sadalījuma modeli vismaz pielāgot lielā zaudējumu apgabalā; 
• aprēķināt kopējo zaudējumu momentus un pašu sadalījumu. 

Nākamajā 2.8. nodaļā ir aprakstīta piedāvātā kolektīvā riska modeļa modifikācija, kas ir 
paredzēta kopējo zaudējumu novērtēšanai KASKO apdrošināšanā izvēlētās apdrošināšanas 
kompānijas apstākļos. Kolektīvā riska modelis kopējo zaudējumu prognozēšanai tika izvēlēts 
sekojošu iemeslu dēļ: 
• atšķirībā no normālā sadalījuma dod precīzāku rezultātu; 
• labāk piemērots riska apdrošināšanai nekā individuālā riska modelis; 
• pieprasa mazāk statistisko datu nekā individuālā riska modelis; 
• nepieprasa risku sadali vienveidīgās grupās. 

2.8. Kolektīva riska modēja adaptācija izvelētas kompānijas 
apstākļiem 

Šajā nodaļā uzmanība tika pievērsta kolektīvā riska modeļa adaptācijai izvēlētās 
kompānijas apstākļiem. Kā tika atzīmēts iepriekš, kopējo zaudējumu novērtēšana ir viens no 
galvenajiem uzdevumiem, kas ir jāatrisina, lai novērtētu apdrošināšanas risku un kompānijas 
drošību, kā arī vajadzīgā rezerves kapitāla apmēru. 

Kopējo zaudējumu apmēra modelēšanas ilustrācijai tika izmantoti dati par KASKO 
apdrošināšanas polisēm. 

Ievērojot modeļa automatizācijas nepieciešamību, piemērotu sadalījumu meklēšanai 
priekšroka tika dota sadalījumiem, kuru parametrus ir iespējams novērtēt tieši. 

 Sakarā ar to, ka apdrošināšanas kompānija glabā statistiskos datus par iepriekšējiem trim 
gadiem, precīzi novērtēt zaudējumu skaita sadalījuma veidu un parametrus nav iespējams. Kā 
izeju šajā situācijā var izmantot Puasona sadalījumu, jo šī sadalījuma izmantošana praksē dod 
labus rezultātus [6,33]. 

4. tabula satur datus par 2440 zaudējumu lielumiem KASKO apdrošināšanā. Dati ir 
apkopoti, izmantojot statistikas informāciju par periodu no 2003.gada līdz 2005.gadam. 



Priekšstatu par sadalījuma blīvuma funkciju dod histogramma, kas ir paradīta 8. attēla. 
Histogrammas zīmēšanas laikā tika ievērotas atšķirības intervālu garumos (stabiņu augstumi ir 
proporcionāli zaudējumu koncentrācijai atbilstošajā intervālā). 

 
Ka ir redzams no histogrammas, zaudējuma apmēra modelēšanai var būt piemēroti 

lognormālais, gamma, logaritmiskais Laplasa un loģistiskais sadalījumi ar asimetriskām 
kupolveida varbūtību blīvuma funkcijām. 

Sadalījuma   parametri   tika  novērtēti,   izmantojot  maksimālās  ticamības  un   momentu 
metodes. Labāku, bet neapmierinošu rezultātu (pēc χ2 kritērija) no minētajiem sadalījumiem dod 
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Zaudējumu apmēra sadalījums KASKO apdrošināšanā 

 

 



lognormālais sadalījums ar parametriem µ=5.32 un σ =1.5 (χ2 kritērijs ir vienāds ar 278.9, bet 
χ

2
kr=16.9 (9 brīvības pakāpes ar būtiskuma līmeni 0.05)). 

Lai izvairītos no šīs situācijas, var izmantot faktu, ka lielāka apmēra zaudējumi vairāk 
ietekmē kopējo zaudējumu apmēru, tāpēc ir jēga tos izskatīt atsevišķi no mazāka apmēra 
zaudējumiem. Kā ir redzams no 5. tabulas, lielāka apmēra zaudējumiem ir lielāka ekonomiskā 
nozīme. Neskatoties uz to, vairāk nekā 85% zaudējumu ir mazāki par vidējo, to kopējais apmērs 
nepārsniedz 20%. 

