
1 
 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ANTROPOLOĢIJAS STUDIJU 

KATEDRA 

 
Jauniešu finanšu 

lietpratība 
 

 

Pētījuma ziņojums 
 

 

 

 

 

 

Aivita Putniņa, Ilze Birzniece, Linda Bērsone, Madara Bunkše, Jānis Grīntāls, Anna Herca, 

Anita Kundrāte, Māra Laizāne, Dace Lasmane, Ilze Lukstiņa, Anda Miščenko, Dārta 

Nikuļceva, Linda Peciņa, Alise Role, Ilze Rupeika, Liene Silakalne, Kristīne Skrīvele, Īriss 

Sviklis, Elza Ungure, Barba Vilčaka, Kristians Zalāns 

 

 

 

2012. gada jūnijs 

 

 



2 
 

Saturs 

Kopsavilkums ............................................................................................................................ 4 

Ievads......................................................................................................................................... 6 

Pētījuma gaita ........................................................................................................................ 7 

Būtiskākie atklājumi .............................................................................................................. 8 

1. Definējot finanšu lietpratību ............................................................................................ 10 

1.1. Plānošana kā tērēšanas un taupīšanas līdzsvars ............................................................ 10 

1.2. Kontrole un kompetence ............................................................................................... 11 

1.3. Investīcijas izglītībā ...................................................................................................... 12 

1.4. Pelnīšana un pozīcija darba tirgū .................................................................................. 12 

1.5. Zināšanu līmenis ........................................................................................................... 13 

1.6. Kopsavilkums ............................................................................................................... 14 

2. 2. Finanšu lietpratības pašvērtējums .................................................................................... 15 

2.1. Skolotāji ........................................................................................................................ 15 

2.2. Skolēnu lietpratību veicinoši faktori: zināšanas, kritiska izvērtēšana, patstāvība ........ 15 

2.3. Skolēnu finanšu lietpratību bremzējoši faktori: rīcībspējas atlikšana, “sevis mīlēšana”, 

kontroles trūkums ................................................................................................................ 16 

2.4. Ģimenes finanšu lietpratības vērtējums ........................................................................ 17 

2.5. Klases finanšu lietpratības vērtējums ........................................................................... 18 

2.6. Kopsavilkums ............................................................................................................... 19 

3. Jauniešu finanšu darbības .................................................................................................... 20 

3.1. Pieredzes nozīme .......................................................................................................... 21 

3.2. Finanšu resursu plūsma jauniešu skatījumā .................................................................. 23 

3.3. Mājsaimniecības un ģimenes loma ............................................................................... 24 

3.4. Vienaudžu grupa ........................................................................................................... 27 

3.5. Banku sektora loma ...................................................................................................... 27 

3.6. Uzņēmēju loma ............................................................................................................. 28 

3.7. Skolas loma .................................................................................................................. 29 



3 
 

3.8. Mediju loma ................................................................................................................. 30 

3.9. Kopsavilkums ............................................................................................................... 31 

4. Apmācība skolās .................................................................................................................. 32 

4.1. Izglītības standarts: skolēna un skolotāju pasīva loma mācību satura veidošanā un 

aktualizēšanā ....................................................................................................................... 32 

4.2. Mācību materiāls .......................................................................................................... 33 

4.3. Skolotāju lomas maiņa ................................................................................................. 34 

4.4. Priekšmetu integrēšana un radoša pieeja ...................................................................... 35 

4.5. Alternatīvas apmācību metodes un skolēnu motivācija .......................................... 35 

4.5. Mācību uzņēmumi ................................................................................................... 37 

4.6. Skolotāju sadarbība ...................................................................................................... 37 

4.7. Kopsavilkums ............................................................................................................... 37 

Secinājumi un ieteikumi .......................................................................................................... 38 

1. Valsts un pašvaldības iestādēm ....................................................................................... 38 

2. Skolām un skolotājiem .................................................................................................... 39 

3. Uzņēmējiem, finanšu institūcijām, kopienu NVO........................................................... 40 

4. Vecākiem ......................................................................................................................... 41 

5. Jauniešiem ....................................................................................................................... 41 

Atsauces................................................................................................................................... 42 

Pielikums ................................................................................................................................. 43 

 

  



4 
 

Kopsavilkums 

2012. gada pirmajā pusē, Latvijas Komercbanku asociācijai sadarbojoties ar Latvijas 

Universitāti, tika veikts antropoloģisks pētījums ar mērķi noskaidrot jauniešu finanšu 

lietpratību. Pētījumā tika analizētas jauniešu zināšanas un prasmes, kas 

nepieciešamas, lai pieņemtu saprātīgus lēmumus savās, savas ģimenes un kopienas 

interesēs, kā arī noskaidrota jauniešu izpratne par ekonomikas procesiem. Pētījuma 

gaitā organizētas jauniešu diskusijas un intervijas 19 skolās no visiem Latvijas 

reģioniem, kopumā aptaujājot vairāk kā 210 skolēnu, kā arī 15 skolotājus (skatīt 

informāciju par skolām Pielikumā) . Intervijas veica un diskusijas vadīja Latvijas 

Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas 

studenti. Jauniešiem tika uzdoti jautājumi par attieksmi pret finanšu darbībām, 

zināšanu ieguves veidiem, viņu vietu ekonomikas procesos, nākotnes plāniem un 

patreizējām prasmēm rīkoties ar naudu un citām vērtībām.  

Finansiāli lietpratīgs cilvēks ir tāds, kuram piemīt zināšanas par ekonomiku un 

finansēm un kurš spēj šīs zināšanas izmantot ikdienas dzīvē, plānojot savus 

ienākumus un izdevumus – šādu definīciju piedāvā Latvijas skolēni. Paši sevi viņi par 

finanšu lietpratīgiem neuzskata, atzīstoties, ka, lai arī skolā piedāvāto teorētisko 

zināšanu klāsts ir plašs, viņi bieži vien nezina, kā zināšanas izmantot reālās situācijās. 

Analizējot iegūtos datus, tika noskaidrots, ka lielākā daļa jauniešu savu finanšu 

lietpratību vērtē ļoti kritiski, uzsverot, ka pat ja šī brīža vajadzībām ar viņu zināšanām 

un prasmēm pietiek, veiksmīgai finansiālai nākotnei to būtiski pietrūkst. Pozitīvi tiek 

vērtētas tādas personas iezīmes kā taupība, spēja iekrāt, plānot savu budžetu, kā arī 

spēja patstāvīgi un racionāli pieņemt finansiālus lēmumus. Turpretī negatīvi tiek 

vērtēta izšķērdība, īstermiņa lēmumi, kā arī spontāni, nepārdomāti pirkumi. Jaunieši 

visbiežāk sevi redz kā pasīvus ekonomikas dalībniekus un šo attieksmi pastiprina 

skolotāju un vecāku attieksme, jauniešus uzskatot par nenobriedušāmm un 

neracionālām personām. Arī jaunieši gadījumos, kad pieņemti pašu vērtējumā 

nepareizi finansiāli lēmumi, to attaisno ar savu vecumu. 

Pat ja skolēns savu finansiālo lietpratību vērtē negatīvi, savas ģimenes praktiskās 

zināšanas un prasmes viņš vērtē augstu un padomus, palīdzību prasa tieši vecākiem. 

Ģimene ir vieta, kur jaunieši iemācās finanšu prasmju pamatus. Pētījums rāda, ka 

finanšu lietpratības vērtējums augstāks ir tiem jauniešiem, kas aktīvi piedalās savas 

mājsaimniecības norisēs, ģimenes biznesā un kuriem tiek uzticēta patstāvība kabatas 

naudas izlietojuma plānošanā ilgākā laika periodā. Arī algots darbs skolas laikā palīdz 

veidot izpratni par naudas vērtību un tēriņu plānošanu. 

Skolu jaunieši redz kā teorētisko zināšanu ieguves vietu un, kaut gan atzīst 

ekonomikas teorijas nepieciešamību, vēlas lielāku teorētisko zināšanu integrēšanu 

reālajā dzīvē. Ne tikai skolēni, bet arī skolotāji uzsver praktisko zināšanu 

nepieciešamību, lai zināšanas, kas iegūtas skolā, netiktu apgūtas tikai kontroldarbu un 

atzīmju dēļ, bet arī reāli tiktu izmantotas, skolēniem pieņemot finansiālus lēmumus. 
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Pētījumā atklāts, ka būtiski mainījusies sapratne par to, ko nozīmē būt labam 

skolotājam – tie no „enciklopēdiskām” zināšanu krātuvēm kļūst par mentoriem, par 

skolēnu virzītājspēku. Jaunieši augsti vērtē skolotājus, kuriem izdevies skolēnus 

aizraut un motivēt tā, ka skolēni paši pēc tam meklē ārpusskolas un alternatīvas 

izglītības iespējas, izmantojot skolotāju tikai kā atbalsta mehānismu. 

Pētījuma ziņojums ietver ieteikumus efektīvākas un aptverošākas finanšu lietpratības 

apmācībai skolās, kā arī rosina diskusiju par ģimenes, kopienas un finanšu institūciju 

lomu iedzīvotāju finanšu lietpratības veidošanā. 
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Ievads 

 

Globālās ekonomikas krīze ir aktualizējusi jautājumu par finanšu lietpratīgu rīcību ne 

tikai valstu, bet arī individuālajā līmenī. Vai Latvijas rīcība, īstenojot smagus taupības 

pasākumus, ilgākā laika perspektīvā nesīs augļus, būs atkarīga no tālākās rīcības un 

iespēju izmantošanas. Pētījums, kas sākotnēji plānots kā jauniešu finanšu lietpratības 

audits, ļauj secināt arī par jaunās paaudzes priekšstatiem, attieksmi un rīcības gatavību 

valsts ekonomikas veidošanā. 

Uzsākot pētījumu, par pamatu tika ņemta SKDS finanšu lietpratības pētījumā (2011) 

izmantotā no Kanādas Investoru izglītības fonda aizgūtā definīcija: „Finanšu pratība ir 

zināšanu un prasmju kopums, kas personai ļauj izprast (1) finanšu principus, lai 

pieņemtu informētus lēmumus, un (2) finanšu produktus un pakalpojumus, kas ietekmē 

vai var ietekmēt tās finansiālo labklājību” (3.lpp). Terminu latviskojām kā „finanšu 

lietpratība” un darbam jauniešu auditorijā izmantojām sekojošu formulējumu:  

 

 

 

Pētījumā jauniešiem tika vaicāts par asociācijām ar terminu, pašu prasmēm un to 

pašvērtējumu, kā arī zināšanām par dažāda veida finanšu darbībām. Termins skolēnu 

vidū ir nepazīstams un lielākā daļa intervēto skolēnu ar to iepriekš nav saskārušies.  

Jauniešu attieksmi pret finanšu lietpratības jautājumiem ietekmē divi faktori. Pirmkārt, 

jaunieši ir sabiedrības grupa, kurai ir maza saskarsmes pieredze un identifikācija ar 

formālajām finanšu institūcijām. SKDS lietotā lietpratības definīcija formulēta no 

institūciju skatu punktu un pēc būtības nosaka prasmīgu formālās ekonomikas dalībnieka 

profilu. Mūsu pētījums rāda, ka jaunieši nespēj asociēt sevi ar šo statusu. Otrkārt, 

definīcija aptver formālās ekonomikas sektorus, savukārt jauniešiem galvenokārt 

pieredze gūta neformālās ekonomikas sektorā: mājsaimniecības aktivitātēs, savstarpējās 

finanšu darbībās – izpalīdzēšanās un aizdošanā, neliela mēroga neformālā 

uzņēmjdarbībā, piemēram, organizējot kādu braucienu vai pasākumu. Tāpēc ekonomiku 

pētījumā skatījām kā plašāku lauku, ietverot gan fomālās, gan neformālās ekonomikas 

sektorus. 

Uz plaisu privāto finanšu plānošanas un praktisko prasmju pašvērtējumā norāda SKDS 

dati (2011: 17-20) - finanšu plānošanu kā labu novērtēja 34%, bet praktiskās prasmes 

plānot privātās finanses ikdienā kā labas vērtē 67% Latvijas iedzīvotāju; pedagogu mērķa 

grupā attiecīgi – 36% un 79%, jauniešu mērķa grupā – 20% un 66%. Tas norāda, ka ir 

svarīgi skatīt finanšu lietratību ne tikai informācijas un prasmju deficīta modeļa ietvaros. 

Šī plaisa drīzāk traktējama, no vienas puses, kā nespēja teoretizēt un kritiski vērtēt 

ikdienas ekonomikas aktivitātes kā finanšu lietpratības sastāvdaļu, bet, no otras puses, kā 

Finanšu lietpratība ir zināšanas un prasmes, kas ļauj mums izprast, kā ekonomika 

darbojas, pieņemt saprātīgus lēmumus, savās, savas ģimenes, kopienas un valsts 

interesēs. 
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nespēja teorētiskās finanšu prasmes saistīt ar ikdienas aktivitātēm. Ikdienas ekonomikas 

darbībās būtisku lomu spēlē sociālās attiecības un morāles normas, kas paliek 

neredzamas, ja uz ekonomiku raugāmies no formālās ekonomikas viedokļa. 

Atšķirībā no SKDS (2011) pētījumā secinātā par dziļākas finanšu darbību skaidrošanas 

nepieciešamību un praktisko piemēru nozīmi, mūsu pētījums rāda, ka būtiskāk jauniešos 

attīstīt spēju kritiski domāt par ikdienas ekonomikas aktivitātēm un kontekstualizēt tās 

nacionālā un globālā mērogā, šādi veidojot pamatu sarežģītāku ekonomikas norišu 

izpratnei. Tāpat mūsu pētījums rāda, ka, lai arī skola ir nozīmīgs spēlētājs jauniešu 

finanšu lietpratības veidošanā, ģimenei ir izšķiroša loma jauniešu zināšanu, prasmju un 

attieksmju veidošanā. 

Ja raugāmies uz finanšu lietpratību kā stilu, tad Latvijas jaunieši sevi pozicionē kā 

pasīvus ekonomikas dalībniekus un lietpratību skata kā spēju līdzsvarot savus tēriņus ar 

iespējām, jaunieši plāno īstermiņā un savas ekonomiskās situācijas uzlabošanā paļaujas 

uz negaidītu veiksmi vai darbu ārzemēs. Šis stils ļauj saprast, kāpēc Latvijas valdībai 

salīdzinoši viegli izdevies īstenot taupības pasākumus, neizsaucot sabiedrības protestus.  

Pētījuma gaita 

Pētījums veikts 2012. gada martā-aprīlī kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura 

līmeņa studiju kursa „Praktiskā pētniecība„ ietvaros. Pētījums turpina jau 2010. gadā 

uzsākto tradīciju studiju laikā apgūt tautsaimniecībai būtiskus jautājumus un iesaistīties 

publiskajās debatēs par šiem  

Pētījuma norise iedalāma 3 galvenajos posmos.- Sākotnēji tika veikta priekšizpēte, kas 

ietver intervijas ar nozares speciālistiem, iepazīšanos ar iepriekš veiktajiem pētījumiem 

Latvijā un pasaulē, teorētisko materiālu atlasi un analīzi, kā arī interviju un fokusa grupu 

interviju jautājumu izstrādi. 2012. gada martā un aprīlī tika veiktas daļēji strukturētās 

intervijas ar skolēniem un skolotājiem, kā arī fokusa grupu diskusijas.  

Pētījuma laikā klātienē veiktas 21 fokusa grupu intervijas, kā arī 67 intervijas ar 

jauniešiem un 15 intervijas ar pedagogiem 19 Latvijas skolās. Skolu izlasē tika izvirzīti 

un realizēti sekojoši kritēriji – ietvert gan vispārizglītojošās gan profesionālās izglītības 

skolas (4 profesionālās izglītības un 15 vispārizglītojošās skolas, tostarp 2 privātskolas), 

gan Rīgā (8 izglītības iestādes) gan reģionos (11 izglītības iestādes). Skolu atlasē 

ietvertas gan skolas, kurās ir specializētas komerczinību, biznesa vai ekonomikas 

apguves klases (11 izglītības iestādes) gan tādas, kurās komerczinības netiek mācītas 

pastiprināti (8 izglītības iestādes). 9 no skolām mācību procesa ietvaros tiek veidoti arī 

mācību uzņēmumi. Intervijās un fokusa grupu diskusijās dati iegūti no 16-19 gadus 

veciem, abu dzimumu jauniešiem.  

Intervijas un diskusijas aptvēra vairākas tēmas - finanšu lietpratības izpratni un 

vērtējumu, informantu iesaisti finansu darbībās, informācijas un prasmju ieguves avotu 

izvērtējumu, informantu rīcībspēju, ietverot vēsturisko, attiecību, nākotnes kontekstu. 

Nozīmīga analīzes daļa veltīta skolas apmācībām, to organizācijai un kvalitātei. Analīzē 
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un pētījuma ziņojumā izmantoti arī vizuālie materiāli – fotogrāfijas un jauniešu zīmētās 

individuālo finanšu resursu plūsmas. 

Pētījuma laikā veiktās intervijas un diskusijas tika transkribētas un vēlāk analizētas 

izmantojot kvlaitatīvo datu analīzes programmu Atlas.ti, kas vēlāk ļāva analizēt iegūtos 

datus pa kodu kategorijām.  

Būtiskākie atklājumi 

Ziņojums uzsākts ar jauniešu finanšu lietpratības izpratnes analīzi, vērtējot jauniešu 

priekšstatus par finanšu lietpratības komplektu, savām prasmēm un to vērtējumu. 

Jaunieši sūdzas par skolā sniegto zināšanu nepietiekamību un pielietojamības trūkumu, 

bet ikdienā pielietotās finanšu darbības - piedalīšanos mājsaimniecības pārvaldīšanā, 

finanšu operācijās vienaudžu vidū - neskata kā finanšu lietpratības daļu. Jaunieši sevi 

redz kā pasīvus zināšanu saņēmējus – tādējādi ne tikai mācību saturs, bet arī pasīva 

jauniešu loma apmācības procesā skolā un dalībā mājsaimniecības aktivitātēs rada plaisu 

starp teorētiski pasniegtām un praktiski nepielietojamām zināšanām. 

