LATVIJAS BANKAS IZGLĪTOJOŠĀ DARBA AKTUALITĀTES
Apmeklētāju centrs "Naudas pasaule"
www.naudaspasaule.lv
2016./2017. mācību gadā apmeklētāju centrā "Naudas pasaule" notiks
rekonstrukcija. Reģistrācija apmeklējumam nav iespējama!
Lai saņemtu informāciju par centra tālāko darbību, lūdzam pierakstīties
jaunumu saņemšanai.

Ekonomiskās izglītotības interneta vietne "Naudas skola"
www.naudasskola.lv




Skaidrojoša un izglītojoša informācija plašai auditorijai
Mērķauditorija: skolēni (galvenokārt 13–18 gadus veci
Materiāli un informācija skolotājiem

Iesakām
Aktuāli materiāli
Spēle – interaktīvs tests "Nosaki savu konkurētspēju darba tirgū!"
Filmas "Darba tirgus", "Hiperinflācija", "Monetārā politika un cenu stabilitāte" u.c.
Mācību materiāls 6.-9. klasei "Nauda un tās aprite" (t.sk. tēma "Bezskaidrā un elektroniskā nauda,
virtuālā "valūta")
Saite uz FKTK testu "Nosaki savu finanšu pratības indeksu!"
Latvijas Bankas speciālistu atsevišķu rakstu saīsinātas versijas (un hipersaite uz visu rakstu)
2016./2017. mācību gadā plānotie izglītojošie pasākumi skolēniem
"Ēnu diena" Latvijas Bankā
Konkurss sākumskolai "Mana vārdnīciņa"
Finanšu pratības nedēļas aktivitātes
Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai veltīts bērnu zīmējumu konkurss monētai
"Mana Latvija"
AKTUĀLĀS INFORMĀCIJAS AVOTI PEDAGOGIEM

Latvijas Bankas interneta vietne ekonomikas lietpratējiem un interesentiem
www.makroekonomika.lv






nozīmīgākie makroekonomikas dati, to analīze un pētījumi
Latvijas Bankas ekonomistu viedoklis par norisēm Latvijas tautsaimniecībā un eiro zonā
tiešraides "Ekspertu sarunām" un materiāli
videoblogi "Makro saruna ar Mārtiņu"
Latvijas Bankas speciālistu prezentācijas

Iesakām
Aktuāli raksti un blogi
Minimālās algas celšana: brīnumnūjiņa vai bremze tautsaimniecībai? (O. Kranopjorovs, L. Fadejeva)
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Vai izglītības jomai ir ietekme uz algu? (O. Krasnopjorovs, K. Vilerts)
Cik asi zobi fiskālās disciplīnas sargam? (G. Kalniņš)
Iekšzemes kopprodukta divas sejas jeb sezonālās un kalendārās izlīdzināšanas nozīme (I. Kasjanovs)
Ko obligātā veselības apdrošināšana nozīmēs Latvijas iedzīvotājiem? (U. Rutkaste)
Videoblogs: MAKRO saruna ar Mārtiņu. Ekonomikas atdzīvināšanas darbarīki
Latvijas Bankas konference "Reformas – konkurētspējas un izaugsmes atslēga"
2016. gada 28. septembrī
Diskusiju tēmas: par veselības aprūpes finansēšanas modeļa maiņu un
izglītības kvalitātes uzlabošanu.
Konferences tiešraide: www.makroekonomika.lv.

Latvijas Bankas interneta vietne
www.bank.lv






viss par banknotēm un monētām, kā arī īpaša sadaļa par kolekcijas monētām;
aktuālas tēmas – strukturālās reformas, naudas aprite, zelts, kā top statistika u.c.;
multimediji – video, infografikas un prezentācijas;
publikācijas;
statistikas datu bāze.

Iesakām
Aktuāli raksti un informācija
Obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas koncepcija (Latvijas Bankas priekšlikumi veselības
aprūpes sistēmas sakārtošanai)
Latvijas Bankas analīze un priekšlikumi veselības nozares reformām: Prezentācija
Vai skaidro naudu kādreiz aizstās bezskaidrā, vai tomēr ne?
Kas jāzina par Kredītu reģistru: Infografiks
Monētu rezervēšanas sistēma
https://rezervetmonetu.bank.lv/

Latvijas Banka sociālajos tīklos
https://twitter.com/LatvijasBanka

https://www.draugiem.lv/
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https://www.facebook.com/