5. tabula 
 ____________________ Zaudējumu apmēra sadalījums 

 
Lai uzbūvētu reālistisku kopējo zaudējumu modeli, tika izskatīti zaudējumi, kas pārsniedz 

800 Ls un kuru kopējais apmērs sastāda 85% no visu zaudējumu kopējā apmēra. 
6. tabula satur datus par 418 atlīdzību prasībām, kuru apmēri pārsniedz 800 Ls. Intervālu 

skaits tika izvēlēts atbilstoši izteiksmei 1+3.32 lg N (kur N ir datu skaits) [26]. 

6. tabula 
 

Zaudējumu apmēra sadalījums KASKO apdrošināšanā 

 
9.  attēla  ir parādīta  histogramma,  kas  raksturo,  zaudējumu,  kuri  pārsniedz  800  Ls, 

empīrisko sadalījumu. 

 



 

Kā ir redzams no histogrammas, lielu zaudējumu apmēru modelēšanai var būt pielietoti 
asimetriskie sadalījumi, starp kuriem ir šādi sadalījumi: eksponenciālais, lognormālais, gamma 
un Pareto sadalījumi. 

Labāku rezultātu pēc χ un ω2 kritērijiem dod Pareto sadalījums ar parametriem: xm = 800 
un k = 0.92392  (χ2 kritērijs ir vienāds ar 8.624, kas ir daudz mazāks nekā χ2

kr=I4.067 (7 
brīvības pakāpes ar būtiskuma līmeni 0.05), nω2 ir vienāds 0.147, kas ir daudz mazāks nekā 
0.4614 (būtiskuma līmenis - 0.05)). 

Piezīme: 

Pareto sadalījuma integrālā funkcija ir:  (17) 

10. attēla ir paradītas empīriskas frekvences un sameklētais Pareto modelis. 7. tabula satur 
faktiskās un gaidāmās vērtības Pareto modelim. 

 

 

 



 
Kā ir redzams no 10. attēla un 7. tabulas, Pareto modelis var būt pielietots zaudējumu, kuru 

apmērs pārsniedz 800 Ls, modelēšanai. 
11. attēlā ir parādīta histogramma, kas raksturo zaudējumu sadalījumu, kas ir mazāki par 

800 Ls. 
Kā rāda izpildīto pētījumu rezultāti, mazāka apmēra zaudējumu modelēšanai vislabāk der 

lognormālais sadalījums ar parametriem: µ = 4.99 un σ = 1.1; χ2 kritērijs ir vienāds ar 20.61, kas 
ir nedaudz mazāks nekā χ2

kr= 21.67, 9 brīvības pakāpes ar būtiskuma līmeni 0.01. 

7. tabula 
 

Faktiskas un gaidāmas vērtības Pareto modelim. 

 

 



 

Piezīmes: 

Lognormālā sadalījuma integrālā funkcija ir: 

(20) 
Novērtēt lognormālā sadalījuma parametrus pēc maksimālas ticamības 

metodes var sekojošā veidā [24]: 

(21) 

(22) 
12. attēla ir parādītas empīriskās frekvences un sameklētais lognormālais modelis. 8. tabula 

satur faktiskās un gaidāmās vērtības lognormālajam modelim. 

 

 

 



 

8. tabula 
 

Faktiskās un gaidāmas vērtības lognormālajam modelim. 

 

Kā ir redzams no 2.10. tabulas, lognormālais modelis nedaudz samazina zaudējumu skaitu 
intervālā no 664 līdz 800. Ievērojot χ2 kritērija vērtību, nevar arī teikt, ka lognormālais 
sadalījums dod ļoti labu rezultātu, bet principā tas var tikt izmantots praksē. 

Mazāku zaudējumu apmēra modelēšanai var pielietot empīrisko sadalījumu, jo galvenais 
iemesls, kāpēc to neizmanto liela apmēra zaudējumu modelēšanai, ir saistīts ar nepieciešamību 
novērtēt tādu zaudējumu varbūtību, kas ir lielāki par visiem novērotajiem zaudējumiem. 