Galvenās ekonomiskās aktivitātes jauniešu ikdienā ir patēriņš un tas kļūst par līdzekļu 

pārvaldības mērķi.  Taupīšana un uzkrājumu veidošana tiek cieši saistīta. Jaunieši labprāt 

taupa patērējot - izvēloties preci vai pakalpojumu par izdevīgāko cenu un pārmet sev, ja 

pirkumi bijuši spontāni. Jauniešiem pašiem ir būtiski saprast, kā kontrolēt savas vēlmes 

un kļūt par atbildīgiem tirgus dalībniekiem. Izglītība jauniešu skatījumā ir pieejamākā 

investīciju joma, tāpēc skolā apgūtajām zināšanām ir augsts statuss un, lai arī jaunieši 

nesaskata skolā apgūtās finanšu lietpratības pielietojumu, viņi ir pārliecināti par tā 

lietderīgumu nākotnē. Tiesa, vaicājot jauniešiem par ekonomikas situāciju valstī, 

jauniešu atbildes ir izvairīgas un neatspoguļo dziļu izpratni par procesiem. Lielākā daļa 

jauniešu nesaskata savu nākotnes pozīciju darba tirgū un nepārzina savas iespējas. 

Pētījums atklāj profesionālo vidusskolu jauniešu vidēji augstāku finanšu lietpratību un 

aktīvāku dalību savas dzīves plānošanā. Daļēji tas skaidrojams ar agrāku patstāvīgas 

dzīves uzsākšanu un regulāriem ienākumiem ārpus mājsaimniecības. Kopumā tie 

jaunieši, kuriem bija algota darba pieredze ārpus mājas, labāk pārzināja finanšu plūsmu 

un plānoja personisko budžetu. Šiem jauniešiem bija arī priekšstats par darba tirgus 

funkcionēšanu.  

Pētījums uzrāda ģimeni kā būtiskāko finanšu lietpratības veidotāju. Regulāra kabatas 

nauda, kuras izlietojumu vecāku uztic pašam jaunietim, iesaistīšana mājsaimniecības 

aktivitātēs, ģimenes budžeta apspriešana ar bērniem un balss piešķiršana ģimenes 

lēmumos veicina jaunieša atbildību un finanšu lietpratību. Lielākā daļa pētījumā 

iesaistīto skolēnu augsti vērtē ģimenes finanšu lietpratību, bet paši nav iesaistīti savas 

mājsaimniecības pārvaldīšanā. 

Jauniešu finanšu operācijas notiek galvenokārt ārpus bankas. Jaunieši galvenokārt  

izmanto tādus banku pakalpojumus, kur nav nepieciešams ciešs personisks kontakts. 

Bankas tiek uztvertas kā institūcijas, kas orientētas uz nopietniem klientiem, ar ko  

jaunieši sevi neidentificē. Komercbanku aktivitātes tiek uztvertas ar zināmām aizdomām, 
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saskatot to aktivitātēs komerciālu pašieteresētību. Savukārt Latvijas Bankas aktivitātes 

jauniešiem, kā arī ar banku darbību (jauniešu skatījumā) tieši nesaistītas aktivitātes (kā, 

piemēram, padomi mācību uzņēmumu veidošanā) tiek atzinīgi vērtēti. 

Skolas kļūst par būtiskāko finanšu lietpratības apguves aģentu, ja šo apmācību 

nenodrošina ģimene. Pētījumā konstatēts, ka apmācību programma veidota no teorētiskas 

pieejas loģikas, bet ne jauniešu vajadzību skatu punkta. Programmā ietverto tēmu apjoms 

un tam atvēlētais stundu skaits ļauj tēmas apgūt virspusēji, kritiski neiedziļinoties. 

Jaunieši pozitīvi vērtē skolotājus, kuri veicina kritisku diskusiju un praktisku pieeju 

apspriežamām tēmām, kā arī pielāgo aplūkojamās tēmas katras klases vajadzībām. 

Jaunieši vēlas, lai skolotājs no zināšanu piegādātāja kļūst par mentoru un atbalstītāju 

skolēnu patstāvīgās studijās. Skolotājam ir izšķiroša loma, lai skolēnus iesaistītu 

ārpusskolas aktivitātēs, kas kalpo par galveno praktiski izmantojamo prasmju avotu. 
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„[Finanšu zināšanas] 

būtu derīgas visiem. Tās 

ir ikdienas vajadzības. 

Tās ir nepieciešamas 

skolā, vēlāk eksāmenos. 

Nu finanšu plānošanā 

jau arī. Varbūt, ne visu 

nāksies pielietot, bet, 

protams, šādas 

zināšanas ir noderīgas. 

Ikdienā taču nākas gan 

iet iepirkties gan plānot 

izdevumus un tā.” 

(Skolniece, intervija, 

Vidzemes reģiona 

ģimnāzija) 

 

 

 

„Uzskatu sevi par 

finanšu lietpratēju 

(smejas), jo es pati 

pelnu naudu, strādāju 

un saplānoju, kur es 

savu naudu likšu, kur es 

iztērēšu un cik liela daļa 

man paliks pāri un ko es 

tālāk darīšu ar savu 

palikušo daļu. Tāpēc es 

arī zinu, kas un kā, kā 

rīkoties.” (Skolniece, 

intervija, Rīgas 

vidusskola) 

 
 

 

„Nu jā, ja nav naudas, 

tad nav. Man liekas, ka 

tā ir daudziem, ka ir 

jāizdzīvo, jātaupa, 

jārēķina.” (Skolniece, 

diskusija Latgales 
reģiona lauku 

vidusskolā) 
 

1. Definējot finanšu lietpratību 
 

Stīvens Gudemans (Gudeman, 2005) individuālo ekonomikas 

darbību aprakstam lieto bāzes jēdzienu - resursu kopumu, kas 

var kalpot kā atkāpšanās punkts ekonomiskas neveiksmes 

gadījumā, vai arī instruments kāda mērķa sasniegšanai. Finanšu 

lietpratība aptver prasmes izmantot pieejamās bāzes un piekļūt 

sev tīkamām bāzēm nākotnē. Raugoties no šis perspektīvas, 

pētījuma aptvertajiem jauniešiem ir vīzija par to, kādai vajadzētu 

izskatīties viņu bāzei, taču tiem reti ir izveidojušies priekšstati 

par veidiem, kā līdz šai bāzei nokļūt. Ievērojama daļa jauniešu 

saista šo nākotnes bāzi ar veiksmi, nevis prognozējamu darbību. 

Vispārīga dzīves plānošana lielākajai daļai jauniešu kopumā 

šķiet nepieciešama, taču bieži tika pieminēts, ka vērts plānot 

mazākus soļus un tuvākos mērķus, tālākai nākotnei izvēloties 

tikai aptuveno virzienu. Mērķa sasniegšana galvenokārt skatīta 

kā taupīšana tērējot, nevis ieņēmumu palielināšana. Savukārt 

izglītība skatīta kā nozīmīgs resurss savas nākotnes bāzes 

veidošanai. 

1.1. Plānošana kā tērēšanas un taupīšanas līdzsvars 

 

Finanšu līdzekļu plānošana ir visbiežāk piesauktā prasme. 

Bieži tā tiek skatīta kā līdzsvars starp taupīšanu un tērēšanu, 

taupīšanu skatot kā nepieciešamu soli ceļā uz tērēšanu, nevis 

ikdienas ekonomikas stratēģiju: „kā plānot savu budžetu un 

rēķināt līdzi, lai visam pietiek naudas” (Skolēnu diskusija, 

Vidzemes reģiona ģimnāzija). Mazāk populāra stratēģija ir savu 

vēlmju kontrole: „Es cenšos domāt, vai tas man ir vajadzīgs vai 

nav vajadzīgs. Vai to nopirkt tagad vai nopirkt vēlāk. Nu tā 

vienkārši plānoju” (Skolniece, intervija, privātskola).  

 

Jaunieši finanšu lietpratību saista ar savu sociālo stāvokli, 

uzskatot, ka finanšu lietpratību var īstenot tikai jaunieši no 

pietiekami turīgām ģimenēm. Līdzīgu secinājumu izdara SKDS 

(2011: 83) pētījums. Šo viedokli apstiprina arī jauniešu intervijās 

un diskusijās teiktais – labāks ģimenes ekonomiskais stāvoklis 

var kļūt par priekšrocību, ja vecāki jauniešus iesaista ģimenes 

budžeta plānošanā, veicina jauniešu patstāvību un kalpo kā 

piemērs labai līdzekļu pārvaldībai. 

 

Tērēšanu kā finanšu lietpratības komponenti intervijās un 

diskusijās jaunieši piemin biežāk kā uzkrāšanu vai taupīšanu. No 

vienas puses, naudas tērēšana tiek saistīta ar zināmu brīvību savu 

vēlmju piepildījumam. No otras   puses, spontāni un neveiksmīgi 

tēriņi rada pašpārmetumus par lietpratības un kontroles trūkumu. 
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Taupīšana un tērēšana ir dinamiskas attiecības, kuras regulē 

morālas vērtības. Tērēšana ir var kļūt par taupīšanu – jaunieši 

taupa caur „gudru” tērēšanu, kas ļauj iegūt kāroto lietu, bet 

izvēlēties salīdzinoši izdevīgāko piedāvājumu, radot sev 

„ietaupījuma” ilūziju. Ienākumu palielināšana tēriņu 

intensificēšanai ir reti pieminēta stratēģija: „Nu, es esmu 

domājis tā, ka nevis samazināšu tēriņus, bet izdomāšu kā 

palielināt, lai man vairāk nauda un varu tērēt. 

Visticamākais- meklēšu vasaras darbu.” (Skolnieks, diskusija, 

Rīgas privātskola) 

 

Par uzkrājumu veidošanu jauniešiem nav dziļu zināšanu. 

Naudas iekrājumu veidošana absolūti lielākajai daļai jauniešu 

šķiet noderīga un vēlama, jaunieši paši naudu neuzkrāj. 

Uzkrājumi parasti tiek veidoti kādam konkrētam īstermiņa 

mērķim – parasti lielākam pirkumam - un jauniešiem nav 

paraduma to veidot finanšu institūcijās. Kā viena no 

jaunietēm apgalvo, nauda ir jāizņem no bankas, lai varētu ar 

to rīkoties.  

 

Naudas uzkrājumu veidošana tiek saistīta ar citu dzīves 

posmu, kurā arī ienākumi būtu stabilāki un lielāki. Zīmīgi, ka 

runājot par iekrājumiem nākotnē, privātskolu skolēni minēja 

plašāku instrumentu klāstu, piemēram, iespēju nodrošināt 

savu finansiālo stabilitāti, ieguldot naudu dažādos 

uzņēmumos. Šīs skolas skolēni mēdz tikties ar uzņēmējiem, 

kā arī daudzu skolēnu vecāki ir uzņēmēji. Tas ļauj secināt, ka 

tuvs kontakts ar profesionāļiem un uzņēmējdarbības vidi 

veido jauniešu izpratni un mudina pašiem iesaistīties 

uzņēmējdarbībā. Viens no iemesliem (ja neņem vērā 

ierobežotās finanses), kādēļ jaunieši lielākoties tērē un neveic 

citas finanšu darbības, ir praktisku zināšanu trūkums par 

iespējām ieguldīt un rīkoties ar savu naudu. 
 

Tikai dažos gadījumos jaunieši taupīgumu saista ar 

dzīvesstilu – piemēram, vienkāršāka ēdiena izvēli, vēlmju 

iegrožošanu. Visspilgtāk šāda veida taupīšana tika diskutēta 

kādas privātskolas jauniešu vidū, liecinot, ka taupīšana var 

kļūt par dzīvesstilu, ja to uztver kā brīvu izvēli. 

 

Lai gan naudas uzkrāšana tiek uzskatīta par vēlamu, tā tiek 

asociēta arī ar bīstamību, iespējamā banku bankrota vai 

finanšu krīžu dēļ.  

1.2. Kontrole un kompetence 

Nākamā populārākā jauniešu pieminētā tēma aiz tērēšanas un 

taupīšanas attiecībām, ir kontrole. Kontrole jauniešu 

skatījumā nozīmē gan spēju izvērtēt gudru līdzekļu plūsmu, 

„Ikvienam cilvēkam vajag 

dzīvē plānu, ja ir plāns tad 

arī... kaut vai šķūnī var 

dzīvot, bet ir jābūt mērķim 

beigās. (Skolnieks, 

intervija, Zemgales 

reģiona vidusskola) 

 

 

„Mums laikam tā kopīgi 

sanāk lemt un izlemt par 

lietām, piemēram, ja 

nepietiek naudas, tad mēs 

spriežam, kā un ko labāk 

izdarīt. Man mamma 

strādā četros darbos, tad 

bieži sanāk domāt un 

palīdzēt viņai plānot. Jā, 

tas nav nemaz tik 

vienkārši, visu saplānot un 

visu izdarīt, tāpēc sanāk 

tā, ka es visu no mammas 

esmu aizguvusi, arī viņa ir 

projektu vadītāja, viņa 

man iemācīja, caur 

pieredzi, to ko es pati 

tagad daru.” (Skolniece, 

intervija, Latgales 

reģions, profesionālā 

vidusskola) 

 

 

„Divi gadi atpakaļ es 

mašīnu nopirku jaunu, 

citu - tad es ļoti domāju, 

ko darīt... Tad es ļoti 

pareizi kaut kad pirms 

četriem gadiem sāku 

pievērsties trešajam 

pensiju fondam. Tai brīdi, 

kad bija depozītprocenti 

ļoti labi noguldījumiem, 

tad es sapratu, ka 

izdevīgāk ir depozītos likt, 

par cik tur bija pat 

divpadsmit procenti tajā 

brīdī. Un tad, kad tie 

depozīti kritās, tad es kaut 

kā vairāk sāku par 

fondiem piedomāt un tad 

es pārstrukturēju visu 

savus ietaupījumus.” 

(Skolotāja, intervija, 

Zemgales reģions) 
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„Man nekas neasociējas ar 

to [finanšu tirgu]. Vienīgais 

ar ekonomikas stundu, kurā 

noteikti man negribējās par 

to klausīties.” (Skolnieks, 

intervija, Rīgas vidusskola) 

 

 

„Nu kā, Krājbanka pazuda 

(iesmejas), tagad parādījās 

Citadele un, protams, lai 

Swedbank nezaudētu savus 

klientus, tad viņi uztaisīja 

tā kā ažiotāžu, lai iegūtu 

vairāk sev tos cilvēkus un 

piesaistītu. Tā kā 

popularizētu vairāk to, 

parādītu mēdijiem. Varbūt 

Swedbankai ir tur vairāk 

tās procentu, nē mazākas 

tieši tās procentu likmes un 

Krājbankai, nē Citadelei ir 

lielākas, neizdevīgāk. Nu tā 

kā reklamē, lai piesaistītu 

sev cilvēkus.” (Skolniece, 

intervija, Rīgas vidusskola) 

 

 

“- Kad Krājbanka 

bankrotēja, man tur palika 

nauda iekšā biščiņ . 

- Un neatgrieza tev? 

- Nē.  

- Valstij tev jānodrošina 

vismaz līdz 70 tūkstošiem 

latu atmaksu.” (Skolnieks, 

diskusija Zemgales reģiona 

vidusskolā) 
 

gan arī to īstenot. Atšķirībā no iepriekš minētajām spējām, 

kontrole tiek skatīta kā ideāla spēja, kura pašiem jauniešiem 

pietrūkst. Tā attiecas uz spēju lietpratīgi atrisināt krīzes 

situācijas- kā diskusijā atzīst privātskolas skolnieks, 

lietpratīgs cilvēks spēs izvērtēt situāciju un to kontrolēt – 

“Nezinu, neēdīšu Lido, bet taisīšu zupu mājās. Teiksim es 

varu iztikt nedēļā ar kādiem trīs latiem. Nedēļā.” 

1.3. Investīcijas izglītībā 

Lielākā daļa jauniešu, stāstot par saviem nākotnes plāniem, 

pieminēja investīcijas izglītībā. Daļa jauniešu apzinājās 

izglītību kā tiešu pamatu nākotnē iegūstamajai, liekot uzsvaru 

uz iegūstamās izglītības kvalitāti. Skolā sniegtās zināšanas 

tiek augsti vērtētas arī tad, ja jaunieši nesaskata iespēju 

zināšanas pielietot ikdienā. Ekonomikas vai komerczinību 

stundās apgūtais tiek skatīts kā investīcija nākotnē, kurā 

jaunietis zināšanas spēs pielietot. 

 

Interesanti, ka skolēni augstāko izglītību saista ar labu 

finansiālo stāvokli. Tiek pausts uzskats – ja tiek iegūta 

augstākā izglītība, tas automātiski garantē darbu un labus 

ienākumus. Retāk izglītība tiek saistīta ar konkrētām 

zināšanām par finanšu lietpratību. Šo sasaisti veic tikai 

skolotāji, kuri apstiprina, ka viens no lietpratības avotiem ir 

izglītība ekonomikas jomā. 

 

Vienlaikus, nākotnes izredzes jauniešiem nav skaidras. 

Izceļošana no Latvijas tika saistīta gan ar izglītību, gan 

potenciālo darbu. Darbs ārzemēs bieži tiek plānots gadījumā, 

ja neizdosies iekļūt budžeta grupā kādā no Latvijas 

augstskolām Teju visiem skolēniem, kuri plānoja izbraukt no 

Latvijas, ārzemēs dzīvo kāds draugs. 

1.4. Pelnīšana un pozīcija darba tirgū  

Galvenā uzmanība finanšu lietpratības jomā skolu 

programmās tiek pievērsta darba devējam nepieciešamām 

prasmēm. To kritiski vērtēja jaunieši, kuri sevi pozicionēja kā 

darba ņēmējus. Skolēni nauda un tās iegūšanu, finansiālo 

stabilitāti saista ar algotu darbu, bet ideālā variantā – ar prasmi 

„pelnīt naudu ar naudu” t.i., veicot ieguldījumus, uzņemoties 

risku un aktīvu lomu naudas pavairošanā. Cilvēkus, kuri 

nebaidās ieguldīt lielākas naudas summas, piemēram, 

pasākumu organizēšanā vai sava biznesa uzsākšanā, jaunieši 

vērtē izteikti pozitīvi, nekonkrētajos nākotnes plānos arī 

attiecībā uz sevi attiecinot ideju par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu. Taču raksturojot sevi pēc desmit gadiem,jaunieši 

biežāk runā par ‘stabilu darbu’ ar ‘pietiekamu atalgojumu’, 

taču ir piesardzīgi par atalgojuma skaitlisko lielumu. 
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Interviju materiālā spilgti iezīmējas jauniešu lietotais dalījums 

prasmēm un teorētiskām zināšanām – kamēr prasmes sniedz 

iespēju jaunietim pašam būt finansiāli lietpratīgam, teorētiskās 

zināšanas, kuras pārsvarā tiek saistītas ar skolu, sniedz vienīgi 

potenciālu iespēju kļūt finansiāli lietpratīgam, taču bez praktiskas 

pieredzes šis potenciāls jauniešu izpratnē nav īstenojams. Jaunieši 

ar finansiālu neatkarību pārsvarā saprot patstāvīgus algotus 

ienākumus un dzīvošanu atsevišķi no vecākiem. 

