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ATTĪSTĪB AIZSARDZĪBA 

 

FINANŠU PRATĪBAS VĪZIJA 

PLĀNOŠANAS UN 

UZKRĀŠANAS TRADĪCIJA  
FIN. PAKALPOJUMU 

VIDE UN INTEGRITĀTE 

SABIEDRĪBAS FINANSIĀLĀ 

ILGSTSPĒJA UN ATTĪSTĪBA 

NAP 2014-

2020 



FINANŠU PRATĪBAS INDEKSS 

2014 kopīgo punktu skaits 20.6 

2015 kopīgo punktu skaits 21.2 
2016? 

2017? 

2018? 

2019INDEKSS 

-76…………………………. +99 
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http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html


 KOPĒJIE REZULTĀTI TEMATOS 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredīti   

- 0.4 

bija -0.2 

Uzdevu

mi  2.5, 

bija 3.2 

 

Plāno- 

šana   

8.3,  bija 

7.8 

 

Uzkrā-

šana  

5.3, bija 

5.1- 

 

Inform/e-

drošība  

3.9,  

bija 3.3 

 

Pakalpoj

2.1,  bija 

1.9 

 

Pensijas  

nemainās  

- 0.5 

 



FINANŠU PRATĪBAS INDEKSS 

INDEKSS 
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http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html


KOPĒJIE REZULTĀTI 

 

 

 

• Konts bankā ir 94% (2013 - 91%) 

• Norēķinu kartes ir 91% (89%) 

• Izmanto internetbanku 70% (65%)  

• Privātajos pensiju fondos iesaistīti 13% (10%) 

• Pieaug reklāmu ietekme lēmumu pieņemšanā 

par pakalpojumiem 30% (27%) 

• Pēdējo 2 gadu laikā izmanto “ātros kredītus” 

 2014 – 8%    2015 – 10% 
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POZITĪVĀS TENDENCES 

• PLĀNOŠANA:Vairāk tiek domāts par 

uzkrājumu nākotnei, turklāt vairāk plāno 

rakstveidā un elektroniski 

• INTEGRITĀTE:  

Pieaug dažādu pakalpojumu un to IT 

risinājumu izmantošana  

    Augstāka piesardzība un e-drošība  

• ILGTSPĒJA:Kļūst samērīgāka 

aizņemšanās/uzkrāšanas attiecība 
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LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PRATĪBA 
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LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PRATĪBA 
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DEFINĒJUMS FINANŠU ILGTSPĒJAI 

 

 

• Finanšu stabilitāte ir mājsaimniecības uzkrājumu 

līmenis (vismaz triju mēnešu ienākumu apmērā), kas 

atļauj tai absorbēt/izturēt iespējamus finansiālus 

satricinājumus noteiktā laika periodā 

• Finansiālā ilgtspēja (financial sustainability – angļu 

val.) ir indivīda spēja, uzturot esošo dzīves 

kvalitātes līmeni,  

reizē nodrošināt  

attīstību un  

plānoto izaugsmi  

ilgtermiņā 
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FINANŠU STABILITĀTES 

FORMULA 
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NĒ, 

“indīgiem” 

kredītiem! 

“Atbildīgs” 

kredīts 

atbilstošs 

ienākumu 

līmenim  

Uzkrājums 

nebaltai dienai 

 

Uzkrājumi pensijai 

(3 līmeņi) 

+ citi aktīvi  

 

Visu risku 

apdrošināšana 



 
BŪTISKI AKCENTI 2014 pret 2013  

• Samazinājies neplānotāju īpatsvars 8% (14%) 

•  Paaugstinās rēķinu kontrole, maksā laikā 

62% (58%) 

• Individuāla e-plānošanas sistēma 10% (6%) 

• Pietrūka ikdienas izdevumiem 37% (42%)  
(12 mēn. laikā)  

• Vēl nekrāj, bet ienākumi jau to atļauj 9% (7%) 

• 22% ir atraduši papildu peļņas iespējas  
(12 mēn. laikā) 
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TENDENCES: SPĒJA SAMAKSĀT RĒĶINUS 

       

       

      13% (2013 - 16%) 

 

                                    18% 18% 

 

           33%   35% 

 

      19%  18% 

  

      14% 12%  
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5 
ĻOTI GRŪTI 

4 

3  

 

2 

1 

VIEGLI 

6-7% 

iedzīvotāju 

šogad ir 

vieglāk segt 

ikmēneša 

izdevumus 



TENDENCES: SPĒJA NOSEGT IZDEVUMUS, 

(PALIEKOT BEZ IENĀKUMIEM)  

       

       

     14%  (2013 - 8%) 

 

                                   22%   25% 

 

      33%   24% 

 

     19% 19% 

  

     8% 9%   
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DAŽAS 

DIENAS 

NEDĒĻU 

VIENU MĒNESI 

TRĪS MĒNEŠUS 

6 MĒN. 
 

Teju par 10% ir 

pieaudzis to 

iedzīvotāju skaits, 

kas spētu iztikt 

bez aizņemšanās  

1 mēnesi 



FINANŠU RĪCĪBA – ILGTSPĒJAI? 