Kopējo zaudējumu sadalījumu var izteikt, izmantojot zaudējumu skaita N sadalījumu   
pn = P(N = n) un zaudējumu apmēra X sadalījumu F(x) = P(X ≤ x) sekojošā veidā: 

 



 
Kā tika atzīmēts iepriekš, šīs bezgalīgas summas aprēķins ir iespējams tikai retos nereālos 

gadījumos. Kopējo zaudējumu sadalījuma novērtēšanai var izmantot [16,28,43]: 
• unimodālus asimetriskus sadalījumus; 
• modelēšanu ar Monte-Karlo metodi; 
• Peindžera rekursīvo metodi. 

Visas trīs metodes var tikt pietiekami vienkārši automatizētas. Lai nodemonstrētu kopējo 
zaudējumu novērtēšanas automatizācijas iespējas, matemātiskā moduļa izstrādei tika izvēlēta 
Monte-Karlo metode, bet atbilstošu Web servisu, kurā ir realizēts dotais modelis, ir iespējams 
aizvietot ar citu Web servisu, kas nodrošina novērtēšanu, izmantojot kādu citu modeli. 

Tādējādi, kā parādīja veiktie statistisko datu pētījumi, lai novērtētu kopējos zaudējumus 
KASKO apdrošināšanai, izvēlētās apdrošināšanas kompānijas apstākļos, var izmantot sekojošu 
kolektīvā riska modeli: 
• zaudējuma skaita modelēšanai var izmantot Puasona sadalījumu; 
• zaudējumu apmēra modelēšanai var izmantot Pareto sadalījumu zaudējumiem, kuru apmērs 

pārsniedz matemātisko cerību, un lognormālo sadalījumu mazāka apmēra zaudējumiem; 
• kopējo zaudējumu novērtēšanu var nodrošināt, izmantojot Monte-Karlo metodi. 

Salīdzinot modeļus, kas izmantoti apdrošināšanas kompānijas kopējo zaudējumu 
novērtēšanai, var atzīmēt, ka modelis, kas balstās uz normālā sadalījuma, un individuālā riska 
modelis par zemu novērtē kopējo zaudējumu. Tas ir saistīts ar zaudējumu lielumu sadalījuma 
asimetriju, kuras dēļ nedrīkst paļauties, ka kopējo zaudējumu sadalījums konverģē pie normālā 
sadalījuma, un ar to, ka risku apdrošināšanā atsevišķu risku sadalījumus nedrīkst uzskatīt par 
vienveidīgiem, kas ierobežo individuālā riska modeļa pielietošanu. 

9. tabula satur novērotās kopējo zaudējumu vērtības (no 2003. gada līdz 2005. gadam), kā arī 
novērtētās apdrošināšanas kompānijas rezerves ar visu triju modeļu palīdzību 
(nebankrotēšanas varbūtība 95%). Kopējo zaudējumu novērtēšanai, izmantojot kolektīvo riska 
modeli, tika izmantota Web servisu kopa, kas ir aprakstīta 2.9. nodaļā. 



Kolektīvā riska modelis kopējo zaudējumu prognozēšanai tika izvēlēts sekojošu iemeslu dēļ: 
• atšķirībā no normālā sadalījuma dod precīzāku rezultātu, jo normālā sadalījuma izmantošanai 

traucē izteikta zaudējumu apmēru sadalījuma stipri izteikta asimetrija; 
• labāk piemērots riska apdrošināšanai nekā individuālā riska modelis, jo nepieprasa risku 

sadali vienveidīgās grupās. 

2.9. Matemātisko modeļu realizācija un integrācija apdrošināšanas 
inform ācijas sistēmās 

Kā tika atzīmēts, lai paaugstinātu apdrošināšanas informācijas sistēmu pielietošanas un 
statistisko datu analīzes efektivitāti, ir nepieciešams integrēt aktuāro aprēķinu modeļus 
informācijas sistēmu struktūrā. 