 

Algota darba pieredze ir būtiskākais faktors, kas jauniešiem ir 

licis apzināties naudas apriti un resursu plūsmu. Neatkarīgi no  

darba veida, ieguldītā darba un saņemtās naudas apjoma, šī 

pieredze jauniešiem ir ļāvusi saprast ekonomiskās sistēmas 

darbību. Tāpēc vasaras darbu pieejamības palielināšana jauniešiem 

kalpos kā faktors, kas uzlabos finanšu lietpratību gan naudas 

aprites, gan nodarbinātības plānu ziņā. Jaunieši, kuri plānoja saistīt 

savu dzīvi ar Latviju, nespēja konkrēti runāt par savām darba 

iespējām un bija pesimistiski par nākotni. Iespējams, ka vasaras 

darba pieredze ļautu jauniešiem labāk apzināties nākotnes karjeras 

iespējas.  

 

Daudzi no pētījuma dalībniekiem, vēl būdami skolnieki, strādā 

patstāvīgu vai vasaras darbu. Vairākumā gadījumu šie skolēni nav 

gatavi sevi saukt par finansiāli patstāvīgiem un lietpratīgiem, jo 

jūtas morāli atkarīgi no vecākiem attiecībā uz lēmumu 

pieņemšanu, rīcības brīvību, atbildību. Tomēr, salīdzinot ar citiem 

vienaudžiem, strādājošie skolnieki savas zināšanas un prasmes 

biežāk vērtē augstāk un ir pārliecinātāki par savām spējām naudas 

līdzekļu plānošanā. 

 

1.5. Zināšanu līmenis  

Kopumā var novērot, ka skolēni interviju laikā aktīvi nerunā par 

nacionāla vai globāla līmeņa ekonomiskajiem procesiem. Ja tas arī 

tika darīts, tad jaunieši bieži vien bija izteikumos nekonkrēti un 

abstrakti, vairījās sniegt detalizētu paskaidrojumu vai arī sniedza 

paskaidrojumus, nespējot neiedziļināties problēmā. Kopumā 

vērojams, ka jaunieši labprātāk runā par savu ikdienas pieredzi ar 

bankām, bet par lielāka līmeņa, valsts vai cita veida finanšu 

darbībām tiek runāts ļoti reti. Ekonomikas stundās apgūtās 

zināšanas gan intervijās, gan diskusijās tiek pieminētas samērā 

reti, liecinot, ka jaunieši par zināšanām nejūtas droši. Svarīgs 

zināšanas ietekmējošs faktors ir skolai alternatīvu izglītības 

iespēju pieejamība, ieskaitot konkursus un investīciju spēles, kas 

zināšanas ietekmējošs faktors ir skolai alternatīvu izglītības 

iespēju pieejamība, ieskaitot konkursus un investīciju spēles, kas 

ļauj izprast un pielietot skolā apgūtās teorētiskās zināšanas.  

 

Skolēni, kas aktīvi paši interesējas par ekonomiskajiem procesiem  

 

 
„- Un kāds Tev 

variants, kā tavai 

klasei veiktos finanšu 

lietpratības konkursā? 

- Emm... vājas, jo nu 

principā... varbūt tikai 

tādiem, kam ir 

saprašana par to, kas 

vispār ir nauda.. 

 - Tāpēc, ka tikai daži 

ir strādājuši no mums. 

- Nu, Ginters, viņš 

strādā pēc skolas, nu 

puisis ar vimbām. Viņš 

strādā servisā un 

visādi bērni tur 

strādā, tur papildus 

skolā un tie arī 

kontrolē 

...izdevumus.” 

(Skolēnu diskusija, 

Zemgales reģiona 

vidusskola) 
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(piemēram, biržu, valūtas tirgiem, miljonāru dzīves stāstiem un to saistītajiem 

lēmumiem un procesiem), labāk izprot ekonomikas procesus un saskata zināšanu 

ieguldīšanas veidu nākotnē. 

 

Labās prakses piemēri liecina, ka skolas atbalsts un ekonomikas skolotāja 

ieinteresētība ir izšķiroši, lai motivētu jauniešus dziļāk apgūt finanšu lietpratības 

jautājumus. Piemēram, vienā no skolām ekonomikas stundas sākās ar skolotāja vadītu 

kritisku diskusiju par aktuāliem ekonomikas jautājumiem valstī. Jaunieši spēja 

kritiski diskutēt par ekonomikas procesiem un izvērtēt savus lēmumus.  

 

1.6. Kopsavilkums  

 

Pētījuma dati rāda, ka finanšu lietpratību jaunieši asociē ar prasmi plānot un 

sabalansēt tēriņus ar ienākumiem. Pētījuma dalībnieki visbiežāk ir uzmanīgi 

patērētāji, kam patēriņš sniedz gandarījumu un pašnosodījumu, ja tēriņi nav bijuši 

pietiekami kontrolēti un izsvērti. 

 

Jauniešiem ir vīzija par pārtikuši dzīvi, taču nav priekšstata un iemaņu, kā sasniegt 

tādu ekonomisko bāzi, kas ļautu iecerēto pozīciju sabiedrībā sasniegt. Jaunieši kā 

savu nozīmīgāko investīciju skata formālo izglītību un tās sniegtās zināšanas. 

Vienlaikus, jaunieši nav spējīgi kritiski izvērtēt iegūto zināšanu lietderību un 

izmantot tās savas finansiālās bāzes veidošanā. Jauniešiem ir vājas zināšanas un 

priekšstati par darba tirgu un savām iespējām tajā. Uzkrājumu veidošana galvenokārt 

tiek skatīta kā līdzekļu uzkrāšana lielāka kārota pirkuma izdarīšanai un darbojas 

īstermiņā. 

 

Priekštatos par finanšu lietpratību liela loma ir formālajām finanšu institūcijām, 

kurām, pēc pašu domām, jaunieši piederēs tikai tālākā nākotnē. Šādu priekšstatu 

veicina arī skolā apgūtā viela, jauniešus pozicionējot kā pasīvus ekonomisko 

aktivitāšu dalībniekus. 
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2. 2. Finanšu lietpratības pašvērtējums 
  

SKDS pētījumā (2011: 17) savu finanšu plānošanas prasmi kā 

labu vai drīzāk labu vērtē 34% iedzīvotāju, bet 15-24 gadu vecu 

jauniešu vidū tādu ir 38%. Pedagogu vidū labu un drīzāk labu 

informētību par personīgo finanšu jautājumiem uzrāda 36% 

pedagogu (turpat, 41. lpp). Pētījumā skolotājiem un skolēniem 

lūdzām vērtēt savu finanšu lietpratīgumu, to pamatojot.  

2.1. Skolotāji 

 

Lielākā daļa intervēto skolotāju savas prasmes vērtē negatīvi vai 

neitrāli. Negatīva vērtējuma pamatā ir kritiska savu zināšanu 

izvērtēšana un nākotnes plāni (piemēram, vēlme papildināt 

zināšanas) vai personisko prasmju vērtējums (nespēj praktiski 

savienot izdevumus ar ienākumiem). Skolotāju zināšanas nav 

vienmērīgas un skolotāji, atšķirībā no skolēniem, izvairās izteikt 

konkrētu pašvērtējumu.  

2.2. Skolēnu lietpratību veicinoši faktori: zināšanas, kritiska 

izvērtēšana, patstāvība 

 

Skolēni sevi vērtē skalā no 5 līdz 9, kaut gan interesanti, ka gan 

pozitīva, gan negatīva vērtējuma gadījumā ciparu izteiksmē tiek 

piešķirtas līdzīgas atzīmes - vidēji 5-7 ballu robežās, kas liecina 

par kritisku pieeju savām zināšanām. Jaunieši finanšu lietpratības 

vērtējumu ietekmē jaunieša daba pieredze. Lai gan jaunieši sevi 

vērtē kā potenciāli lietpratīgus, kā divus galvenos kritērijus 

finanšu lietpratībai jaunieši min ekonomisku neatkarību no 

vecākiem. 

 

Pozitīva vērtējuma gadījumā bieži tiek uzsvērts, ka tās ir „savam 

vecumam atbilstošas zināšanas”.
 

Konkrēto zināšanu vecuma 

specifiku nosaka ne vien izglītības standarts vai kādas 

institūcijas
1
, bet arī paši skolēni intervijās runā par to, ka ir jābūt 

kādam zināšanu minimumam
2
. Zināšanas ir viens no 

galvenajiem kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtētas prasmes. 

Zināšanas jaunieši dēvē par nozīmīgām, ja tās veicina viņu 

iespējas rīkoties ar naudu, iesaistīties darba tirgū, piedalīties 

konkursos, mazinot atkarības vai nedrošības izjūtu. Informācijas 

bāze, zināšanas, sekošana līdzi notikumiem un plānošana 

veicina jauniešu rīcībspēju. Swedbank Privātpersonu finanšu 

institūta veiktajā pētījumā(2011) zināšanas un informētība 

atzīmētas kā pirmais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“–Bet vai tu 

aizdomājies par 

pirkumu pēc tam, kad 

jau esi nopirkusi? 

- Jā, bet pēdējā laikā es 

jau sāku radināties pie 

tā, ka apdomāju, vai es 

tiešām to gribu un vai 

man to tiešām vajag.”  

(Skolniece, intervija, 

Pierīgas vidusskola) 

 

 

 

„Neinteresē, nav 

intereses, jo šobrīd to 

nevajag. Kad būs māja, 

mašīna, tad mācēšu.” 

(Skolnieks, intervija, 

Latgales reģiona 

vidusskola) 

 

 

“Bet tu turpini vienalga 

[spontāni pirkt]… 

- Nu jā (smejas). Mīlu 

sevi.” (Skolniece, 

intervija, Pierīgas 

vidusskola ) 

 

                                                           
1
Piemēram, šobrīd Nordea izstrādājis Finanšu zināšanas standartu 

http://www.nordea.lv/sitemod/upload/root/www.nordea.lv%20-%20lv/Nordea_buklets_LV_1_web.pdf 
2
 Piemēram, „Times” žurnāls aprakstījis, kas kurā vecumā būtu jāzina un kā būtu jāprot rīkoties ar 

naudu. 
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2018865_2018867_2018871,00.html 
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„Iztērēju naudu visur. 

Man patīk tērēt naudu, 

viņa vienkārši kaut kur 

pazūd un nenāk atpakaļ 

... Visādas lietas kaut 

kādas nevajadzīgas 

pērku.” (Skolniece, 

intervija, Rīgas 

vidusskola) 

 

„Saprotu visu, kā 

darbojas un loģiku visā 

tajā, bet lai spētu kaut 

ko nodefinēt vai 

formulēt, tā nē.” 

(Skolnieks, diskusija 

Pierīgas vidusskolā) 

 

„Noteikti vēl ir daudz ko 

mācīties par finansēm, 

kā labāk plānot, 

uzskaitīt ieņēmumus, 

izdevumus ... tomēr 

pirmā pieredze ir 

finanšu lietpratībā.” 

(Skolniece, intervija, 

Zemgales reģiona 

vidusskola) 

 

 

„Ekonomikas stundā 

daudz kas mācīts, bet ir 

tā kā ir ar to savu pašas 

budžetu nedēļā, 

mēnesī”.  (Skolniece, 

intervija, Rīgas 

vidusskola) 

 līmenis finanšu pratības definīcijā. Augstāks finanšu 

lietpratības vērtējums ir jauniešiem, kas padziļināti apgūst 

ekonomiku vai komerczinības. Kopumā gan paši jaunieši 

izvairās vērtēt sevi kā finanšu lietpratīgus, ja vēl nav 

izdevies skolas zināšanām apvienot praktisko pieredzi.  

 

Kā otrais līmenis tiek norādīts „prasme un spēja tās pielietot 

ikdienas dzīvē” (turpat), ko arī skolēni intervijās norādīja kā 

pozitīvu aspektu situācijās,  kad jaunietis dzīvo patstāvīgi. 

Pozitīvāku vērtējumu savām prasmēm sniedza profesionālo 

vidusskolu audzēkņi – patstāvīga dzīve un ienākumi liek 

apgūt ilgtermiņa plānošanas pieredzi.  

 

Pozitīvu vērtējumu nosaka ne tikai spēja plānot, iekrāt 

naudu, būt taupīgam, bet arī spēja izvērtēt savas darbības. 

‘Nespēja atteikties no kārdinājumiem’, spontānie, 

emocionālie pirkumi tiek minēti arī kā svarīgs aspekts 

negatīva vērtējuma piešķiršanā (gan sev, gan citiem), 

savukārt spēja sevi ‘savaldīt’, apdomāt pirms pirkuma 

izdarīšanas, tiek uzskatīts par stipro pusi. 

 

Jaunieši pozitīvi vērtē savu darbību, ja tiek pieņemts 

racionāls un kritisks, nevis emocijās balstīts lēmums un ir 

spēts pāriet no ‘emocionāliem’ uz ‘pārdomātiem’ pirkumiem.  

  

2.3. Skolēnu finanšu lietpratību bremzējoši faktori: 

rīcībspējas atlikšana, “sevis mīlēšana”, kontroles 

trūkums 

 

Diskusijās un intervijās paustais jauniešu viedoklis liecina 

par kopīgu tendenci atlikt savu rīcībspēju un skolā apgūtās 

finanšu zināšanas uz tālāku nākotnes posmu.  Jauniešu 

liepratību bremzē arī nespēja kontrolēt savas emocijas un 

iegribas. Lai gan par spontāniem pirkumiem tiek runāts 

negatīvi, tie jauniešiem ļauj “mīlēt sevi”. Sevis lutināšana 

galvenokārt attiecas uz noteikta veida precēm - pārtiku un 

higiēnas lietām. Kā kāda Rīgas skolniece intervijas beigās 

piebilst- „es nekad neietaupu uz to, jo uz to nevajag 

ietaupīt” - tas ir paredzēts „man un manam ķermenim”.  

 

Nespēja plānot var būt saistīta ar jauniešu uzskatā 

nepietiekamiem līdzekļiem, lai tos plānotu. Pie līdzīga 

secinājuma Latvijas mērogā nonāk arī SKDS pētījums 

(2011:83-84). Vienlaikus, mūs pētījums rāda, ka naudas 

daudzums ir relatīvs jēdziens un daļa jauniešu atzīst, ka 

ierobežojumi līdzekļos tos ļauj labāk plānot.  
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Pretrunu starp plānošanu un līdzekļu apjomu atrisina pētījuma 

dati par jauniešu finansu plūsmām – ja jaunieši saņem 

regulārus ienākumus kabatas naudas, stipendijas vai 

atalgojuma veidā, viņi biežāk līdzekļus plāno. Savukārt, ja 

ienākumi ir spontāni, piemēram, vecāki naudu atvēl, kad 

iepriekš iedotā izsīkusi, jaunieši plānošanu atliek uz nākotni. 

‘Vieglā’ naudas iegūšana neprasa atbildīgu rīcību un izpratni 

par to, kā notiek naudas plūsma. Mūsu izpēte rāda, ka ne 

līdzekļu apjoms, bet gan ģimenes paradumi ietekmē jauniešu 

spēju rīkoties ar naudu. 

 

Virspusēja finanšu sistēmas izpratne ir nepietiekama, lai 

jaunieši sauktu sevi par finanšu lietpratīgiem. Skolēni atzīst, 

ka viņiem piemīt zināšanas, taču tās nav pietiekamas, lai 

vērtētu sevi pozitīvi. Jaunieši bieži izteica viedokli, ka mācību 

stundās (ekonomikā, komerczinībās) iegūtās zināšanas nav 

iespējams pielietot ikdienā. Skola un mācību slodze skolēniem 

liek atlikt interesēšanos un mācīšanos par finanšu lietām uz 

laiku, kad jaunieši studēs, dzīvos patstāvīgi, viņiem būs darbs 

un sava ģimene. Informācijas nepieciešamību jaunieši drīzāk 

saskata skolas pārbaudījumu kontekstā, ekonomikas stundās, 

nevis dzīvē. Šobrīd skolēni nejūtas kā savas dzīves veidotāji 

un jauniešiem nav pietiekamas rīcības brīvības.  Jaunieši 

uzskata, ka viņu dzīvi it kā nosaka kāds „no augšas” - 

skolotāji, vecāki, valsts. Rīcībspējas atlikšana un finanšu 

lietpratību bremzējošie faktori funkcionē pēc “apļa” principa: 

ja jaunietim nav finansiālo resursu – nav nepieciešama 

informācija, bet – ja nav informācijas – nav rīcībspējas. 

 

Ja SKDS pētījumā (2011) un izglītības standartā problēmu 

piedāvāts risināt ar praktiskāku zināšanu veidošanu, tad mūsu 

pētījums liecina, ka plaisa starp zināšanām un pieredzi balstās 

sekojošā paradoksā. Skolā iegūtās zināšanas tiek augstu 

vērtētas, taču ir nepielietojamas jauniešu dzīvē; savukārt 

mājsaimniecībā iegūtās praktiskās zināšanas netiek 

teoretizētas un iekļautas mācību saturā, radot minēto plaisu 

starp abiem. 

 

2.4. Ģimenes finanšu lietpratības vērtējums 

Jauniešu sniegtais ģimenes finanšu lietpratības vērtējums 

gandrīz visos gadījumos ir pozitīvs, tikai dažos novērtēts kā 

neitrāls. Pozitīvais novērtējums lielā mērā tiek saistīts ar 

specifiskām jomas zināšanām ģimenē – ģimenes locekļu 

darbošanos uzņēmējdarbībā vai valsts institūcijās. Līdzīgi kā 

finanšu lietpratības definējuma atbildēs, ikdienas prasmes 

netiek vērtētas kā īpašas kompetences mērs. Pozitīvs ģimenes 

prasmju vērtējums tiek saistīts ar spēju taupīt un iekrāt, kā arī 

neņemt kredītus. Jaunieši ģimeni visbiežāk vērtē 

 

 
“- Ja jūsu ģimenei 

būtu jāpiedalās kādā 

finanšu lietpratības 

konkursā, kā jūs 

vērtētu izredzes? 

