LATVIJAS BANKAS IZGLĪTOJOŠĀ DARBA AKTUALITĀTES
Zināšanu centrs "Naudas pasaule"
www.naudaspasaule.lv

Aicinām pieteikties "Naudas pasaules" apmeklējumam elektroniskajā reģistrācijas
sistēmā! Reģistrācijas ceļvedis: 4. lpp.

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:
Aktualizētas "Naudas zīmes" īsfilmas par naudas funkcijām (sadaļā SKATIES)
Jaunas apakšsadaļas:
MŪSU VALSTS – MŪSU BANKA (sadaļa CENTRĀLĀ BANKA)
10 PATIESĪBAS PAR NAUDU (sadaļa EKONOMIKAS ABC)
•
•
•
•
•

pētījums par iedzīvotāju zināšanām, attieksmi naudas
lietās
10 patiesību par naudu skaidrojumi
izglītojošās programmas atklāšana video fragmentos
īsi video par katru patiesību
papildu skaidrojumi (raksti, veidoti publicēšanai
"Latvijas Avīze")

Tests "Sprīdītis vai saimnieks?"
Sadaļa "SPĒLĒ/ SPĒLES"
vai www.naudasskola.lv/spridisi
Izstrādāts
izglītojošās
programmas
"No
sprīdīšiem par saimniekiem. 10 patiesības par
naudu" ietvaros.
2018./2019.
mācību
gadā
plānotie
izglītojošie
pasākumi
skolēniem
https://www.naudasskola.lv/lv/content/pasakumi-skoleniem:
Konkurss sākumskolai "Mana vārdnīciņa"
Finanšu olimpiāde "Finanšu ĀBECE 2018" (10.-12. klases skolēniem,
arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem)
Finanšu pratības nedēļa 2019. gada 25.-31. marts
Drošības dienas pasākumi 20. septembrī Līvānu novada 3.-4. klašu skolēniem (Līvānu
2. vidusskolas sporta zālē)
Izglītojošas izbraukuma nodarbības skolēniem un seminārs skolotājiem (sadarbībā
ar FDP, PTAC, FKTK, JSĢ)
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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, videoblogi, prezentācijas

Iesakām
Aktuāli raksti, blogi, konkursi:
Jauna rakstu sērija - Latvijas tautsaimniecība: ar skatu uz nākamajiem 100
Savu vērtējumu par dažādiem Latvijas attīstības aspektiem un veicamajiem uzdevumiem vairākos rakstos
sniegs Latvijas Bankas vadošie ekonomisti. Vienlaikus aicinām arī citu institūciju ekonomistus, ekspertus,
uzņēmējus, visu sabiedrību iesaistīties šajā Latvijas nākotnei būtiskajā diskusijā.

Videoblogs: MAKRO sarunas ar Mārtiņu. Ko saka centrālās bankas un ko citi saprot
Infografika: Latvijas Bankas redzējums par "ātro kredītu" jomu
Raksts " Ārā no vāveres rata: kāpēc jāsamazina patērētāju kredītu izmaksas"
Piecas globālas tendences un to nozīme Latvijas kontekstā (Andris Strazds);
Cilvēks kā valsts galvenais resurss, dārgums un mērķis (Oļegs Kranopjorovs);
Latvijas Bankas Tautsaimniecības konference:
"22. gadsimta maksājumi: šodiena veido nākotni"
2018. gada 3. oktobrī
Konferences tiešraide, materiāli: www.makroekonomika.lv.

Latvijas Bankas interneta vietne
www.bank.lv
•
•
•
•

viss par banknotēm un monētām, kā arī īpaša sadaļa par kolekcijas monētām;
informācija par aktuālām tēmām – strukturālās reformas, naudas aprite, zelts, statistika u.c.;
multimediji, publikācijas, infografikas;
statistikas datu bāze.

Iesakām
Iespēja izmantot Latvijas Bankas bibliotēkas materiālus:
Bibliotēkas fondā pieejami 5 500 izdevumu – monogrāfijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas galvenokārt
par ekonomiku, finansēm, Eiropas Savienību, Eirosistēmu, banku lietām un likumdošanu.
Kontaktinformācija, darba laiki: https://www.bank.lv/par-mums/biblioteka
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Latvijas Bankas un Latvijas valsts simtgadei veltīta interneta vietne
www.lb100.lv

•
•
•

•

Latvijas Bankas rezervju izveide
Latvijas Bankas valdes portrets 20. gs. 20. un 30. gados III: Ārvalstu valūtas un zelta
rezerves
Skaidrās naudas deficīts, pagaidu rubļi un cenu stabilizācija – monetārā politika 20. gs.
90. gadu sākumā
Latvijas Sieviešu zelta fonda izveide

***

Latvijas Banka sociālajos tīklos:

https://twitter.com/LatvijasBanka

https://www.draugiem.lv/

https://www.facebook.com/

Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu un numismātikas produktu tirdzniecības platforma:
www.e-monetas.lv
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KĀ PIETEIKTIES "NAUDAS PASAULES" APMEKLĒJUMAM?
PĀRLŪKPROGRAMMĀ ATVERIET:
www.naudaspasaule.lv
www.naudasskola.lv
www.bank.lv

PIEDALIES

ZINĀŠANU CENTRS "NAUDAS PASAULE"

PAR MUMS
APMEKLĒJUMA PIETEIKUMS

NORĀDIET VISPĀRĒJU INFORMĀCIJU PAR APMEKLĒJUMU:

1
2

Individuāli (1 – 9 )
Grupa (10 – 35 )
Latviski, angliski
vai krieviski
AIZPILDIET
SARAKSTU:

IZVĒLIETIES APMEKLĒJUMA DATUMU UN LAIKU:
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APSTIPRINIET
SAVU IZVĒLI

+
Individuālajiem
apmeklētājiem lūdzam
norādīt arī dzimšanas
gadu

NORĀDIET KONTAKTINFORMĀCIJU:
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PĀRBAUDIET INFORMĀCIJU:
izmantojiet iespēju
!
ja ievadītā informācija ir pareiza, klikšķiniet

Norādiet Jūsu īpašās intereses vai vajadzības!
Atzīmējiet, ja vēlaties saņemt "Naudas skolas" jaunumus!
Vai ņemsiet līdzi darba lapas?
Norādiet arī apmeklētāju klasi vai kursu!

PĀRBAUDIET SAVU E-PASTU:

REDIĢĒJIET PIETEIKUMU:

uz e-pasta adresi, kuru norādījāt kontaktinformācijā, tika nosūtīts epasts, kas kalpo kā apstiprinājums veiksmīgam apmeklējuma
pietiekumam. E-pasts satur vērtīgu informāciju par Jūsu pieteikto
apmeklējumu.

varat pieteikto apmeklējumu rediģēt,
atverot saiti e-pastā. Varat veikt izmaiņas
apmeklētāju sarakstā, cita pieejamā
datuma un laika izvēli, u.c.
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