Kopējo zaudējumu novērtēšanas modeļa integrācijai eksistējošā apdrošināšanas 
informācijas sistēmā tika izstrādāta Web servisu kopa. Aktuāro aprēķinu realizācijai Web servisi 
tika izvēlēti sekojošu iemeslu dēļ: 
• Web servisi nodrošina vieglu un ātru sistēmas modificēšanu; 
• Web servisi nodrošina sadarbību ar dažādām sistēmām; 
• Web servisi piedāvā iespēju izmantot drošu datu pārraides protokolu; 
• Web   servisi   piedāvā   mehānismus,   kas   nodrošina   servisu   automātisku   meklēšanu   un 

pievienošanu izstrādātajai sistēmai. 
Aktuāro aprēķinu iekļaušana apdrošināšanas kompānijas informācijas sistēmā radīja 

sekojošas problēmas uzdevuma risināšanas laikā: 
• moduļi, kas nodrošina matemātisko datu apstrādi, ir jāizstrādā tādā veidā, lai tos būtu 

iespējams integrēt ar dažādām sistēmām, kas funkcionē atšķirīgās platformās; 
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9. tabula  
Novērotās un novērtētās kopējo zaudējumu vērtības 



• ļoti svarīgi, lai šis modulis piedāvātu vieglu un ātru matemātisko modeļu modificēšanu sakara 
ar iespējamām matemātisko likumsakarību izmaiņām nākotnē. 

Darba gaitā tiek izstrādāta Web servisu kopa, kas ir paredzēta kopējo zaudējumu 
novērtēšanai, izmantojot normālā sadalījuma un kolektīvā riska modeļus, kuri aprakstīti 2. 
nodaļā. Dotie modeļi tiek lietoti apdrošināšanas rezerves kapitāla un prēmijas novērtēšanai un 
apdrošināšanas sabiedrības drošības noteikšanai. 

Izstrādātos Web servisus var sadalīt sekojošās grupās: 
1. Kopējo zaudējumu modelēšanas servisi, starp kuriem: 

• zaudējumu skaita modelēšanas servisi;  
• zaudējumu apmēra modelēšanas servisi:  
• kopējo zaudējumu modelēšanas servisi. 

2. Servisi, kas nodrošina eksistējošu zaudējumu modelēšanas servisu meklēšanu. 
3. Servisi,  kas  nodrošina  statistisko datu  konvertēšanu un  saņemšanu  no  apdrošināšanas 

informācijas sistēmas datu bāzēm. 
Tādējādi, izstrādātā aktuāro aprēķinu moduļa struktūra, kas izmanto zaudējumu 

novērtēšanai kolektīvā riska modeli vai normālo sadalījumu, ir tāda, kā parādīts 13. attēlā. Šajā 
gadījumā jebkuru no izstrādātajiem Web servisiem var viegli aizvietot ar citiem servisiem, kas 
izmanto citas metodes modelēšanai, eksistējošu servisu meklēšanai un datu nolasīšanai no 
eksistējošām datu bāzēm. 

Līdzīgā veidā, papildinot izstrādāto Web servisu kopu ar jauniem servisiem, ir iespējams 
integrēt informācijas sistēmas struktūrā pārējos aktuāro aprēķinu modeļus un nodrošināt efektīvu 
statistisko datu apstrādi. 
Aktuāro aprēķinu  automatizācijas  iespēju demonstrēšanai  tika  izstrādāti  Web  servisi,  kas 
nodrošina sekojošas darbības: 
• zaudējumu skaita modelēšanu, izmantojot Puasona sadalījumu (gadījumlielumu ģenerācijai 

tika izmantota apgrieztu funkciju metode); 
• zaudējumu apmēra modelēšanu, izmantojot empīrisko sadalījumu; 
• zaudējumu    apmēra    modelēšanu,    izmantojot    lognormālo    un    Pareto    sadalījumus 

(gadījumlielumu ģenerācijai tika izmantota apgrieztu funkciju metode); 
• kopējo zaudējumu novērtēšanu, izmantojot Monte-Karlo metodi; 
• kopējo zaudējumu novērtēšanu, izmantojot normālo sadalījumu; 
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10. tabula satur informāciju par izstrādātajiem Web servisiem un ar to palīdzību realizētiem 
aktuāro aprēķinu modeļiem. 