- Oi, ļoti lielas. Man 

ir ģimenē 

ekonomikas maģistrs 

no Labklājības 

ministrijas, man ir 

datoru 

programmēšanas 

maģistrs no Finanšu 

ministrijas un tagad 

no privātās 

struktūras, man ir 

personāla vadība 

atkal lielā biznesa 

struktūrā, man ir 

tipisks mākslinieks ar 

idejām pilns no 

interjera puses un 

man ir viens, divi, 

trīs veikalnieki. Tā kā 

es domāju, ka mana 

ģimene būtu 

veiksmīga.” 

(Skolotāja, intervija, 

Rīgas vidusskola) 

 

 

“Laikam slikti [mūsu 

klasei ietu ar 

lietpratību], ņemot 

vērā, kā bufetē 

tērējam naudu. Tērē 

neekonomiski. Esam 

datoriķi un sekojam 

līdzi jaunākajam, 

gribam labu kaut ko 

savā datorā ielikt.” 

(skolnieks, intervija, 

Latgales reģiona 

profesionālā 

vidusskola). 
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„Kā jau teicu, es 

pārsvarā visu 

nopērku pati, gan 

sadzīves lietas, 

gan pārtiku. Nu 

dažreiz esmu 

prasījusi [domāts 

vecāki], lai 

samaksātu par 

dzīvokli ziemā, par 

komunālajiem.” 

(Skolniece, 

intervija, Latgales 

reģiona 

profesionālā 

vidusskola) 

 

 

„Abi vecāki 

nopelna 

pietiekami. Īsti 

nezinu, kā viņi 

dala tēriņus - 

domājams kā kuru 

reizi. Arī es pa 

vasaru 

piestrādāju. To 

naudu tērēju tikai 

savām vajadzībām 

- vairāk izklaidei”. 

(Skolnieks, 

intervija, Vidzemes 

reģiona ģimnāzija) 

 

 

„Manā ģimenē 

pelna abi vecāki. 

Īsti nezinu kā tiek 

sadalīti 

maksājumi, bet 

kabatas naudu 

man parasti dod 

tētis.” (Skolnieks, 

intervija, Vidzemes 

reģiona ģimnāzija) 
 

izteikti pozitīvi arī tad, ja paši sev sniedz negatīvu vērtējumu. Tā 

kāds no skolēniem stāsta, ka individuāli viņam esot tieksme 

iztērēt visu naudu un to neplānot, bet, stāstot par ģimenes 

finanšu lietpratību, tiek izceltas tēva prasmes, kurš ikdienā 

darbojas finanšu jomā.  

 

Kritiskāks vērtējums jauniešiem rodas situācijās, ja jaunieši 

pārzina un ir iesaistīti ģimenes uzņēmējdarbībā. Tā kāds 

jaunietis kritiski vērtē ģimenes lietpratību, redzot cik sarežģīti ir 

lauksaimniecības jomā profilētajam uzņēmumam ieplānot 

neparedzētos izdevumus. Šī iemesla dēļ skolēns ir iemācījies 

savu naudu plānot un ietaupīt. 

2.5. Klases finanšu lietpratības vērtējums 

Liekot uzsvaru uz finanšu lietpratības apmācību skolās, būtiska ir 

klases kolektīva rīcība. Aptuveni puse intervēto jauniešu savas 

klases prasmes vērtē negatīvi. Vērojama tendence, ka skolēniem, 

kuriem ir pieejami papildus resursi - papildus mācību materiāli, 

ekspertu lekcijas, ekskursijas, mācību uzņēmumi, kā arī 

ekonomikas un komercdarbības klases, ir kritiskāks vērtējums 

pret savām zināšanām. Savu finanšu lietpratības zināšanu 

vērtēšanā nav ievērojamas atšķirības starp reģionālajām vai 

pilsētu skolām. 

 

Lai arī klase darbojas kā finanšu operators – jauniešiem ir savs 

fonds un kasieris, kolektīvo līdzekļu menedžments netiek 

uzskatīts par prestižu nodarbošanos. Labās prakses piemēri rāda, 

ka skola var veicināt jauniešu prasmes, ļaujot aktīvi darboties 

klases un skolas dzīves pānošanā. Ietvertais novērojums skolās 

rāda, ka iespējams jauniešus iesaistīt, piemēram, skolas komunālo 

maksājumu samazināšanā (skat. 1. un 2. attēlus). 
 

1. Attēls. Jauniešu izgatavots atgādinājums eketroenerģijas 

taupīšanai. 

 
 

2.   
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3.  
 

2. Attēls. Jauniešu izgatavotas norādes ūdens taupīšanai skolā. 

 

2.6. Kopsavilkums 

 

Jauniešiem aktuālie finanšu lietpratības jautājumi – vēlmju kontrole, reklāmas un 

vienaudžu spiediens tēriņos, savstarpēja aizdošana un atbildība ekonomiskajās 

darbībās ir sadzīvē aktuāli, taču skolā kritiski nediskutēti jautājumi.  

 

Kopumā skolēniem ir vieglāk definēt savas vājās puses saistībā ar finanšu 

lietpratību nekā savas pozitīvās. Ģimenē un sabiedrībā par naudu tiek runāts no 

negatīvās puses, proti, ka tā tiek tērēta par daudz vai tās trūkst, un jaunieši 

reproducē šos priekšstatus.  

 

Uzskats, ka jaunieši finanšu līdzekļus neplāno, jo to apjoms ir pārāk mazs, pētījumā 

neattaisnojas. Līdzekļu apjoms ir relatīvs un plānošanu nosaka finanšu līdzekļu 

ieguves veids un jauniešiem ģimenē atvēlētā atbildība. Arī skolotāju intervijas 

apliecina, ka personisko finanšu plānošana ir būtiskāka gadījumos, kad to apjoms ir 

mazs. 
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“Es naudu pelnu pati 

- es strādāju, un man 

ir arī stipendija. Jo 

labākas atzīmes, jo 

esi aktīvāks, jo lielāku 

stipendiju var dabūt. 

Tas ir viens no 

iemesliem, kāpēc es 

nedzīvoju kojās, 

vienkārši kojās ir 

grūti koncentrēties, 

nevar kārtīgi 

pamācīties. Tieši 

tāpēc man ir savs 

dzīvoklis, mana vieta, 

kur varu darīt ko un 

kā vēlos. Tēriņus 

plānoju divas reizes 

mēnesī, jo divas 

reizes mēnesī tiek 

ieskaitīta stipendija. 

Vispirms es nopērku 

visu primāro, kas 

vajadzīgs dzīvošanai, 

piemēram, ēdienu, un 

tas kas paliek pāri, 

tas ir man. Jā un es 

mēdzu arī iekrāt, 

piemēram pagājušajā 

vasarā, es pati pa 

savu sakrāto naudu 

dzīvoklī uztaisīju 

diezgan lielu 

remontu.” (Skolniece, 

intervija, Rīgas 

privātā vidusskola) 

 

3. Jauniešu finanšu darbības 

 

Mūsu pētījums fokusējas gan uz jauniešu izpratni par finanšu 

darbībām un viņu rīcību, gan uz jauniešu pieminēto un noklusēto 

finanšu darbību iezīmēšanu. Mēs pētījām arī jauniešu finanšu darbību 

kontekstu: vai finanšu darbības tiek saistītas ar valsts un globāliem 

ekonomiskiem procesu jeb jaunieši tās skata lokāli mājsaimniecību 

līmenī. SKDS (2011) konstatētais zināšanu trūkums ilgtermiņa finanšu 

plānošanā var iezīmēt ne tikai informācijas trūkumu, bet norādīt uz 

ekonomikas jomu un līmeni, kurā iedzīvotāji vēlas darboties. 

 

Apkopojot datus, jaunieši savas finanšu darbības galvenokārt veic 

personīgo vēlmju un vajadzību apmierināšanai. Finanšu darbības tiek 

saistītas ar ikdienas nepieciešamībām - tā ir tērēšana savām konkrētām 

vajadzībām, arī iegribām, mērķmaksājumiem (transporta izdevumi, 

pusdienas), kā arī aptver plānošanu un iekrāšanu. Tādas finanšu 

darbības kā aizdošana/aizņemšanās, bankas kartes izmantošana, 

rīkošanās ar saviem līdzekļiem, ikdienas tēriņi biežāk netiek uztvertas 

kā darbības, kas norādītu uz vai veicinātu lielāku finanšu lietpratību. 

 

SKDS (2011) pētījumā kā jauniešu finansu darbības tika minētas 

sekojošās: privāto finanšu plānošana (45%), izvairīšanās no 

nonākšanas pārāk lielā parādu atkarībā (43%), apdrošināšana (41%) 

un lielāku pirkumu plānošana (37%), banku pakalpojumi (32%), 

uzkrājumu pensijām veikšana (31%) un personīgo finansiālo mērķu 

definēšana un sasniegšana (29%). Savukārt visretāk kā būtiskas tēmas 

jauniešu mērķa grupā identificētas: patēriņa kredīti (12%), 

hipotekārie aizņēmumi (13%) un finanšu pakalpojumu kritiska 

izvērtēšana (14%). 

 

Šī pētījuma dati, salīdzinājumā ar SKDS pētījumu, liecina, ka jaunieši 

nemaz vai reti intervijās vai diskusijās min apdrošināšanu un 

uzkrājumus pensijām. Tāpat jaunieši nerunā par parādsaistībām vai 

banku pakalpojumiem, kas pārsniedz ar debetkartes un konta izveidi 

saistītus jautājumus un internetbankas pieslēgšanu.  

 

Interviju materiāls atklāj, ka jaunieši neplāno naudas līdzekļus, bet, ja 

izvēlas uzkrāt vai plānot savus naudas līdzekļus, tad īslaicīgam 

periodam. Tas pats attiecas uz citām finanšu darbībām. Vienlaikus 

jauniešu finanšu darbības ietekmē vairāki būtiski faktori: 

 finanšu līdzekļu ieguves avots -  algots darbs, stipendija vai 

vecāku nodrošinājums; 

 jaunieša atbildība un pienākumi mājsaimniecībā.  

 

Nauda, kas tiek iegūta no vecākiem, tiek izmantota īslaicīgās finanšu 

darbībās, emocionālos pirkumos un īslaicīgos iekrājumos, kas 

pārsvarā paredzēti konkrētam mērķim. 
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Savukārt, tie jaunieši, kas ienākumus - stipendiju, naudu par labām 

atzīmēm, darba algu vai atalgojumu no ģimenes locekļiem par kāda 

darba paveikšanu – uztver kā sava darba rezultātus, uz finanšu 

plūsmu lūkojas atšķirīgi. Apziņa, ka nauda ir nopelnīta caur paša 

ieguldītu darbu, maina finanšu plānošanas paradumus ilgtermiņa 

virzienā. Līdzīga tendence novērojama jauniešiem, kas ir atbildīgi par 

mājsaimniecību - šajā gadījumā motivācija pārdomātākai un 

konstruktīvākai naudas izlietošanai nāk nevis no resursu ieguves, bet 

gan no to pārvaldīšanas pieredzes. 

 

3.1. Pieredzes nozīme 

Lai praktiski izmantotu iegūto informāciju, gan skolotāji, gan skolēni 

kā nosacījumu izvirza spēju  kritiski izvērtēt informāciju un tās avotu. 

Skolotāju intervijās pieredze traktēta ne tikai zināšanu mērķis, bet arī 

kā zināšanu un prasmju avots. Kā norāda skolotāji, lai cilvēks būtu 

veiksmīgs ikdienas darbībās ir nepieciešama pieredze, kas ļauj izdarīt 

pareizo izvēli mājsaimniecības uzturēšanas jautājumos vai citās 

ikdienas darbībās. Pieredze, kas papildināta ar teorētiskām 

zināšanām, ļauj būt veiksmīgam plašākā mērogā, piemēram, attīstot 

savu uzņēmumu. 

Tāpat skolotāji norāda, ka mūsdienās skolēniem ir daudz plašākas 

iespējas iesaistīties formālās finanšu darbībās nekā tas savulaik bija 

iespējams skolotājiem attiecīgajā vecumā. Skolēniem šobrīd ir savas 

bankas kartes, internetbankas pieeja, skolēni mēdz iepirkties internetā 

un tamlīdzīgi, taču, kā norāda skolotāji, šīs iespējas un darbības 

vienlaikus rada kārdinājumus un sagādā grūtības izdarīt pareizo 

izvēli. Skolotāji pozicionē jauniešu informētību kā augstāku, 

salīdzinot ar sevi šajā vecumā, jo jauniešu iespējas patlaban ir 

daudzveidīgākas, tomēr apšauba, vai no tā izriet lielāka finanšu 

lietpratība. Skolotāji izsaka pieņēmumus, ka informācijas un 

piedāvājumu bieži ir par daudz, un tas mazina skolēnu spēju 

interesēties par kādu konkrētu tēmu un būt motivētiem mācīties. 

Savukārt padziļinātu zināšanu iegūšanu skolotāji deleģē pašiem 

skolēniem, saucot to par „katra paša izvēli”. 

Paši skolēni, stāstot par savu pieredzi, bieži piemin tās 

nepietiekamību – pieredze ir pārāk ierobežota; jaunieši operē ar 

mazām naudas summām un nepiedalās ilgtermiņa finanšu darbībās. 

Pieredze tiek uzkrāta kā resurss vēlākam dzīves posmam un to veido  

ar vecāku dotas naudas tērēšanu, strādāšanu vecāku uzņēmumos vai 

citos vasaras darbos, līdzekļu plānošanu, mācīšanās no pieļautajām 

kļūdām. Skolēni redz apmācību skolā kā atrautu no ikdienas, skolu 

bieži vien nesaredzot kā vietu 

 

 
„-Būtiskāko īsti ne, bet 

nu, visvairāk ieguvu 

tieši sākot nodarboties 

ar savu ģimenes 

biznesu, sekojot līdzi 

valūtas kursam un 

pērkot/pārdodot 

dolārus. Augstāko 

punktu neesmu 

sasniegusi. Zināšanas 

visu laiku var 

papildināt. Jo vairāk 

sāc zināt, jo vairāk 

saproti, ka īsti 

nesaproti.” (Skolotāja, 

Kurzemes reģions) 

 

 

„Pašu pieredze. Nu, 

piemēram, pirmais 

darbs un pirmā alga. 

Tu viņu nenotriec tā 

kā, vecāku doto naudu. 

Tu viņu mēģini tā 

atlikt lietām, kas tev 

tiešām vajag. Un 

skaties, cik viņa grūti 

nāk un cik ātri aiziet.” 

(Skolniece, diskusija 

Pierīgas vidusskolā) 
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„Ja mēs ņemam no 

ienākumu viedokļa, 

tad 1995.gadā 

vidējā alga vispār 

bija 45-50 lati. Tad 

no spējas plānot 

savus ienākumus 

lielā mērā bija 

atkarīgs tas, kā tu 

dzīvosi. Ja arī tās 

reklāmas bija, 

nebija jau arī tā, ka 

varēja nopirkt tās 

preces. Vienkārši 

ienākumi ģimenē 

nebija tik lieli. 

Laikiem mainoties 

vienkārši, nu ja tu 

iemācies vienreiz 

plānot, tad tev iet 

tas process tālāk.” 

(Skolotāja, Pierīgas 

vidusskola) 
 

, kur prasmes varētu likt lietā. Skolēni zināšanas par 

ekonomikas procesiem uztver kā otršķirīgas, specifiskas – 

vajadzīgas tikai konkrētām mācību stundām vai profesijām, bet 

ikdienas izdevumus vai mācību maksu, banku darījumus uztver 

vai nu kā pašus par sevi saprotamus. 

Kopumā skolēni finanšu lietpratību saista ar lielu un tāpēc bieži 

nesasniedzamu pieredzes apjomu, kuru var iegūt tikai praktiski 

rīkojoties ar naudu. Viņi novelk robežu starp zināšanām un 

praksi, paužot uzskatu, ka cilvēku zināšanas par labāku rīcību 

vēl nenozīmē, ka cilvēki tā patiešām arī rīkosies, atklājot, ka 

tādēļ ir nepieciešama pieredze, jo tā ļauj neapmulst un nepieļaut 

iesācēja kļūdas. Kopumā skolēniem ir apziņa, ka, savienojot 

zināšanas un praksi, būs iespējams veiksmīgi darboties finanšu 

laukā. 

Jāuzsver, ka gan lauku reģiona skolēni, gan pilsētu skolēni 

piedalīšanos mājsaimniecības pasākumos nesaskata kā 

pieredzes avotu, kas veidotu viņu finanšu lietpratības izpratni. 

Tas drīzāk tiek skatīts kā ikdienišķs pienākums. Taču pilsētās 

dzīvoši skolēni redz dažādos vasaras darbos iegūto pieredzi kā 

vienu no lietpratību veicinošajiem pieredzes avotiem. Gregorijs 

(Gregory, 2009) kritiski norāda, ka par mūsdienu ekonomikas 

institucionālajām atslēgām tiek uzskatīta valsts, kopiena un 

tirgus, bet mājsaimniekošanai tiek piešķirta ievērojami mazāka 

loma. Palīdzot vecākiem mājsaimniecībā, gan lauku reģiona 

skolēni, gan pilsētvides skolēni nesaņem naudu par paveikto 

darbu (ar atsevišķiem izņēmumiem, kad vecāki liek kaut ko 

izdarīt, lai skolēns iegūtu naudu izklaidēm); turpretim, vasaras 

darbs ir atalgots darbs, caur kuru jaunietis iesaistās formālos 

naudas apmaiņas procesos. Līdz ar to var secināt, ka par 

pieredzi sniedzošiem avotiem tiek uzskatītas formālas naudas 

apmaiņas darbības. 

 

Arī negatīva pieredze var būt zināšanu un prasmju avots. Ja 

SKDS pētījums (2011) norādīja uz skolotāju sliktajām 

ilgtermiņa plānošanas zināšanām, tad šī pētījuma ietvaros 

veiktajās skolotāju intervijās atklājas neticība ilgtermiņa 

plānošanai valstiska līmeņa nedrošības pieredzes dēļ. Kā 

piemēri tiek minēti Parex bankas glābšana un ar to saistīta 

skolotāju algas samazināšana. Kāda skolotāja arī norāda, ka 

skola nespēj sniegt pietiekami daudz zināšanu un prakses, tāpēc 

skolēniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi, nāksies mācīties no savām 

kļūdām. Arī skolēni atklāja, ka viņu zināšanas un prasmes bieži 

rodas caur negatīvu pieredzi, mācoties no kļūdām. Šī tendence 

parādās arī skolēnu ģimenēs, kas sāk kopīgi pārspriest 

personīgo finanšu jautājumus tikai tad, kad ir radušās kādas 

problēmas. Tāpat arī iesaistīšanās vasaras darbos var nest 

negatīvu 
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pieredzi. Kā norādīja viena pilsētas skolniece, viņa iesaistījās vasaras darbā, 

neslēdzot līgumu, tādēļ darba devējs izvēlējās nepildīt vienošanos un nesamaksāt 

nolīgto summu. 