 

 

 

 

• 75% Latvijas iedzīvotāju nav droši, ka 

vecumdienās būs tāds dzīves līmenis, kā tika 

cerēts 

• 12% tomēr ir šāda pārliecība,  

t.sk. par drošām vecumdienām  

paši domā 11%   

• Ātros kredītus uzskata par  

risinājumu neparedzētiem  

gadījumiem 32%(iepriekš 25% iedzīvotāju) 
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ĀTRIE KREDĪTI 2013/2014 
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Esmu ņēmis 

vienu reizi: 

14% (iepriekš 12%) 

Esmu ņēmis 

vairākas reizes: 

18% (13%) 



BŪTISKI AKCENTI 2014 pret 2013 
 

• Uzkrājumi un ieguldījumi saglabājas zemā līmenī 

• Kritusies apdrošināšanas pakalpojumu izmantošana, 

dažās jomās būtiski 

• Kredīti ir ierobežojošs slogs – 72% (iepriekš 61%), 

jo būtiski ierobežo viens kredīts 55% (52%), vairāki 

kredīti 17% (9%) 

• Atmaksas grafiku kavē 25% (iepriekš17%) vienam 

kredītam, vairākiem kredītiem  - 9% (4%) 

• Vairāk kavētu/restrukturizētu kredītu: 

25% (17%)/ 18% (14%) 

! 73% (71%) iedzīvotāju nav neviena kredīta  
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FKTK - KLIENTU SKOLA’ 2015 
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FKTK KLIENTU SKOLA - 

izglītojošs vortāls, kurā 

izskaidrota FKTK uzraugāmo 

finanšu pakalpojumu būtība, 

riski, apskatītas institūcijas, 

kurās vērsties finanšu sektora 

klientiem. KLIENTU 

ABC/TESTS 

http://www.klientuskola.lv/lv/abece/bazes-klients/a-limena-tests.html
http://www.klientuskola.lv/lv/abece/bazes-klients/a-limena-tests.html


 KO NEVIENS NEUZRAUGA  

 

• naudas aizdevējplatformas kā Crowdfunding, 

Peer-to-Peer 

• nelicencētas ieguldījumu shēmas  un 

• t.s. finanšu piramīdas 

• Bitcoin u.c. virtuālās valūtas 
 

NB! Uz nelicencētu pakalpojumu sniedzēju klientiem 

neattiecas valsts aizsardzība un garantijas!  
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FKTK BANKU KOMPASS 

20 



 

 

 

 

KO DARA FINANŠU UZRAUGS? 

 

FKTK VIDEOPREZENTĀCIJA 

http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/
http://www.fktk.lv/ko-dara-finansu-uzraugs/


FKTK TESTS – FINANŠU MĒŖKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTS 
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http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu-izglitibas-nedela/2014.html


STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
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Global Money Week 

 

OECD 

INFE 

Core Competencies on Financial 

Literacy for Youth 2015 
15 – 18 g.v. 

 

 

 



CORE COMPETENCIES FOR YOUTH 

 

 

 

 

STRUKTŪRA: 4 bloki 3 skatījumos un 3 līmeņos:  

1.Nauda un tās kustība (ienākumi, maksājumi, cenas, 

līgumi, valūtas) 

2. Plānošana un vadība (budžets, plūsmas vadība, krāšana, 

kredīti, ilgtermiņa plānošana) 

3. Riski un ieguvumi (novērtēšana, finanšu drošība, 

apdrošināšana, riska –peļņas attiecība) 

4.Finanšu ainava (izglītošanās tīkli, attiecības ar pakalpojumu 

sniedzējiem, tiesības t.sk. patērētāju aizsardzība, konsultācijas, valsts 

garantijas, regulējumi, nodokļi un publiskie izdevumi, ārējās ietekmes 

u.c.) 
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CORE COMPETENCIES FOR YOUTH 

 

 

 

Plānošana un vadība: Vada ienākumus un izdevumus 

Izpratne un zināšanas 3 līmeņos: 

1. Zina atšķirību starp vajadzībām un vēlmēm. 

2.  Izprot, ka daži izdevumi ir neregulāri, atpazīst un plāno tos. 

3.Var pamatot izsvērta kredīta nepieciešamību, saprot, kāpēc 

jānošķir mājsmn.  un privātā biznesa finanšu līdzekļi. 

Uzticēšanās, motivācija, 

un attieksme 

  Prasmes un uzvedība 
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"Nauda ir papildu enerģijas avots. To uzkrāt nozīmē sev nodrošināt 

papildu enerģiju ģimenes labklājībai un dzīves kvalitātei." 

    Jānis Reirs, Latvijas Republikas finanšu ministrs 

    "Tas, kurš tērē naudu, un tas, kurš to krāj, abi ir ļoti priecīgi 

cilvēki, bet katrs savā situācijā. Var darīt abas lietas un dubultot 

prieku par dzīvi." 

     Kristaps Zakulis, FKTK priekšsēdētājs 

"Nauda ir labs dzīves gaitas treneris. Kad naudas ir maz, tā iemāca 

pašu būtiskāko, kad tās ir daudz, tā palīdz ieraudzīt citas lietas. 

Nav garlaicīgi nekad." 

     Ieva Upleja, FKTK Klientu skolas vadītāja 

VIDEO PAR GUDRĪTES TAPŠANU 
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https://www.youtube.com/watch?v=UgRyUUZiG2o


PALDIES 
Mēs esam sasniedzami: 

www.fktk.lv 

www.klientuskola.lv 

 

 

 

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