Web servisu izstrādei tika izmantota Microsoft .NET Framework SDK un valoda C#.NET. 
Katras grupas Web servisi realizē noteiktu interfeisu, lai nodrošinātu Web servisu savstarpēju 
aizvietojamību. 

Klienta puses programma, kas ir paredzēta izstrādātās Web servisu kopas iespēju 
demonstrēšanai, ir realizēta kā Windows lietojums. Šī programma dod iespēju lietotājiem no 
eksistējošiem servisiem izveidot kopējo zaudējumu novērtēšanas piemērotāko modeli konkrētam 
gadījumam. 

Pēc programmas iedarbināšanas pirmajā solī lietotājam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties Web 
servisu piemērotāko servisu meklēšanai (14. attēls). 

Otrajā solī lietotājam ir jāizvēlas kāds no eksistējošiem kopējo zaudējumu novērtēšanas 
modeļiem (15. attēls). 

¤ piemērotāko Web servisu meklēšanu norādītajā Web serverī; 
¤statistisko datu nolasīšanu no datu bāzēm un teksta failiem. 



 

Trešajā soli lietotājam ir jānorada izvēlētā modeļa parametri un jāizvēlas Web servisi 
palīgdarbu izpildei (16. attēls). Pēdēja solī, ja ir nepieciešams, ir jānorāda pakļauto servisu 
parametri. Ir jāatzīmē, ka loga izskats, kas ir paredzēts modeļa un servisu parametru ievadei, ir 
atkarīgs no attiecīgā Web servisa parametriem. Piemēram, ja ir izvēlēts Web serviss 
lognormdist1.asmx (nodrošina zaudējumu apmēra modelēšanu, izmantojot lognormālo 
sadalījumu), tad tā parametri būs jānorāda izmantojot logu, kas ir parādīts 17. attēlā. Savukārt, 
Web servisa getdattxt .asmx parametru norādīšanai tiks atvērts logs, kas ir parādīts 18. attēlā. 
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Aktuāro aprēķinu modeļu atbilstība izstrādātajiem Web servisiem 

 

10. tabula 



 
15. att. Eksistējošu modeļu izvēle 

 
16. att. Viens no iespējamajiem loga izskatiem, kas ir paredzēts Web servisu parametru ievadīšanai 



 
18. att. Viens no iespējamajiem loga izskatiem, kas ir paredzēts Web servisu parametru ievadīšanai 

Lai pievienotu jaunu Web servisu sistēmai, ir nepieciešams tikai nokopēt Web serverī 
izstrādāto servisu, kas atbilst noteiktam interfeisam. 

2.10. Matemātisko modeļu pielietošanas un integrācijas metodika informācijas sistēmas 
strukt ūr ā 

Lai nodrošinātu apdrošināšanas matemātisko modeļu realizāciju ir nepieciešams izpildīt 
sekojošus soļus: 
1. Jāizvēlas piemērotākie matemātiskie modeļi apdrošināšanas riska novērtēšanai. 
2. Jāizpilda   statistisko   datu   analīze   ar   mērķi   adaptēt   matemātiskos   modeļus   izvēlētās 

apdrošināšanas kompānijas apstākļiem. 
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17. att. Viens no iespējamajiem loga izskatiem, kas ir paredzēts Web servisu parametru ievadīšanai 



3. Jāsadala izstrādātie modeļi apakšmodeļos ar mērķi nodrošināt nākotnē apakšmodeļu atkārtotu 
izmantošanu citu modeļu sastāvā. Piemēram, kolektīvā riska modeli var sadalīt sekojošos 
apakšmodeļos: 
• zaudējumu skaita modelēšana; 
• zaudējumu apmēra modelēšana; 
• kopējo zaudējumu modelēšana. 

4. Uzbūvēt katru no apakšmodeļiem no eksistējošiem Web servisiem, bet, ja piemērotāku Web 
servisu nav, tad realizēt katru no apakšmodeļiem Web servisu veidā un izvietot izstrādātos 
Web servisus atbilstošā Web serverī. 