 

Citu pieredze kā finansiālu zināšanu un prasmju avots skolēnu diskusijās visbiežāk 

minēta saistībā ar vecāku ekonomisko aktivitāti. Būtisks aspekts ir arī vienaudžu 

pozitīvā pieredze, piemēram, savu nelielu biznesu veidošana, apzināta zināšanu 

pilnveidošana utt. Kā norādīja skolniece kādā pilsētas skolā, daži puiši no 

paralēlklases rīko slēpošanas braucienus ziemā, un viņa pauda uzskatu, ka šī 

pieredze viņiem noderēs arī turpmāk dzīvē. Tajā pašā laikā vienaudžu pieredze ir arī 

negatīvais piemērs, norādot uz neveiksmīgu rīkošanos ar naudu vai apkrāpšanas 

gadījumiem. Par sliktu pieredzi un baumu ietekmi skolēni runā tikai citu cilvēku 

pieredzes kontekstā. Viņi sevi drīzāk uzskata par vērotājiem no malas, kas redz kādu 

ietekmi rada uzticēšanās baumām, bet paši to izraisītajos procesos neiesaistās.  

 

Interese par ārpusskolas aktivitātēm, konkursiem un pasākumu rīkošanu ir pozitīvs 

piemērs jauniešiem, lai saprastu savas intereses un gūtu pieredzi, mācītos gan no 

savām, gan citu kļūdām un paplašinātu redzesloku. Jaunieši izsakās, ka saistošāk 

praktiskās iemaņas ir apgūt caur ir paša, ģimenes vai draugu pieredzi, nevis skolas 

vai pasaules mērogā. Ne vienmēr šīs intereses tiek saistītas ar nākotnes 

nodarbošanos un peļņu.  

 

Svarīgu pieredzi jaunieši gūst arī caur attiecībām, diskusijām un padomiem. Ir 

svarīgi, ka vecāki stāsta par savu pieredzi darbā, izvēloties pensiju fondus, 

apdrošināšanas, kredīta pakalpojumus – veidojot mājās vidi, kur noris brīva 

informācijas apmaiņa, līdz ar to jaunietis arī ir pārliecinātāks par šīm tēmām. Arī 

sarunas vienaudžu lokā veicina pieredzes apmaiņu. Turklāt intervijās tika uzsvērta 

sakaru, kontaktu un attiecību nozīme rīcībspējas veidošanā, praksē redzot daudzu 

gadījumus, kad biznesā un darba attiecībās daudz kas notiek caur attiecībām - „caur 

paziņām”.   

 3.2. Finanšu resursu plūsma jauniešu skatījumā 

 

Aprakstot savu finanšu resursu plūsmu, skolēni pārsvarā sevi nostāda attālināti un 

distancēti (iekļaujot sevi tikai kā vienu no izdevumu sastāvdaļām un tālāk uz sevi 

nenorādot), vairāk koncentrējoties uz ģimenes kopējo resursu shēmu. Šāda iezīme 

piemīt gan skolēniem, kuriem ir pašiem savi līdzekļi, gan tiem, kuriem tos piešķir 

vecāki. Tomēr retos gadījumos resursu shēmā tiek iezīmēta plašāka līdzekļu plūsma 

ar vecāku ieņēmumiem, ģimenes izdevumiem, konkrētā skolēna ienākumiem un 

izdevumiem. Pārsvarā skolēni vai nu koncentrējas tikai uz ģimeni un tās 

izdevumiem vai tikai uz sevi. 

 

Ir vērojamas atšķirības finansu darbībās starp skolēniem, kuriem ir „sava nauda” 

(paša iegūta) un kuriem ir vecāku dota nauda,– ja skolēnam ir kādi savi ienākumi, 

izdevumi un ienākumi tiek konkrētāk identificēti. Tie jaunieši, kuriem ir darbs un 

ienākumi, dažādi izlieto savu naudu: ir tādi, kuri apmaksā pilnībā visus savus 

rēķinus un apģērbu; ir tādi, kuri apmaksā daļu no saviem izdevumiem (pusdienas, 

skolas izdevumi) un vecākiem naudu prasa reti vai pieņem tikai tad, kad paši vecāki 

dod; ir tādi skolēni, kuriem „sava” nauda ir tikai domāta izklaidēm un viņu 

privātiem tēriņiem. 
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„- Un... vai tev 

mājās ir kaut kādi 

pienākumi 

mājsaimniecības, 

kas ir tā kā tev 

jāizdara? 

Nu mani vecāki 

strādā un viņiem 

būtībā nav laika, 

nu, darīt tos visus 

mājasdarbus, 

tāpēc es tīru māju 

un es arī tētim 

palīdzu tur tāpēc, 

ka neviens tur 

neko negrib darīt. 

Un’... jā, es viņiem 

tā kā palīdzu tādā 

veidā un arī , 

protams, viņu 

biznesā arī.” 

(Skolniece, 

intervija, Rīgas 

vidusskola) 

 

 

“Principā mani ir 

audzinājuši tā, ka 

aizņemties nav 

labi un vai aizdot, 

arī ir jāpadomā. 

Kam tu aizdod un 

cik.” (Skolniece, 

intervija, 

Zemgales reģiona 

vidusskola) 
 

 
3. Attēls. Zemgales reģiona vidusskolnieka zīmētā resursu plūsmas shēma 

 

Pārtiku jauniešiem bieži vien nodrošina vecāki, bet lielākā daļa to 

jauniešu, kuri paši strādā, atzīmē pārtiku kā vecāku izdevumus. Daļa 

skolēnu resursu shēmā pārtikas izdevumus neatzīmē vispār, kas varētu 

liecināt par „attālinātu” skatījumu uz ‘gimenes budžetu. Vizbiežāk 

resursu shēmās iztrūkst ienākumu daļās, jo jaunieši to nepārzina. Skolēni 

labāk pārzina izdevumus - tos skolēns ikdienā redz, kamēr vecāku 

ienākumi viņam paliek neredzami. Skolēni savu naudu tērē prātīgāk un 

apdomīgāk, savukārt vecāku nauda kļūst par ‘vieglu naudu’. 

 

Tikai viens no skolēniem, ieskicējot shēmu, norāda pie izdevumiem arī 

nodokļus, kurš shēmā zīmēja ģimeni kā kodolu, saistot mājsaimniecību 

ar valsts ekonomiku. 

3.3. Mājsaimniecības un ģimenes loma 

 

SKDS pētījuma (2011) anketā kā zināšanu un prasmju avotu veidotāju 

tiek dota iespēja atzīmēt gan IZM, gan finanšu konsultantu, gan skolu, 

gan banku, taču mūsu pētījums norāda, ka būtiska loma ir 

mājsaimniecībām. Kā piemērs minami praktiski mājas darbu uzdevumi 

un pienākumi. Tādas aktivitātes kā skaitītāju rādījumu nolasīšana, čeku 

vākšana, maksājumu veikšana internetbankā vecāku vietā tiek uzskatītas 

par nenozīmīgām darbībām, līdz ar to radot iespaidu, ka jaunieši visai 

pasīvi iesaistās mājsaimniecībā.  

 

Kopumā skolēni intervijās un fokusa grupu diskusijās mājsaimniecību 

attēlo kā aktīvu vidi. Reģionu mājsaimniecībās biežāk pārrunāta 

iesaistīšanās finanšu institūcijās un pārspriesta kredītu ņemšana, savukārt 

pilsētās - ikdienas rēķinu apmaksa. Mājas kā pasīva vide gan pilsētā, gan 
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reģionā tiek uztverta gadījumos, kad dažādi ar finansēm saistīti 

jautājumi tiek pārrunāti tikai gadījumos, ja par to īpaši tiek jautāts. 

 

Skolēni savus vecākus uzskata par nozīmīgāko informācijas un 

prasmju avotu (intervijās pieminēts 139 reizes). Pastarpināti, caur 

vecāku attieksmi, darbībām, spēju atrisināt problēmsituācijas un 

kopīgām pārrunām par ģimenes finansiālo stāvokli, skolēni iegūst 

zināšanas un pieredzi, kas saistīta ar finanšu lietpratību. Skolēni 

mēdz nodalīt, kuros gadījumos vecāku pieredze ir uzticama. Kā 

vienu no uzticamības faktoriem var minēt vecāku sociālo statusu. 

Radinieki, kuri ir uzņēmēji, tiek izcelti kā vērā ņemami un uzticami 

informācijas avoti, jo šie cilvēki ir zinoši, pierādot savas prasmes ar 

praktisku rīcību, un ieguvuši ievērojamu pieredzi. Vienlaikus viņi ir 

radinieki, tāpēc arī viņu sniegtā informācija iegūst personiskas 

uzticības dimensiju. Būtisks aspekts uzticībai un piemēra ņemšanai 

ir iespēja izsekot radinieku uzņēmējdarbības izaugsmei – „no nulles 

līdz šodienai”. Šis aspekts iezīmējas galvenokārt tieši reģionu 

skolās, kurās skolnieki arī runā par veiksmi un dabas dotu talantu 

kā vienu no prasmju avotiem. To var skaidrot ar kādu fenomenu - 

reģiona skolnieki, runājot par vietējiem uzņēmējiem kā finanšu 

lietpratības paraugu, pauž uzskatu, ka viņi ir kļuvuši par 

veiksmīgiem uzņēmējiem pateicoties dabas dotam talantam, jo 

pazīstamie uzņēmēji savā ikdienas naratīvā mēdzot uzsvērt, ka nav 

ieguvuši speciālu izglītību, bet visu apguvuši prakses ceļā.  

 

Skolotāji, runājot par skolēnu vecākiem, atzīst, ka ģimene ne 

vienmēr spēj vai grib bērnam finanšu lietas iemācīt, kā 

attaisnojumu minot laika trūkumu darba dēļ. Taču ir arī pozitīvi 

piemēri pilsētu skolās, kur vecāki ir arī vietējie uzņēmēji, kas 

atsaucīgi piekrīt pastāstīt par savu uzņēmējdarbību vai arī piedalās 

lemšanā par skolas līdzekļu izlietojumu. Kūtrāki, atsaucoties uz 

skolotāju intervijās iegūtajiem datiem, ir reģionu uzņēmēji, kas 

labprātāk izvēlas par savu ekonomisko un finansiālo darbību 

pastāstīt neformālā atmosfērā. 

 

Lielākā daļa intervēto jauniešu apgalvo, ka vecāki neprasa viņu 

dalību mājsaimniecības procesos. Jaunieši atzīst, ka viņu viedokli 

uzklausa svarīgu lēmumu pieņemšanā, bet nedod balstiesības 

lēmumu pieņemšanā. Ģimenes budžets netiek uztverts kā jauniešu 

atbildības joma. Vecāki, pēc jauniešu domām, var gan veicināt, gan 

ierobežot jauniešu rīcībspēju. Kā veicinošus faktorus jaunieši 

intervijās minēja iesaistīšanās lēmumos par pirkumiem ģimenē un 

spēju pašam plānot savu nākotni un izglītību. Pārliecību par savu 

rīcībspēju jauniešiem sniedz arī citu ģimenes locekļu novērtējums, 

atbalsts ar padoma. 

 

Jaunieši sevi redz kā aktīvus dalībniekus, ja paši gūst ienākumus. 

Tikai neliela daļa vidusskolas vecuma jauniešu ir aktīvi darba vidē 

vai mājsaimniecībā un lielākā daļa jauniešu nesaskata sevī spēju 

ietekmēt ekonomikas procesus. 

 

 

“Mans tēvs bērnībā 

pirmo reizi man iedeva 

naudu apmēram sešu vai 

septiņu gadu vecumā, 

iedeva man 5 markas, 

pateica, ka tā ir ļoti liela 

nauda. Pēc tam man 

sanāca kautiņš ar 

draugu, kurā es salauzu 

viņam stiklu un mans 

tētis teica, ka katram 

cilvēkam jāatbild par 

savām rīcībām un es par 

to stiklu ar savu sakrāto 

naudu samaksāju 114 

dolārus. Apmēram 13 

gadu vecumā viņš man 

pateica, ka garšīgākais 

ēdiens ir nabaga cilvēku 

ēdiens - ja pērk lētākas 

lietas, ir vairāk ko ēst. 

Un labākais draugs man 

iemācīja, kā ceļot bez 

naudas. Arī pirmais 

biljarda skolotājs arī 

iemācīja daudz - 

iemācīja apšmaukšanas 

mākslu. Nīderlandē 

dzīvojām uz ielas divas 

nedēļas, jo nebijām 

plānojuši to ceļojumu. 

Mums bija 15 eiro, un 

no tā mēs, spēlējot 

biljardu, ieguvām 

veselus 120.” 

(Skolnieks, diskusija 

Rīgas privātā 

vidusskolā) 
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“Mani arī ietekmēja 

vecāki un viena no 

pirmajām pieredzēm 

bija tāda, ka 

palīdzēju strādāt 

dārzā un man beigās 

sanāca pāris lati 

laikam, bet man 

iedeva santīmos. Un 

tad es katru mēnesi 

metu iekšā tajā 

krājkasītē un 

sapratu, ka tas man 

tajā brīdī ir tik 

daudz. Beigās es 

atceros, ka es biju 

sakrājusi varbūt 

kādus piecus latus. 

Un tad es nopirku 

plīša lācīti, ko es 

šausmīgi gribēju.” 

(Skolniece, diskusija 

Rīgas privātā 

vidusskolā)  

 
“Aizdodu dažreiz … 

tās ir tādas ļoti 

minimālas [summas], 

tas tik tā draugiem 

aizdot, kaut ko 

nopirkt, bet tas nav 

nekas liels. Bet arī 

pēdējā laikā kaut kā 

nav bijis. Nu bet, ja 

paprasa, tad jau 

iedodu, bet kuram 

katram gan nedotu.” 

(Skolniece, intervija, 

Latgales reģiona 

vidusskola) 

 

 

Interese par finanšu darbībām un procesiem pozicionēta galvenokārt 

indivīda līmenī, redzot sevi lokālu mājsaimniecības aktivitāšu mērogā. 

Šajā mērogā finanšu lietpratību ietekmē neekonomiskās vērtības un 

attiecības starp cilvēkiem. Aizņemšanās un aizdošana ir privātas 

finanšu darbības, kas norit tikai uzticības personu lokā. To var skatīt 

kā socializēšanos un jaunu kontaktu veidošanu vai saraušanu. Jauniešu 

finanšu darbībās jo nozīmīgs ir attiecību aspekts, kas var veidot gan 

hierarhijas, gan statusu skolas un draugu vidū. Sociālie kontakti ir 

būtiski vēlākai iesaistei formālajā ekonomikā - debetkartes izvēle 

balstās uz faktiem, vai vecāki un paziņas strādā bankā, lieto kādu 

noteiktu banku (izdevīgāk naudu pārskaitīt), karti reklamēja skolā vai 

izstādē, kas arī iezīmē jauniešiem nozīmīgo cilvēku loku. 

 

Lielākajā daļā ģimeņu jaunieši mājsaimniecības procesos tiek iesaistīti 

tikai tādā līmenī, ka viņiem ir jāveic dažādi darbi un pienākumi, kas 

pamatā sastāv no kārtības uzturēšanas mājā, atvieglojot vecāku finanšu 

un darba rūpes. Savukārt ģimenēs, kur vecāki paši ir izveidojuši savu 

tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, daudz vairāk 

iesaista arī bērnus un visu ģimeni to darbības organizēšanā, tā arī 

veidojot jauniešu pieredzi un ietekmējot viņu redzējumu finansu 

jautājumos.Skolēnu intervijas un fokusa grupu diskusijas rāda, ka 

ģimene un audzināšana iespaido skolēnu skatījumu uz naudu un 

finanšu lietpratību kopumā, piemēram, veidojot izpratni par to, kā 

nauda rodas; par to, kas ir pareiza jeb finansiāli veiksmīga rīcība, un 

kā rīkoties nevajadzētu. Kopumā ģimenes audzināšanā iegūtā 

attieksme pret naudu tiek saistīta ar pārdomātu taupīšanu – apziņu, ka 

naudu nav vērts tikai krāt, tāpat kā to nevajadzētu iztērēt sīkumos, 

veidot līdzsvaru starp krāšanu un tērēšanu kā saistītām darbībām. 

Reģionos dzīvojošie skolnieki biežāk norādīja, ka krāšanai ir 

nepieciešams kāds mērķis, un nav vērts naudu taupīt tāpat vien, lai tā 

būtu „kaut kam kādreiz”. 

 

Skolēni min arī ģimenē iegūtās vērtības, kas nosaka indivīda finansiālo 

veiksmīgumu, uzsverot audzināšanas atšķirības, piemēram, 

mākslinieku un grāmatvežu ģimenēs. Ja skolēni saista finansiālo 

veiksmīgumu galvenokārt ar naudas apmaiņu, arī finansiālo prasmju 

iemiesošanu viņu vērtējumā iegūs cilvēki, kuru nodarbošanās ir tiešā 

veidā saistīta ar finansēm un to pārvaldību. 

