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INFORMĀCIJA FINANŠU PRATĪBAS APGUVEI 

 

Integrējot hipersaites, apkopoti PowerPoint prezentācijā, kas tiks publicēta "Naudas skolā" kopā ar 

citiem semināra "Aktualitātes ekonomikā 2016" materiāliem 

 

 

 

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU FINANŠU PRATĪBAS 

STRATĒĢIJA 2014 – 2020. GADAM  

OECD/INFE CORE COMPETENCIES FRAMEWORK 

ON FINANCIAL LITERACY FOR YOUTH 

  FKTK atbalsts finanšu pratībai  

infografikas testi  klientu ABC  banku kompass  

vortāls Klientu skola videoprezentācijas  #finprat indekss    

http://www.fktk.lv/lv/ 

http://www.klientuskola.lv/lv/ 

 

 Latvijas Komercbanku asociācijas materiāli 

 

Zināšanu pētījumi, noderīgas saites, informācija par e-drošību, 

mācību filmas, materiāli digitālajām tāfelēm 

http://www.lka.org.lv/lv/  

      

 Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietne "Naudas skola" 

www.naudasskola.lv 

 

Sadaļā IZPROTI/ Ievads ekonomikā – 

naudas aprites likumsakarības, kas ietekmē 

ikvienu patērētāju; saites uz materiāliem par 

personīgo finanšu pārvaldīšanu. 

Sadaļā PIEDALIES/ Finanšu izglītības nedēļa – 

Latvijas Bankas darbinieki dalās savā pieredzē 

personisko finanšu lietās. 

 

http://www.fktk.lv/lv/
http://www.klientuskola.lv/lv/
http://www.lka.org.lv/lv/
http://www.naudasskola.lv/
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 Citi  materiāli 

 

Interaktīva spēle / tests par patērētāju tiesībām "Prātīgais Patērētājs" 

"Apdrošināšanas ābece" – filma skolēniem par apdrošināšanu 

Video: "8 stāsti par eiro" 

Mācību līdzeklis finanšu pratības jautājumu apguvei mācību saturā 6–11 gadus veciem bērniem 

Spēles un metodiskie materiāli par eiro banknošu drošības pazīmēm un monētām 

Video par drošiem norēķiniem ar norēķinu karti un drošu naudas uzglabāšanu 

 

 

FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA 2016 

Katru gadu marta otrajā nedēļā Latvijā notiek FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA. Tajā piedalās 

visi partneri un daudzas izglītības iestādes. Katrai nedēļai ir savs temats un pasākumi – vieslekcijas, 

semināri pedagogiem, pētījumi, jauni rīki internetā, izstādes un sociālās aktivitātes.  

2017. gadā Latvijā notiks jau piektā Finanšu izglītības nedēļa. 

Informācija: www.finansunedela.lv un http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/finansu-izglitibas-nedela/  

 

 

 

SEMINĀRS SKOLOTĀJIEM BANKU AUGSTSKOLĀ 

Pirms Finanšu izglītības nedēļas – februārī vai martā Banku augstskola organizē semināru mācību 

priekšmetu "Ekonomika" un "Komerczinības" skolotājiem par kādu atsevišķu finanšu tēmu.      

2015. gadā tika iepazīta apdrošināšanas sfēras darbība un aktualitātes, 2016. gada semināra tēma – 

"Banku pakalpojumi". 2017.gadā notiks  seminārs par nodokļiem un to administrēšanu. 

Informācija:           http://www.ba.lv/petnieciba/finansu-pratiba/ 

 

 Banku augstskolas interneta vietnē: informācija par lekcijām Latvijas vidusskolās, projekta 

"Financial Education – Levering The Emplementation Efficiency in Schools" ietvaros 

izstrādātais metodiskais materiāls finanšu pratības jautājumu apguvei uc. aktuāla informācija.  

 

http://www.finansunedela.lv/
http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/finansu-izglitibas-nedela/
http://www.ba.lv/petnieciba/finansu-pratiba/