Šo soļu secība ir attēlota 19. attēlā. 
Darba autora uzmanība tika pievērsta apdrošināšanas kompānijas kopējo zaudējumu 

novērtēšanas modeļiem. Kopējo zaudējumu novērtēšanai var izmantot normālo sadalījumu, kā arī 
individuālā vai kolektīvā riska modeļus. 

Gadījumos, kad zaudējumu apmēru sadalījums nav izteikti asimetrisks vai ir pieejams neliels 
savākto statistisko datu apjoms, kopējo zaudējumu novērtēšanai var izmantot normālo sadalījumu. 

Kad ir iespējams sadalīt portfeli maksimāli vienveidīgās un neatkarīgās grupās, ir iespējams 
pielietot individuālā riska modeļus. Šajā gadījumā ir nepieciešams uzbūvēt katrai grupai kopējo 
zaudējumu sadalījumu, bet pēc tam atrast iegūto sadalījumu kompozīciju, lai atrastu 
apdrošināšanas portfeļa kopējo zaudējumu sadalījumu. 

Nedzīvības apdrošināšanas gadījumā ir ieteicams izmantot kolektīvā riska modeļus. Lai 
novērtētu kopējos zaudējumus atbilstoši kolektīvā riska modelim, ir jāizpilda sekojoši soļi: 

• Jānovērtē   zaudējumu   skaita   sadalījumi   un   to   parametri.   Gadījumā,   kad   pietrūkst 
statistisko datu, var izmantot Puasona sadalījumu. 

• Jāpielāgo, vismaz lielu zaudējumu apgabalā, atsevišķa riska sadalījuma modeļi. Labāku 
rezultātu sasniegšanai var izskatīt atsevišķi lielus un mazus zaudējumus. 

• Jānovērtē kopējie zaudējumi, izmantojot Monte-Karlo vai Peindžera metodi. 



 
19. att. Matemātisko modeļu pielietošanas un integrācijas metodika informācijas sistēmas struktūrā 

3. DARBA REZULT ĀTI 

Darba galvenais rezultāts un zinātniskais jauninājums ir uz apdrošināšanas matemātisko 
mode|u pētīšanas rezultātiem un tīmekļa tehnoloģij ām balstītas pieejas izstrāde šo modeļu 
integrēšanai apdrošināšanas informācijās sistēmās un atbilstošu pielietošanas rekomendāciju 
izstrāde. 

Darba izpildes gaitā tika iegūti arī sekojošie rezultāti: 
1. Darbā tika izpildīta apdrošināšanas informācijas sistēmu pētīšana. 

Kā parādīja eksistējošo apdrošināšanas informācijas sistēmu pētīšana, sistēmu lielāka daļa 
neuztur aktuāro aprēķinu modeļus. Tas apgrūtina statistisko datu analīzi. Tāpēc darbā īpaša 
uzmanība tika pievērsta eksistējošo aktuāro modeļu analīzei, to adaptācijai konkrētas 
apdrošināšanas kompānijas apstākļiem un vispārēju rekomendāciju izstrādei. 

2. Darbā  tika  izpētīti  matemātiskie  modeļi,  kas  ir paredzēti  kopējo  zaudējumu  apmēra 
noteikšanai un dotas rekomendācijas šo modeļu pielietošanai. 



Darbā tika parādīta kolektīvā riska modeļa izmantošana kopējo zaudējumu novērtēšanai riska 
apdrošināšanas veidiem. Kolektīvā riska modeļa izmantošana tika nodemonstrēta ar KASKO 
polišu piemēru. 
Kā parādīja veiktie statistisko datu pētījumi, lai novērtētu kopējos zaudējumus izvēlētās 
apdrošināšanas kompānijas apstākļos, var izmantot sekojošu kolektīvā riska modeli: 
• zaudējuma skaita modelēšanai var izmantot Puasona sadalījumu; 
• zaudējumu apmēra modelēšanai var izmantot Pareto sadalījumu zaudējumiem,  kuru 

apmērs  pārsniedz  matemātisko  cerību,   un   lognormālo   sadalījumu   mazāka   apmēra 
zaudējumiem; 