Arī skolotāji intervijās pauž uzskatu par audzināšanas nozīmīgo lomu 

bērna finanšu izpratnes veidošanā. Pēc skolotāju domām, finanšu 

lietpratības veidošana ir jāsāk ģimenē, no agra vecuma, tālāk turpinot 

pirmskolā un pēc tam arī skolā. Tāpat skolotāji uzsvēra nepieciešamību 

bērnus iepazīstināt ar finanšu procesiem caur praksi, piemēram, ar 

kabatas naudas piešķīrumu, kuras izlietojumu vecāki atbalsta, nevis 

kontrolē. Tāpat kabatas naudu ieteikts piešķirt uz ilgāku laika posmu, 

tādējādi rosinot bērnu pašu plānot savus izdevumus un veicinot viņa 

plānošanas iemaņas. Par šādas pieredzes pozitīvo ietekmi liecina arī 

jauniešu interviju un diskusiju materiāli. 
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3.4. Vienaudžu grupa 

Viena no aktīvākajām finansu darbībām, ko veic jaunieši, ir 

naudas aizņemšanās un aizdošana, lai gan šī darbība tiek veikta 

salīdzinoši bieži, tai nav izteikts ekonomisks, bet gan sociāls, uz 

attiecībām balstīts konteksts.  Vaicājot par finanšu darbībām, 

jaunieši savstarpējo aizdošanu pie tām nepieskaita. Jaunieši 

biežāk atzīst, ka nauda tiek aizdota un pēc jaunieša iespējām un 

uztveres tās tiek vērtētas kā nelielas summas, svārstoties no viena 

līdz divdesmit latiem. Aizdošana saistās ar emocionālām saiknēm 

un uzticēšanās novērtējumu; tā tiek balstīta arī uz turpmāku labu 

attiecību saglabāšanu, tādā veidā nosakot iespējamo cilvēku loku, 

kam naudu var aizdot.Naudas aizņemšanos jaunieši vērtē izteikti 

negatīvi un, ja aizdošana tiek pieļauta, tad aizņemšanās notiek 

gadījumos, kad nav skaidras naudas un nav iespējas norēķināties 

ar bankas karti vai kad ir steidzamas vajadzības un nav citu 

finanšu avoti. Lielākā daļa informantu naudas aizņemšanos 

uztvēra kā daudz riskantāku darbību par aizdošanu un tā tiek 

veikta daudz retāk. 

Izteikti negatīvo attieksmi pret naudas aizņemšanos un aizdošanu 

var skaidrot ar attiecību apdraudējumu. Attiecības no vienas 

puses, nodrošina atmaksas garantiju, bet, no otras puses, negatīva 

rezultāta gadījumā, tiek sabojātas attiecības ļoti ciešā cilvēku 

lokā. 

 

Skolēniem draugi, māsas un brāļi ir tā cilvēku grupa, kurā aktīvi 

tiek pārrunāti pirkumi un ģimenes problēmas, saņemot atbalstu 

un zināšanas par citu pieredzi un rīcību. Tikai intervijās ar 

pilsētas skolniekiem skola atklājās kā vide, kur skolēni mēdz 

runāt par finanšu lietpratību ar ieinteresētiem klasesbiedriem, un 

tiek pārspriests un kopīgi pajokots par notiekošajiem procesiem, 

kas saistās ar citu muļķīgiem lēmumiem un nepamatotām 

baumām, līdz ar to kalpojot kā sava veida informācijas avots arī 

ne-institucionālā un neformālu zināšanu iegūšanas veidā.  

Jauniešiem arī vienaudžu aktīva iesaistīšanās un veiksmīga 

darbība finansiālajos procesos mēdz kalpot par paraugu. Taču 

tajā pašā laikā tiek uzsvērta arī vecuma nozīme, nodalot 

jaunākos no vecākajiem draugiem: intervijās kopumā briedums 

automātiski tiek saistīts ar labāku finanšu lietpratību, un vecums 

tiek pasniegts kā prasmju avots pats par sevi. 

3.5. Banku sektora loma 

Analizējot skolēnu interviju un diskusiju materiālu, vērojams, ka 

bankas un to darbība tiek reti apspriesta. Jaunieši biežāk runā par 

atsevišķiem bankas pakalpojumiem – internetbanku, karti, kas 

ļauj izvairīties no tiešiem kontaktiem ar bankas pārstāvjiem. 

Komercbankas un to speciālisti kopumā tiek uzskatīti par 

informācijas avotu, jo dod padomus kā rīkoties ar naudu un 

pastāsta par jauniešiem izdevīgākajiem piedāvājumiem, tomēr 

komercbankas 

 
„Piemēram, ir tā, ka mūsu 

vecumā daži jau veiksmīgi 

strādā un pelna naudu, bet 

citi tikai par to domā. 

Vajag arī iedvesmoties no 

tiem cilvēkiem, kas mūsu 

vecumā jau daudz ko ir 

sasnieguši, viņi gudri prata 

to izdomāt, kā sasniegt to 

naudu, kā viņu dabūt un 

nopelnīt.” (Skolniece, 

diskusija Zemgales reģiona 

vidusskolā) 

 

 

“- Vai tu aizdod naudu vai 

aizņemies no draugiem?  

- Ir draugi, kuriem es 

aizdodu... Nu viens draugs, 

tāds burtiski...  Daudziem 

aizdotu, ja paprasa, bet 

aizņemos tikai no viena 

paša...” (Skolniece, 

intervija, Zemgales reģiona 

vidusskola) 

 
 
 

„- Vai zviedru bankām par 

to ir interese? 

 -Viņiem te ir interese 

noslaukt latviešu 

zemniekus. Kaut gan, ar 

viņiem tā runājot, ja viņas 

būtu gudras, un ilgtermiņā 

strādātu - viņas skolnieku 

vidū iegūtu savus, kas to 

zina, nākotnes miljonārus! 

Un dabūtu tādus naudas 

glabātājus, un , kas to zina. 

Jo katrā tajā vecumā būs 

gan bagātie, gan nabagie. 

Viņus vienkārši vajag 

ieraudzīt jau tagad - kuri 

būs tie bagātie! Tā banka 

jau būs tikai ieguvēja, ja 

viņa bagātos piesaistīs pie 

sevis. Godīgi sakot, es 

domāju, ka tā nebūtu 

nepareiza investīcija.” 

(Skolotājs, intervija, Rīgas 

vidusskola) 
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jauniešos rada nedrošības sajūtu un skolēniem šķiet, ka to konsultācijas ir domātas tikai 

nozīmīgiem klientiem un nopietniem cilvēkiem, nevis skolniekiem, kuriem bankas kontā 

nav vērā ņemamas naudas. 

 

Skolotāji, runājot par komercbankām, to piedāvājumiem un komercbankās strādājošajiem 

speciālistiem, pauž neuzticību, kas tiek skaidrota ar uzskatu, ka tās cenšas vilināt uz 

saviem piedāvājumiem. Izņēmums ir Latvijas Banka, iespējams, tādēļ, ka tā netiek saistīta 

ar komercpakalpojumiem un tā ir viens no pozitīvās prakses piemēriem saistībā ar mācību 

organizēšanas procesu, piedāvājot skolēniem ekskursiju iespējas. Kā labais piemērs, 

sasaistot banku darbību un skolas, tiek minētas arī  

Swedbank Privātpersonu finanšu institūta lekcijas, kurās speciālisti apmeklē skolas, 

sniedzot skolēniem bezmaksas informāciju, taču skolotāji uztver speciālistu stāstīto ar 

piesardzību. Šo faktu varētu skaidrot ar to, ka skolotāji komercbankas uztver kā biznesu, 

kas ir tendēts gūt peļņu, ne kalpot cilvēkiem. 

 

Skolotāji intervijās ar aizdomām vērtē komercbanku pēckrīzes draudzīgumu pret 

klientiem un paša skolotāja prasmes kritiski izvērtēt komercbanku sniegto informāciju, 

paver iespēju no komercbankām iegūt gan pozitīvu padomdevēju, gan informācijas un 

prasmju avotu. Kā atklāj skolotāji, viens no veidiem kā iegūt uzticamu, ne peļņas nolūkā 

sniegtu informāciju, ir vairāku komercbanku konsultantu apmeklējums par vienu 

jautājumu, tādējādi iegūstot plašāku informāciju un viedokļus, no kuriem, kritiski 

izvērtējot, tālāk var izdarīt pareizo izvēli.  

Arī skolēni attieksmē pret komercbankām uzsver piesardzības nepieciešamību un pauž 

neuzticību, taču, atšķirībā no skolotājiem, skolēni neuzskata sevi par spējīgiem patstāvīgi 

kritiski izvērtēt iegūto informāciju. Skolēni izdala uzticamus un neuzticamus 

padomdevēju, kur bankas speciālistu konsultācijas tiek pasniegtas kā neuzticams 

informācijas avots potenciālas peļņas meklējumu dēļ, kamēr radinieki un tuvi draugi tiek 

vērtēti kā uzticams padomdevējs. 

 

Paradoksāli, ka ekonomisko aktivitāšu lokalizācijai formālajā sektorā un to vienādošanai 

ar formālām finanšu darbībām ir neplānots negatīvs efekts. Ne tikai mājsaimniecībā, bet 

arī formālajā ekonomikas sektorā cilvēciskajām attiecībām ir būtiska nozīme. 

Koncentrēšanās uz finanšu funkciju neļauj saskatīt sociālo atbildību kā banku būtisku 

uzņēmējdarbības daļu. 

3.6. Uzņēmēju loma 

Jaunieši uzņēmējus un nozares speciālistus kopumā uztvert kā nozīmīgu informācijas 

avotu. Skolotāji uzņēmēju ietekmi skaidro ar šo cilvēku spēju īstenot zināšanas praksē, 

bet lielu nozīmi iegūst arī eksperta ieņemamais amats un statuss – būtiska ir ne tikai 

speciālista vieta - pasniedzējs augstskolā vai bankas speciālists -, bet arī spēja šīs 

zināšanas nogādāt līdz patērētājam. Ja speciālists vai pasniedzējs apvieno šīs kvalitātes, 

tad skolotāju skatījumā tiek uzskatīts par uzticamu speciālistu. 

 

Skolēni gūst informāciju un prasmes no uzņēmējiem un nozares speciālistiem divos 

veidos – viens ir caur uzņēmēju un banku pārstāvju lekcijām, kas tiek organizētas skolās; 

otrs veids ir caur ģimenes locekļiem, kuri darbojas uzņēmējdarbībā vai kādā finanšu 

institūcijā. Šajā gadījumā iegūtā informācija šķiet īpaši noderīga un iegūst personīgu 

uzticamību. Lai uzņēmējs skolēnam šķistu pietiekami labs padomdevējs, šim cilvēkam ir 

jābūt veiksmīgam savā sfērā, ar panākumiem un jāpierāda sava spēja „no nekā iegūt lielu 

naudu”. 
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3.7. Skolas loma 

 

Skolotāji kā galveno informācijas un prasmju avotu skata skolēnu 

ģimeni. Pilsētu skolotāji uzsver, ka vecākiem ģimenē saviem bērniem 

vajadzētu iemācīt, kā rīkoties ar naudu, lai, atnākot uz skolu, bērniem 

būtu sava personīgā pieredze, kura skolā tiks savienota ar skolotāju 

sniegto teoriju par finanšu pratību. Pēc skolotāju domām, skolas 

pamatuzdevums ir nodrošināt ar teoriju, bet ne ar pieredzi un praksi 

(lai gan skolotāji uzsver, ka mācību procesā cenšas dot arī praktiskus 

piemērus). Tomēr skolotāji atzīst, ka ģimenē prakse bieži netiek 

apgūta, skolai kļūstot par vietu, kur šī pieredze ir jāapgūst. Tāpēc 

skolotāji uzskata, ka ekonomikai jābūt obligātajam priekšmetam visās 

programmās un izsaka neizpratni, ka skolās ekonomika var tikt 

pasniegta kā izvēles priekšmets. 

 

Lai gan skolotāji paši sevi uzskata par zināšanu un prasmju avotu un 

padomdevēju, atklājas nepārtraukta spriedze starp to, ko mācību 

saturā paredzēts mācīt un to, ko skolotājs personīgi uzskata par 

nepieciešamu skolēniem. Tiek uzsvērts, ka skolotāja personīgā 

ieinteresētība un profesionālā izglītība ir noteicošā, lai skolotājs būtu 

kompetents sniegt labas zināšanas. Taču šie būtiskie aspekti bieži 

neīstenojas divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tādēļ, ka ekonomika tiek 

mācīta sociālās zinībās, kuru skolotājs visdrīzāk nav specializējies 

ekonomikā; un, otrkārt, skolotājiem trūkst motivācijas un atbalsta 

pilnvērtīgam darbam. 

 

Kā labie piemēri praktisko zināšanu iegūšanai tiek minētas skolēnu 

mācību uzņēmumu veidošana, biznesa plāna rakstīšana, skolēnu 

padomes iesaiste lēmumos par skolas līdzekļu izmantošanu mācību 

procesam, kā arī iesaiste Comenius programmā
3
. 

 

Skolēni papildina šo sarakstu paužot, ka skolotājs ir labs zināšanu 

avots un autoritāte skolēnu acīs, ja viņam ir personīgas praktiskas 

zināšanas par finanšu darbībām, kā arī tad, ja mācību procesā spēj 

apvienot teoriju un praktiskos uzdevumus, tādējādi padarot to 

interesantu un radot sajūtu, ka tiek iegūtas vērtīgas zināšanas. 

Skolēni uzskata, ka vidussskolas posmā ekonomiku vajadzētu mācīt 

nozares speciālistiem un bijušajiem uzņēmējiem. 

 

Tāpat kā skolotāji, arī skolēni runā par to, ka ne vienmēr ir iespējams 

paļauties uz vecāku sniegtajām zināšanām un prasmēm, tāpēc skolai 

kā institūcijai būtu jānodrošina iespēja apgūt finanšu lietpratību. 

Skolēni reģionos norāda, ka skola kā institūcija palīdz saprast kā 

plānot savu resursu izlietojumu, un šī informācija tiek nodota arī caur 

pašas skolas līdzekļu veiksmīgu pārvaldību, atklājot skolu arī kā 

netiešu finanšu lietpratības izpratnes sniedzēju. 

 

 

 

 

 

„Ja viņš izstāstīs kur 

viņš tur ir gājis, kam 

viņš tur ir iemaksājis... 

Izstāsta pat to, kā viņš 

tur ir savu biznesu tur 

attīstījis līdz tam 

pirmajam. Paši labi 

zinām - neprasiet man, 

kā es nopirku pirmo 

miljonu, par pārējo es 

pastāstīšu. Tā ir 

klasiska ekonomikas 

frāze, ja. Par to pirmo 

miljonu neviens nav 

gatavs runāt, atbildēt 

uz jautājumiem, bet 

tieši to bērniem vajag.” 

(Skolotāja, intervija, 

Rīgas vidusskola) 

 

 

„Tiešām interesantas 

[nodarbības] mums 

notiek. Skolotāja stāsta 

visādus gadījumus, tā 

kā no prakses vairāk, 

no pieredzes. Jo viņa 

saka, ka no pieredzes 

tu gūsti vairāk... 

- Cik saprotu, 

skolotājai ir arī sava 

firma, ja? 

- Jā, viņa stāsta, un tas 

ir tiešām noderīgāk 

nekā vienkārši tukša 

teorija. Kā Sergejs 

teica, iezubrīju bezmaz 

vai, bet no viņas maz 

jēgas.” (Skolnieks, 

diskusija, Zemgales 

reģiona pilsētas skola) 

                                                           
3
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/par_comenius/ 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/par_comenius/
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 Tomēr visbiežāk skolēni pauž kritisku nostāju par skolu kā informācijas avotu – 

tiek runāts par to, ka skolā māca tikai teoriju, bet vairāk uzmanības jāpievērš 

praktiskajām zināšanām. Interesanti, ka šāds uzskats tiek pausts arī to skolnieku 

vidū, kuru skolās tiek veidoti, piemēram, mācību uzņēmumi vai tiek rakstīti 

biznesa plāni, liecinot, ka problēma praktisko un teorētisko zināšanu apvienošanā 

ir sarežģītāks jautājums nekā pareiza mācību metodika. 

 

Skolēni uzskata, ka pašreiz iegūtās teorētiskās zināšanas viņi nespēj izmantot 

ikdienā un tās saista tikai ar tālāku nākotni. Šī iezīme parādās gan skolās, kurās tiek 

veidotas mācību firmas un biznesa plāni, gan tādās, kurās tas netiek darīts. Lai gan 

šis uzskats ir kritiski vērtējams, jo tas var kalpot arī kā atruna, Diāna Krampe 

(Swedbank PFI direktores vietniece) norāda, ka skolēniem vidusskolas vecumā 

trūkst sasaistes ar ikdienas praksēm, un tādējādi trūkst redzējuma par šo zināšanu 

nozīmīgumu, un ir jāņem vērā iespēja, ka skolēnu atliktā rīcībspēja šajā gadījumā, 

iespējams, ir pamatota – vidusskolas vecums var būt par agru, lai apgūtu standartā 

paredzētās zināšanas finanšu pratībā. Tēma par izglītības saturu turpināta 

noslēguma sadaļā.  

3.8. Mediju loma 

 

Mediju loma finanšu pratības veidošanā skatīta divējādi. Mediji ne tikai nodod 

informāciju, bet arī to nešķiro. Skolotāju pieredze ļauj skatīt reklāmas ienākšanas 

vēsturi mediju telpā. Sākotnēji tas šķitis kas jauns un informatīvs, bet licis 

iemācīties pierast pie ārējiem kārdinājumiem. Skolotāji runā arī par aktīvu interneta 

izmantošanu, lai noskaidrotu sev aktuālu informāciju par finanšu pakalpojumiem 

un darbībām, taču bieži atklāj, ka neizmanto kādas formālus pakalpojumus, 

piemēram, budžeta plānotāju. Līdzīgi secinājumi gūti arī SKDS (2011) atptaujā. 

 

Skolēni aktīvi izmanto medijus kā informācijas avotus (televīzijas raidījumi, ziņas 

internetā) un uzskata, ka, izmantojot internetu, informācija bieži parādās, to nemaz 

nemeklējot, – mediji ataino situāciju valstī un atklāj citu kļūdas, tādējādi parādot, 

ka ir nepieciešams plānot un taupīt. Kā ekspertu intervijā norāda Diāna Krampe, 

mediji var kalpot kā informācijas avots, jo paver iespēju atainot ar finanšu 

plānošanu saistītus tematus un stimulē tos tālāk apspriest ģimenes lokā un, mainot 

sociālās normas, parāda, ka par naudu runāt ir pieņemami un vajadzīgi.  

 

Lauku skolās skolēni biežāk pauž uzskatu par medijiem kā vēl pilnībā neapzinātu 

informācijas resursu, pieļaujot, ka internetā ir pieejama plašāka informācija par 

ziņu lasīšanu vai TV skatīšanos. 

 

Savdabīgs zināšanu veidošanas līdzeklis ir datorspēles. Tā ne tikai apmāca finanšu 

darbībās, bet sniedz arī pirmo negatīvo pieredzi - kādā intervijā skolnieks minēja 

piemēru ar tiešsaistes datorspēlēm, par kuru spēlēšanu ir nepieciešams veikt 

ikmēneša maksājumus. Tieši maksāšana par šīs spēles spēlēšanu, ne pati spēle, 

veicināja viņa izpratni par naudu un tās vērtību, secinot, ka maksāt par šādām 

spēlēm ir nelietderīgi. 

