NO SPRĪDĪŠIEM PAR SAIMNIEKIEM
Šī ir viena no 10 patiesībām par naudu –
atgādinājums sev, saviem tuvajiem un savai valstij
par prātīgu saimniekošanu. Jo prātīgāki saimnieki
savā ģimenē un zemē būsim, jo pārticīgāk
dzīvosim paši un mūsu bērni.

UZKRĀJUMI SEV UN ĢIMENEI – KĀPĒC UN KĀ KRĀT?
Nebaltās dienas pienāk dažādi.
Pēkšņi jāremontē automašīna, jāpērk jauns ledusskapis vai jālabo zobs. Nebaltās dienas var
arī ieilgt, piemēram, zaudējot darbu vai saslimstot. Tāpēc naudas plānošanas speciālisti
iesaka naudu atlikt divu veidu uzkrājumos:
NELIELS UZKRĀJUMS
līdz 100 eiro
neparedzētiem ikdienas tēriņiem.

LIELĀKS UZKRĀJUMS
vismaz triju mēneša
algu apjomā.

Pētījumi māca, ka uzkrājumu veidošanā disciplinētība izveidojas ar gadiem:
• 26% jauniešu atzīst, ka pietrūkst disciplīnas uzkrājumu veidošanai,
• tikai 7% senioru, kas vecāki par 65 gadiem, atzīst, ka pietrūkst šādas disciplīnas.

Vieglākai sevis disciplinēšanai izmanto, piemēram, šo uzkrāšanas
metodi un gada laikā uzkrāj līdz pat
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Tā veselu gadu, un tad sāc atkal no jauna.
Triju gadu laikā tādējādi būsi uzkrājis vairāk nekā

4000 eiro.

KĀPĒC KRĀJ VALSTS?
60%

24%

60% aptaujāto iedzīvotāju atbalsta
“drošības riņķi” valsts budžetā, bet 24%
šo naudu labāk iztērētu ceļu remontam.

Valsts “drošības riņķis” = naudas rezerves
Arī valsts attīstību var palēnināt neparedzēti
nepatīkami notikumi gan valstī, gan ārpus tās,
piemēram, plūdi vai liels sausums, ekonomiskā
krīze vai politiskie nemieri kaimiņvalstī.
Valsts budžetā katru gadu tiek iedalīti līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem (Latvijā 2018. gadā –
43,5 milj. eiro), un turpmākajiem gadiem tiks veidots
uzkrājums nebaltām dienām (fiskālā nodrošinājuma
rezerve), “labajos gados” katru gadu tam atlicinot
vismaz 0,1% no iekšzemes kopprodukta.
Vairāk par 10 patiesībām uzzini naudasskola.lv.
Vairāk par ieteikumiem valsts prātīgai saimniekošanai uzzini makroekonomika.lv.

Papildus tam Latvijas Banka saglabājusi un vairo
stratēģiskās ārvalstu valūtas un zelta rezerves.
Latvijas vēsturiskās zelta rezerves ir 7,7 tonnas,
kas glabājas Bank of England.