• kopējo zaudējumu novērtēšanu var nodrošināt, izmantojot Monte-Karlo metodi. 
Kolektīvā riska modelis kopējo zaudējumu prognozēšanai tika izvēlēts sekojošu iemeslu dēļ: 
• atšķirībā   no   normālā  sadalījuma  dod  precīzāku   rezultātu,  jo   normālā   sadalījuma 

izmantošanai traucē izteikta zaudējumu apmēru sadalījuma stipri izteikta asimetrija; 
• labāk piemērots riska apdrošināšanai nekā individuālā riska modelis, jo nepieprasa risku 

sadali vienveidīgās grupās. 
3. Darbā tika izpētītas mūsdienu tīmekļa tehnoloģijas ar mērķi atrast piemērotāko tehnoloģiju 

matemātisko modeļu integrācijai ar eksistējošām apdrošināšanas informācijas sistēmām. 
Sakarā ar zemāku cenu, vieglu pielietojamību praksē un to, ka Windows platforma ir 
visvairāk izplatīta, priekšroka tika dota Microsoft .NET tehnoloģijai. 
Matemātiskie modeļi tika realizēti Web servisu kopas veidā, sakarā ar to, ka veiksmīgai 
matemātisko modeļu integrācijai ar apdrošināšanas informācijas sistēmu ir nepieciešams 
nodrošināt: 
• vienkāršu modificēšanu; 
• vieglu saskarni ar dažādām eksistējošām lietojumprogrammām; 
• datu apmaiņu ar attālinātiem datu avotiem. 

4. Darba gaitā tika izstrādāta Web servisu kopa. 
Web servisu izstrādei tika izmantota valoda C#.NET. Visus izstrādātos Web servisus var sadalīt 
sekojošās grupās: 
• kopējo zaudējumu modelēšanas servisi; 
• servisi, kas nodrošina eksistējošo zaudējumu modelēšanas servisu meklēšanu; 
• servisi, kas nodrošina statistisko datu saņemšanu no informācijas sistēmas datu bāzēm. 



Katras   grupas   Web   servisi   realizē   noteiktu   interfeisu,   tas   nodrošina  jaunu   servisu 
pievienošanu ar vienkāršu Web servisa kopēšanu Web serverī. Visi izstrādātie servisi ir 
aizvietojami viens ar otru, kas nodrošina matemātiskā modeļa vieglu modificēšanu.  
5.   Ir  piedāvāta  matemātisko  modeļu  pielietošanas  un  integrācijas  metodika  informācijas 
sistēmas struktūrā, kas izmanto izstrādāto Web servisu kopu. 

Pašlaik informācijas sistēmas un aktuāro aprēķinu modeļi tiek izmantoti atsevišķi: 
apdrošināšanas kompānijas aktuāro aprēķinu veikšanai izmanto citas programmas, bet polišu un 
apdrošināšanas gadījumu uzskaite tiek veikta atsevišķi informācijas sistēmas datu bāzē. Tas 
samazina mūsdienu informācijas sistēmu pielietošanas efektivitāti. 

Darba rezultāti ir izmantoti: 
• Eiropas komisijas IT programmas starptautiskā projektā BALTPORTS-IT (IST-2001-33030) 

nobeigumu pārskatā-monogrāfij ā (matemātisko modeļu pētīšana) [2].  
• Latvijas Zinātņu Padomes sekojošas tēmas izpildē (Web servisu kopas izstrāde): 

— 01.0862 "Uz tīmekļa tehnoloģiju balstītā intelektuāla finanšu un apdrošināšanas 
programmnodrošinājuma   izstrāde"   (2001-2004),   tēmas   vadītājs   -   prof.   L. 
Novickis; 

- 05.1655 " Uz tīmekļa tehnoloģiju balstītā integrētā lietišķā programmatūra" 
(2005-2006), tēmas vadītājs - prof. L. Novickis. 

• Apdrošināšanas  informācijas   sistēmas  DiasoftINSURANCE  /IDC  izstrādes   stadijā   un 
praktiski aprobēti AAS kompānijā "Balva". 

Beigu posmā, 2005. gadā, darbs tika daļēji finansiāli atbalstīts ar Eiropas Sociāla Fonda 
stipendiju. 
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