 

Skolēnu attieksme pret medijiem kā informācijas avotu kopumā ir pozitīva, bet tiek 

uzsvērta arī kritiskas izvērtēšanas nozīme. Skolēni savas spējas kritiski izvērtēt  
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viņu dzīvē nepieciešamās informācijas noderīgumu un informācijas uzticamību vērtē 

atzinīgi. 

3.9. Kopsavilkums 

 

Jauniešu būtiskākās finanšu darbības noris ārpus formālās ekonomikas un netiek 

saistītas ar skolā apgūstamo formālo ekonomiku. Jauniešu lielākā autoritāte finanšu 

jautājumos ir ģimene, taču paši jaunieši reti tiek iesaistīti mājsaimniecības aktivitātēs 

kā līdzvērtīgi un atbildīgi dalībnieki. Arī gadījumā, ja jauniešiem ir savi pienākumi 

mājsaimniecības uzturēšanā, piemēram, skaitītāju mērījumu nolasīšana, rēķinu 

apmaksa, tie netiek skatīti kā finanšu lietpratības veidotāji. Vecākiem ir izšķiroša 

nozīme jauniešu presoniskā budžeta plānošanas prasmju izveidē. 

 

Intensīvākā finanšu apmaiņa skolēniem noris vienaudžu vidū, aizņemoties un 

aizdodot naudu. Arī šo apmaiņu jaunieši neskata kā piederīgu ekonomikas vai finanšu 

jomai. 

 

Skolu jaunieši skata kā formālo zināšanu avotu un tai uzticas. Vienlaikus, labākas 

starta pozīcijas ekonomikas sistēmā jaunieši nodrošina piedaloties ārpusskolas 

aktivitātēs un augsti vērtē skolotājus, kuri pilda atbalsta personas un mentora lomu, ir 

atvērti diskusijām, kā arī dalās ar skolēniem savā pieredzē. 

 

Attieksme pret banku un citu uzņēmēju iesaisti jauniešu izglītošanā ir divdabīga. No 

vienas puses, augsti tiek vērtēta uzņēmumu atvērtība un atbalsts izglītības procesā, no 

otras – ar aizdomām tiek vērtēta konkrēta uzņēmuma aktivitāte. Banku un uzņēmēju 

panelis vai ekspertu kopas, uzņēmēju asociāciju starpniecība ļautu izvairīties no 

aizdomīguma un veidot efektīvāku sadarbību ar skolām. 
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4. Apmācība skolās 

4.1. Izglītības standarts: skolēna un skolotāju pasīva loma mācību satura 

veidošanā un aktualizēšanā  

Ar ekonomikas nozari saistītu tēmu apguve pamatskolā ir integrēta “Sociālo zinību” blokā, 

bet “Ekonomika” kā koncentrēts izvēles priekšmets tiek mācīta 10.—12. klašu 

skolniekiem. Izglītības satura un eksaminācijas centra izstrādātie Vispārējās vidējās 

izglītības mācību priekšmeta programmu paraugi par mācību priekšmetu „Ekonomika” un 

„Sociālās zinības” mērķiem un uzdevumiem izvirza galvenokārt praktisku zināšanu 

sniegšanu, kas ļautu tiem veidot „izpratni par ekonomisko procesu norisi sabiedrībā un 

attīstīt prasmes iesaistīties un praktiski darboties tajos, veidojot karjeru atbilstoši katra 

spējām, interesēm un sabiedrības attīstības tendencēm” un „sekmēt skolēnu gatavību 

pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā 

dzīvē demokrātiskā sabiedrībā”.  

Par sociālo zinātņu bloka galvenajiem uzdevumiem netiek izvirzīti ar finanšu lietpratību 

tieši saistīti mērķi. 1.—3. klasē tiek mācīta izpratne par sabiedrības attīstības un norises 

likumsakarībām, kas iekļauj vēlmju un vajadzību, saimniekošanas un naudas apspriešanu, 

bet 4.—6. klasē tiek mācīts par patērētāja lomu un patērētāja pienākumiem, ražošanas 

resursiem, komercdarbības formām, svarīgākajiem nodokļiem un vispārēju darba un naudas 

nozīmi. 7.—9. klasē notiek pievēršanās pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarībām, 

valsts ekonomiskajiem uzdevumiem un tās sniegtajām sociālajām garantijām, darba tirgu 

un iespēju tajā iesaistīties. Personiskā budžeta veidošana ir iekļauta kā mācību stundu 

rekomendācija sākot no 4. klases, kad skolnieki „mācās plānot savus izdevumus un 

saprātīgi rīkoties ar naudu”. Nākamais posms, kad mācību programmā ir iekļauta personīgā 

budžeta sastādīšana, ir 9. klase. Tad skolēni mācās izmantot matemātiskās prasmes finanšu 

aprēķinos- valūtas maiņas kursa, kredītprocentu, nodokļu aprēķinos. 

Ekonomikas mācību skolniekiem ir plānots iemācīties klasificēt savas vēlmes un 

vajadzības, iemācīties analizēt izmaksas konkrētās dzīves situācijās, izvērtēt alternatīvas 

brīvā laika pavadīšanai atbilstoši savam ekonomiskajam stāvoklim, zināt naudas 

pieprasījumu un piedāvājumu, naudas vērtību. Paredzēts apgūt piedāvājuma un 

pieprasījuma likumsakarības, cenu elastīgumu, paredzēt tirgus regulēšanas sekas un cenu 

svārstības pie dažādiem apstākļiem, zināt, kas ir grāmatvedības bilance. Kopumā aptuveni 

10% no mācību programmā paredzētā laika bija atvēlēta skolnieka kā patērētāja apmācībai. 

Tiek rekomendēts mācīt, kā plānot un sabalansēt ģimenes budžetu, tiek mācītas kredītu 

funkcijas, prasme sastādīt kredīta atmaksāšanas plānu un aprēķināt kredīta procentus. 

Lielākā daļa apmācību satura saistīta ar uzņēmējdarbību, ražošanu, konkurenci un 

monopolu. Skolnieki izstrādā „biznesa plānu”, plānojot sava uzņēmuma līdzekļus un 

izmaksas. Programma ietver arī tēmas par darba tirgu, darba algas aprēķināšanu. Paredzēts 

mācīt arī par bankām, to lomu un funkcionēšanu. 27% satura atvēlēts valsts lomai 

ekonomikā un starptautiskajām ekonomiskajām attiecībām. Skolēniem ir jāpārzina 

vērtspapīru veidus un jāspēj prognozēt ieguvumu no ieguldījumiem vērtspapīros, aprēķināt 

peļņu un zaudējumu no ieguldījumiem vērtspapīros, jāprot izvērtēt līdzekļu ieguldīšanas 

iespējas, jāprot izvēlēties izdevīgāko noguldījuma piedāvājumu un aprēķināt ieguvumu no 

noguldījuma. 

Pamatprasībās mācību priekšmeta apguvei galvenokārt tiek prasīts izprast dažādus 

ekonomikas aspektus, jautājumus, daļas u.t.t. Tēmu daudzveidība un atvēlētais apguves 

laiks neveicina prasmju veidošanos, jo nedod laika kritiski izvērtēt, diskutēt un pielietot 

apgūtās zināšanas. 
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Pētījums galvenokārt vērtē finansu lietpratības apguvi vidusskolas 

līmenī, kur tā tiek apgūta gan ekonomikas, gan komerczinību 

ietvaros. Valsts gala pārbaudījumi ir noteikti ekonomikas 

priekšmeta apguvei. Pētījuma dati rāda, ka standartizācijas un 

pārbaudes process liek subjektīvi zemāk vērtēt ekonomikas 

priekšmeta lietderību un tā saturu skolā finanšu prasmju apguvei. 

Gan skolēni, kas apgūst komerczinības, gan skolotāji, kas tās 

pasniedz, atzinīgi vērtē lielāku brīvību priekšmeta satura 

veidošanā un apmācības metodēs. 

 

Skolēni un mazākā mērā arī skolotāji sevi redz kā „mācību 

standarta” upurus. Atsaucoties uz izglītības standartu, skolēni 

attaisno skolotājus kā apstākļu upurus: skolotāji nav atbildīgi par 

mācību saturu un nav vainīgi, ja tas ir nepiemērots un 

neinteresants. Skolēni mācību materiālu izvēli nesaista ar 

skolotāja radošumu un kvalifikāciju un arī paši sevi neredz kā 

partnerus mācību satura veidošanā. Skolotāji intervijās sevi mazāk 

pozicionē kā standarta „upurus”, tomēr atzīst tēmu un tematu 

iedalījumu ierobežojumu pa stundām, plānojot mācību saturu. Gan 

skolēni, gan arī skolotāji atzīmē, ka ekonomikai un 

komerczinībām veltāmo stundu skaits ir neliels un stundās iegūtās 

zināšanas ir fragmentāras. Skolēniem finanšu lietpratības 

zināšanas ir grūti sasaistīt ar citos mācību priekšmetos apgūto vai 

sadzīvē pieredzēto.  

 

Pētījuma dati liecina, ka ekonomikas skolotāji mācību standartā 

atvēlēto stundu skaitu un to sadalījumu (piemēram, iekļaujot 

kopējā sociālo zinību priekšmetā), uzskata par neatbilstošu 

skolēnu vajadzībām un spējām.  

 

Vērtējot izglītības standartu no satura viedokļa, vērojama tā 

neatbilstība attiecīgā skolēnu vecumposma vajadzībām. Piemēram, 

ar nodarbinātību saistītu informāciju vajadzētu piesaistīt skolēnu 

dzīves ciklam – 12 gadu vecumā tiesiski iespējams uzsākt algotu 

darbu, tāpēc piemēroti būtu apspriest ar darba attiecībām saistītu 

informāciju, utt. Patlaban skolēnu vajadzības tiek pakārtotas 

saturiskai prioekšmeta loģikai. 

 

4.2. Mācību materiāls 

 

Pētījums rāda, ka mācībām galvenokārt tiek izmantotas skolas 

bibliotēkas iegādātās grāmatas. Intervētie skolotāji lielākoties min 

grāmatas kā galveno mācību materiālu, bet aktīvākie un radošākie 

skolotāji atzīst, ka izmanto arī internetā atrasto, kā arī dažādos 

kursos (par vērtīgākajiem atzīstot ārzemēs apmeklētos) apgūto 

materiālu, lai padarītu vielu interesantāku un mūsdienīgāku. 

Mācību literatūra, kas pieejama latviski, tiek uzskatīta par 

pietiekami labu, bet tās trūkums ir ātrā informācijas novecošanās. 

Skolotāji atzīst ekonomikas priekšmeta dinamisko dabu un 

 

 
„Sociālās zinībās 

pamatskolā mēs 

joprojām pārkāpjam 

tos principus, kādus it 

kā grib valsts, un 

joprojām veselu gadu 

ekonomiku mācam 

atsevišķi. Un to māca 

profesionālis. Nevis 

sociālo zinību 

skolotājs.”  

(Skolotāja, intervija, 

Zemgales reģiona 

pilsētas skola) 

 

 

 

„Ekonomika tiek 

pasniegta ļoti saistoši, 

un tas ir, kad tu spēj 

iedziļināties un izprast 

ar dažādām dzīves 

situācijām un 

piemēriem kā tas 

notiek īstajā dzīvē, jo 

šo teoriju ne vienmēr 

mēs protam izmantot 

piemērotajās dzīves 

situācijās.” (Skolniece, 

intervija, Rīgas 

privātskola) 
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„Ekonomikā ir ļoti 

daudz metodikas, 

praktiski uzdevumi 

un piemēri, 

ekskursijas, mācību 

grāmatas. Mācību 

materiālu man ir 

daudz, jo ilgi jau 

strādāju par 

skolotāju., nu jau 

kādi 23 gadi būs. 

Kombinēju atkarībā 

no skolēnu spējām, 

cenšos tās sākumā 

novērtēt, pēc tā 

skatos, ko no visa, 

kas man ir, 

izmantošu, lai iegūtu 

labāko rezultātu. 

Iedvesmu sniedz 

labie vārdi pēc tam, 

kad skolēni jau skolu 

ir beiguši, tad ir 

sajūta, ka vēl varu 

mācīt, ka ir jēga. 

(Skolotāja, intervija,  

Kurzemes reģiona 

vidusskola) 

 
„Tāpēc, ka viņa mums 

ir pasniedzēja, un viņa 

pēc būtības nedrīkst 

to.. Viņa jau tikai tā, 

kaut kādus savus 

atgadījumus, kaut ko 

par Rimi vai kaut 

kādiem veikaliem 

stāstījusi, tā. Tīri pēc 

teorijas apstāsta, tā 

tīri bez pārējām 

detaļām, niansēm, kas 

viņai noticis, jo mums 

tas interesē.” 

(Skolnieks, intervija, 

Rīgas vidusskola) 

cenšas atjaunināt informāciju, piemēram, meklējot aktuālākos datus 

Centrālā Statistikas biroja mājaslapā.  

 

Ekonomikas un komerczinību skolotāji nereti ir vēl kāda mācību 

priekšmeta skolotāji, kas viņiem neļauj pietiekami pievērsties 

aktualitātēm ekonomikas jomā. Viens no intervētajiem skolotājiem 

ieskicē ideju, ka mācību priekšmetos, kas tik ļoti saistīti ar 

pārmaiņām, skolotājam noderētu asistents, kas sagatavotu jaunākos, 

aktuālākos datus. 

 

Kā pamata mācību līdzeklis intervijās vairākkārt tiek pieminēta 

Siņicina „Ekonomika”
4
. Skolās izmanto arī augstskolām paredzēto 

„Mazā biznesa kursu”
5
, jo trūkst alternatīvu līdzekļu, kas būtu 

piemērots vidusskolas vecumam. Skolotāji vēlas lielāku mācību 

materiālu daudzveidību. Patlaban lielākā daļa skolotāju papildus 

veido paši savus izdales materiālus, kā arī apkopo informāciju, kura 

iztrūkst grāmatās. Kāds intervētais skolotājs ir izveidojis savu mācību 

grāmatu, ko izplata elektroniski vai kopētu izdales materiālu veidā 

skolēniem. Grāmatu izdot traucējis laika trūkums. 

Skolotājiem izmantojot piemērus „no dzīves”, skolēni mācīto vielu 

uztver praktiskāk un ar lielāku interesi par mācību priekšmetu. 

Skolēnu interesi par priekšmetu piesaista skolotāju stāsti, kas pēc 

skolēnu domām ir nestandarta, tieši un atvērti vai pat rada „neatļauta” 

augļa sajūtu. Labās prakses gadījumos skolotāji kombinē mācību 

materiālus, meklē internetā praktiskus piemērus, kombinē dažādas 

grūtības pakāpes uzdevumus.  

4.3. Skolotāju lomas maiņa 

 

Skolēnu skatījumā labs skolotājs tiek saistīts ar spēju saistoši pasniegt 

mācību vielu. Pētījuma dati rāda, ka skolēnu vērtējums par 

ekonomiku un komerczinībām atkarīgs no tā, ar kādām metodēm 

skolotājs strādā. Kā labos apmācības piemērus skolēni min aktīvu 

dalību un spēles, kas palīdz iedzīvināt un izprast analizējamo 

situāciju. No skolotāja tiek sagaidītas ne tikai akadēmisku zināšanu 

un teorijas izklāsts, bet dzīves pieredze un prasme tajā dalīties, kā arī 

spēja motivēt skolēnus darbībai. Skolēni augsti vērtē skolotājus, kuri 

ir ieinteresēti un atbalsta pašu skolēnu darbību – sākotnēji motivējot 

skolēnus patstāvīgai darbībai ar atzīmēm vai piekļuvi stipendijām, 

piemēram, parādot cik interesanti var būt konkursi un palīdzot meklēt 

par tiem informāciju.  

 

Skolēnu viedoklis liecina par būtisku skolotāju lomas maiņu– tiek 

gaidīts, ka skolotāji ne tikai sniegs akadēmiskās zināšanas, bet drīzāk 

darbosies kā mentori, kas motivēs, ieinteresēs un palīdzēs skolēniem  

                                                           
4
 Siņicins M., Ekonomika vidusskolām. Rīga: RaKa, 2010 

5
Joma S. Mazā biznesa kurss. Rīga: Jumava, 2002 
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veiksmīgi operēt ar informāciju. Viens no šo pārmaiņu 

cēloņiem ir interneta izmantošana informācijas ieguvei. Līdz ar 

to skolotāja kā „enciklopēdijas” funkcija vairs nav 

nepieciešama.  

 

Uzsvars jāliek uz informācijas ieguvi, apstrādi un ticamības 

izvērtēšanu. Kā izteicās viens no intervētajiem skolotājiem – 

nepieciešams nevis iemācīt skolēnam, bet gan parādīt kā pašam 

iemācīties. Iemācot, skolēni informāciju aizmirst, bet pašu 

apgūto, atcerēsies. Skolēni pozitīvi atsaucas par šādu apmācību, 

taču vērtē šādu skolotāju darba stilu par izņēmumu.  

„Labo skolotāju” piemēri ir no visām vecumu grupām. 

Vienlaikus skolēnu intervijās un diskusijās paustais liecina par 

skolotāju „izdegšanu”.  

4.4. Priekšmetu integrēšana un radoša pieeja 

Skolēni mācību standartā pausto uzsvaru uz praktisku zināšanu 

apguvi un tā īstenošanu vērtē kritiski. Skolā mācītais tiek 

uztverts kā atrauts no skolēna apkārtējās vides. No vienas 

puses, skolēni neuztver tādas ikdienas nodarbes kā naudas 

aizņemšanās, klases fonda uzturēšanu, dalību mājsaimniecības 

uzturēšanā kā finanšu darbības. No otras puses, mācību saturs 

netiek mērķtiecīgi veidots, lai to integrētu skolēnu ikdienas 

pieredzē. Arī skolotāji atzīst, ka apmācībā iekļauts par maz 

praktisku uzdevumu. Mācību priekšmetu standarts ekonomikā 

ir ļoti sarežģīts un apjomīgs, lai to varētu tuvināt ikdienai, 

teoriju vienkāršojot un parādot skolēnam, kur un kā tā darbojas 

praksē. Kaut gan nav iespējams apgalvot, ka skolēni vērtētu 

praktiskas zināšanas augstāk par teorētiskajām (teorija tiek 

uzskatīta par būtisku mācību sastāvdaļu), pētījuma materiālos – 

gan priekšmeta vērtējumos, gan ekonomikas procesu 

vērtējumos - spilgti parādās praktisku zināšanu trūkums un 

teorētisko zināšanu atrautība no praktiskas darbības.  

 

Jaunieši pozitīvi vērtē stundas, kurās teorijas pārrunājuši 

saistībā ar konkrētām pieredzēm, kurās pašiem ļauts iesaistīties 

diskusijā vai izpildīt praktiskus uzdevumus. Skolotāji arī šāda 

veida stundas min kā vēlamas un noderīgas, un labprāt tādas 

veidotu. Būtībā, skolēni nenoliedz teorijas nepieciešamību un 

pat pieļauj iespēju, ka tā ne vienmēr var tikt mācīta aizraujoši, 

bet vēlas, lai dažādas tēmas tiktu integrētas viena otrā, tādējādi 

padarot visas zināšanas par nepieciešamām, nevis tikai 

iemācoties uz vienu kontroldarbu un pēc tam vairs nekad 

neizmantojot attiecīgās zināšanas.   

4.5. Alternatīvas apmācību metodes un skolēnu motivācija 

 

Pētījums norāda uz skolotāja izšķirošo nozīmi skolēnu iesaistē 

alternatīvā apmācībā. Visas skolas neiesaistās skolēnu 

konkursos un projektos un nav vienota veida, kā par tiem iegūt  

 
„Man liekas, ka tie 

skolotāji, kas ir 

nostrādājuši skolās jau kaut 

kādus 30 vai 25 gadus, 

viņiem būtu jāpaņem kāds 

laiciņš brīvs. Tieši priekš 

sevis. Nezinu, jāiziet ielās, 

jāizpēta viss kā kas notiek 

un tad nāk atpakaļ...” 

(Skolniece, diskusija 

Zemgales reģiona  

vidusskolā) 

 
 
„Nu kaut vai aizvestu klasi 

uz veikalu un parādītu 

plauktos produktus, cik 

dažādi fasējumi, cik 

dažādām cenām un mācēt 

izvēlēties. Vienkārši to 

nevar izdarīt fiziski, bet tam 

noteikti būtu jābūt.[..] 

Piemēram, ja mēs 

mācamies par ražošanas 

izmaksām, tad mēs visa 

klase ejam uz mājturības 

kabinetu un cepam 

pankūkas vai cepumus, pēc 

tam sveram visu, rēķinam, 

saskaitām, cik sanāk, par 

cik pārdosim klases 

biedriem.” (Skolotāja, 

intervija, Pierīgas 

vidusskola) 
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„Mācību firmas, 

manuprāt, ir ļoti 

mani ietekmējušas. 

Man ir bijušas trīs 

tādas pavisam skolas 

laikā - divas 

pamatskolā un viena 

vidusskolā. Tās ir 

spējas un prasmes, 

kas ir noderīgas ne 

jau tikai tiem 

ekonomistiem vai vēl 

kādam, kas ar 

ekonomiku saistīs 

savu nākotni, bet 

tieši visiem. Kaut vai 

laika plānošana, vai 

darba darīšana, jo 

tur ir... Tas nav tā, 

ka tev patīk, 

piemēram, stādīt 

puķes un tu stādi 

puķes. Tur ir, 

pirmkārt, jāuzraksta 

biznesa plāns, tad ir 

kaut kas jāizdomā, ko 

tu ražosi, kas tev 

reāli pēc tam ir arī 

jātaisa... Mājās jāsēž 

vai attiecīgi 

pakalpojums 

[jāveido]... Tad 

jāpasniedz sevi 

cilvēkiem, tad ir 

jāiekasē nauda, 

jāizdod nauda, 

jāapraksta, kā tā 

nauda tur plūst. 

Jāpiedalās 

pasākumos. Tas ir 

ļoti, ļoti daudzpusīgi. 

Tieši tāpēc tas ir 

mani ietekmējis, tas 

ir arī licis saprast, ko 

es gribu darīt 

nākotnē.” (Skolniece, 

intervija, pilsētas 

ģimnāzija) 
 

informāciju. Vienreiz piedaloties, skolēns, piemēram, savā e-pastā 

regulāri saņem ziņas par iespējām iesaistīties un sevi pierādīt. 

Skolēnu motivēšana ar atzīmi, vismaz sākotnēji, veicina skolēnu 

interesi par ārpusklases aktivitātēm. Ļoti reti skolēni paši uzņemas 

iniciatīvu. Gan skolēni, gan skolotāji atzīmē, ka šādi pasākumi palīdz 

ne tikai iegūt pieredzi un zināšanas, bet arī veicina skolēnu vispārējo 

ieinteresētību ekonomiskos procesos. 

 

Konkursi ir vieni no skolēnu motivējošiem pasākumiem, kas veicina 

viņu iesaistīšanos gan aktīvā skolas sociālajā dzīvē, gan, iedziļinoties 

mācību priekšmetos un apgūstot mācību vielu praktiskā veidā, 

mudina pielietot savas zināšanas radoši. Ar skolā veidotajiem mācību 

uzņēmumiem skolēniem ir iespēja piedalīties arī plašāka mēroga 

(rajona, pilsētas, valsts, Eiropas, pasaules) konkursos ar vērtīgiem 

ieguvumiem. Svarīgs skolēnu motivējošais faktors ir apbalvojumi 

dažādos konkursos vai olimpiādēs – gan individuālie, gan kolektīvie. 

Saņemt diplomu visas skolas priekšā ir pagodinājums un sniedz 

gandarījumu, taču vēl vairāk motivē naudas balvas, kuru klases 

izmanto ekskursijām vai (retāk) ieguldot klases fondā. Arī stipendija 

tiek uztverta kā balva par labām sekmēm. Par motivējošo spēku 

skolēni bieži atzīst skolotāju, kurš/a iedrošina skolēnus piedalīties un 

bieži arī iesaistās un palīdz. Dalība var būt atkarīga no skolēnu pašu 

iniciatīvas, piemēram, konkurss „Gada klase”, „Zelta zivtiņa”, kas 

risinās vairākās skolās, kur skolēniem jāvāc punkti (konkursos, 

mācību sekmēs, dažādās aktivitātēs) visa mācību gada laikā.  

 

Profesionālajās skolās skolēnus labiem un teicamiem mācību 

sasniegumiem motivē stipendijas, bet privātskolā – mācību maksas 

atlaides. Tomēr interesanti, ka daļa skolēnu nošķir nākotnes karjeras 

plānus no ikdienas prasmēm, skaidrojot, ka vidusmēra iedzīvotājam 

ar skolā mācīto pietiek, bet, ja mērķis ir savu nākotni saistīt ar 

biznesu, tam jau laicīgi jāpievērš uzmanība.  

 

Skolās, kurās nav aktīvu, ieinteresētu skolotāju, ar projektiem un 

ārpusklases aktivitātēm, kas saistītas ar finanšu izglītību, nodarbojas 

tikai atsevišķi skolēni, kuri paši ir augsti motivēti. Viņu 

klasesbiedriem nav zināšanu par ārpusskolas iespējām. Skolās, kurās 

ir aktīvi skolotāji, skolēni atzīst, ka, lai gan sākumā viņiem bijusi 

nepieciešama papildus motivācija, tad šobrīd viņi paši interesējās un 

ar skolotāju tikai konsultējas par to, kā kaut ko veiksmīgāk izdarīt. 

 

Būtiskas ir mācību eksursijas, kur skolēni brauc uz uzņēmumiem, lai 

vērotu to darbību. Skolēni paši atzīst, ka šāda praktiskā redzēšana, kā 

notiek reāla uzņēmējdarbība ir pievilcīgāks apmācības veids, 

salīdzinot ar stundā apgūstamo teoriju. 
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4.5.  Mācību uzņēmumi 

 

Skolās, kurās ir iespēja veidot mācību uzņēmumus, tos novērtē kā 

ļoti labu pieredzi. Arī skolās, kurās mācību uzņēmumi netiek 

veidoti, lielākā daļa skolēnu tos piemin kā labas prakses piemērus 

un izrāda lielu interesi, lai šī prakse tiktu aizgūta arī viņu skolā. Tas 

liecina par mācību uzņēmumu popularitāti un augstu prestižu 

jauniešu vidū. 

Skolēni, kas veidojuši mācību uzņēmumus, augstu vērtē iegūtās 

prasmes un uzskata tās par ilgtspējīgām un noderīgām arī nākotnē. 

Piedalīšanās mācību uzņēmumos arī vairo skolēnu pārliecību par 

savu finansu lietpratību. It īpaši tad, ja izdevies mācību uzņēmuma 

beigās arī kaut ko nopelnīt, neatkarīgi no iegūtās summas lieluma, 

jaunieši bija lepni par padarīto darbu. Tā ir arī droša vide, lai iegūtu 

pamata prasmes, kā viens no jauniešim fomulē: „Drošā vidē 

paspēlēties ar naudu”. 

 

Vienlaikus jaunieši vēlas vairāku pakāpju mācību uzņēmējdarbību 

ar pāreju uz patstāvīgu uņēmējdarbību. Pārejas trūkumu kritizē arī 

skolotāji. Mācību uzņēmumu gada beigās nepieciešams likvidēt, 

tāpēc arī daudzi jaunieši, kuri mācību uzņēmumus bija veidojuši  

jau vairākas reizes, atzina, ka viņi jūtas jau pietiekami 

„paspēlējušies” un labprāt, sasniedzot pilngadību, līdzīgā veidā 

nodarbotos ar īstu uzņēmējdarbību. Viens no skolotājiem ierosināja, 

ka būtu nepieciešams veidot biznesa inkubatorus, kur skolēniem 

būtu pieejams profesionāla grāmatveža un jurista atbalsts, un viņi 

mācītos kā izplatīt savu preci īstā tirgus situācijā.  

 

4.6. Skolotāju sadarbība 

Augstāk minētās problēmas ļautu risināt skolotāju kooperācija, 

veidojot mācību materiālus virtuālā vidē. Vairāki skolotāji 

iesaistījušies skolotāju apvienībās, kuras tiek dažādi vērtētas: vieni 

skolotāji tās uztver kā lielisku iespēju pieredzes apmaiņai un 

aktualitāšu apspriešanai, citi šādas apvienības dēvē par kolēģu 

pašapliecināšanās nepieciešamību. Vienlaikus visi skolotāji pozitīvi 

vērtē pieredzes apmaiņu ar kolēģiem, arī citu mācību priekšmetu 

skolotājiem.  

4.7. Kopsavilkums 

 

Skolēni daudz ātrāk par izglītības sistēma pielāgojušies moderno 

tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.  Skolotāja kā informētāja 

loma mainījusies uz mentoru, motivatoru, ieintersētāju. Izglītības 

saturs un standarts attiecībā uz ekonomiku ir sarežģīts, teorētisks un 

plašs, kas apgrūtina tā uztveri un pielietojamību. 
 

 

 
„Nu, kāpēc nevarētu 

skolēnu mācību firmas 

darboties vasaras 

brīvlaikā? 11. klasē 

viņš ir uzrakstījis 

biznesa plānu, viņš ir 

radījis jaunu lietu - nu, 

pieņemsim, es nezinu, 

kaut kādu (domā) - 

Zilais saldējums, 

pieņemsim. Vasarā 

viņš to saldējumu, viņš 

varbūt pat patentē, 

viņš pats neražo - 

pasūta partiju piena 

kombinātā, ja, Zilā 

saldējuma līniju, viņš 

reklamē viņu, viņš 

organizē pārdošanu! 

Viņš tur atrod, tur 

atrod, vai pats tirgo uz 

stūra, ja: pie Trīs 

strēlniekiem Zilais 

saldējums, ja? 

Brauciet šurpu!” 

(Skolotājs, intervija, 

Rīgas vidusskola) 
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Secinājumi un ieteikumi 

1. Valsts un pašvaldības iestādēm 

Pētījums apstiprina pieņēmumu par skolu būtisko lomu skolēnu finanšu lietpratības 

celšanā. Patlaban ar finanšu lietpratību saistītie jautājumi ir iekļauti pamatizglītības 

programmas obligātajā un vidējās izglītības izvēles programmā. Izglītības programmu 

standartā iezīmētais studiju saturs ir pārāk plašs un atvēlētais laiks pārāk īss, lai 

skolēni iegūtu nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Mācību saturs nav pieskaņots 

skolēnu vajadzībām un valstiski noteiktajām darba un rīcībspējas tiesībām.  

Pētījums rāda, ka apmācība ir efektīvāka un jauniešiem lietderīgāka, ja tajā piedalās 

jomas speciālisti un skolotāji izmanto radošu pieeju gan mācību satura, gan 

priekšmetu integrācijas jautājumos. Gadījumu izpēte liecina, ka finanšu lietpratības 

jautājumu iekļaušanai sociālo zinību blokā pamatskolā patlaban ir galvenokārt 

negatīvas sekas, ja priekšmetu māca skolotājs, kuram nav zināšanu un pieredzes 

attiecīgajā jomā. Lielākā daļā skolu gan mācību standarta ieteikumi, gan mācību 

procesa organizācija tiek uztverta kā negrozāma un citi priekšmetu integrācijas un 

apmācības modeļi, piemēram, integrējot finanšu jautājumus ar mājturību tehnoloģiju 

kursu vai profesionāļu pieaicināšana tiek uztverta kā skolas risks. 

Skolotāju sadarbību un tālākizglītības iespējas lielā mērā nosaka pašvaldību 

attieksme. Pētījums rāda, ka pašvaldībām ir svarīga loma finanšu lietpratības 

apmācības integrēšanai vietējās kopienas dzīvē, audzinot topošos darba ņēmējus un 

devējus. Pētījuma autori redz pašvaldību kā tiltu skolu, vietējo nevalstisko 

organizāciju un uzņēmumu sadarbībai. 

1.1. Valsts, IZM:   

1.1. 1. Atvieglot un atbalstīt skolu radošu pieeju integrētu mācību priekšmetu 

apmācībai. Jāatrod līdzsvars starp faktoloģiskām zināšanām, kritiskas procesu 

analīzes un prasmju apmācību. 

1.1.2. Atbalstīt apmācību, izmantojot mācību uzņēmumus, kā arī attīstīt mācību 

uzņēmumu nākamo soli – pārvērst tos jauniešu uzņēmumos, piemēram, veidojot 

biznesa inkubatorus jauniešiem un normatīvi regulēt jauniešu biznesu. 

1.1.3. Atbalstīt inovatīvu mācību līdzekļu izstrādi: datorspēles, virtuālo studiju vidi, 

iesaistot jauniešus satura un līdzekļu veidošanā. 

1.1.4. Dažādot skolotāju tālākizglītību: dažāda līmeņa kursus un alternatīvas 

apmācības formas. Skolotāju apmācība jāpadara daudzveidīga, ta ā būt apgūstamai 

caur praktisko pieredzi, piemēram, paredzot stažēšanos kādā uzņēmumā. Jāizvērtē 

skolotāju tālākizglītības kvalitāte, tā regulāri jākontrolē un jāpielāgo aktuālajām 

vajadzībām. 

1.1.5. Skolotāji jāmotivē tālākizglītībai un radošam darbam, piesaistot atalgojumu 

kvalifikācijai, organizējot valsts un starptautiska mēroga skolotāju sadarbības 

projektus, uz darbību orientētu apmācību. 

 

1.2. Pašvaldības:  

1.2.1. Izveidot reģionālu skolotāju – mentoru tīklu ar atbildīgo koordinatoru centrā: 

katrā reģionā viens skolotājs koordinē priekšmeta metodisko darbu, informāciju, 

pieredzes apmaiņu un citas apmācības formas reģionā, paredzot noteiktas darba 
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stundas un atalgojumu. 

1.2.2. Pašvaldības piesaista vietējos uzņēmējus. Pašvaldības veicina vietējo uzņēmēju 

un skolu sadarbību un komunikāciju. Ieinteresē uzņēmumus skolēnu praktikantu 

pieņemšanā, ļaujot skolēniem apgūt darba tirgum nepieciešamās iemaņas. Pašvaldības 

koordinē/piedāvā prakses vietas un darbu skolēniem.  

1.2.3. Pašvaldības mērķtiecīgi atbalsta skolotājus kursu apmeklēšanā. 

Labās prakses piemēri:  

Uzņēmējdarbības apmācību īstenot, piemēram, balstoties uz mājturības stundā 

apgūstamo, kurā skolēni aprēķina produktu izmaksas, pagatavo un realizē 

produktus, darbībā apgūstot izpratni par teorētisko jēdzienu pielietojumu. 

Uzņēmējdarbības un ekonomikas komponenti sociālo zinību blokā un 

priekšmetu vidusskolā uzticēt uzņēmējiem vai skolēnu vecākiem. 

2. Skolām un skolotājiem 

Izglītība jauniešu skatījumā ir būtisks resurss nākotnes veidošanā un jaunieši kopumā 

uzticas izglītības sistēmai un skolotājiem. Vienlaikus ideālā skolotāja loma jauniešu 

acīs ir mainījusies un jaunieši atzinīgi vērtē skolotājus, kas atbalsta un motivē 

audzēkņus ārpusskolas aktivitātēm un papildus izglītības iespējām. Jaunieši atbalsta 

skolotāju radošu pieeju apmācības procesam un skolas atvērtību jomas profesionāļu 

iesaistīšanai un alternatīvām apmācības metodēm – mācību uzņēmumiem, mācību 

eksursijām. 

2.1. Izmantot daudzveidīgas apmācību metodes:  

2.1.1. Atbalstīt klašu ekskursijas uz uzņēmumiem un bankām, atvieglot sadarbībai 

nepieciešamo dokumentāciju; 

2.1.2. Atbalstīt izglītības satura elastīgāku piemērošanu, interaktīvu mācību procesu. 

Uzsvērt, ka IZM standartiem ir tikai ieteikuma spēks un atbalstīt tos skolotājus, kas 

strādā radoši; 

2.1.3.Veidot „atpūtas stundas”, kurās skolēni darbojas patstāvīgi, izmanto datubāzes, 

veido mācību saturu. Stundās analizēt gan labos, gan sliktos biznesa piemērus. 

Piemēram, SMS kredīts un kredītņemšana skolu programmās vispār nav detalizēti 

analizēta; 

2.1.4. Aicināt nozares ekspertus uz vieslekcijām. Veidot regulāru uzņēmēju, 

speciālistu sadarbību ar skolu, daloties praktiskajā pieredzē ilgākā laika posmā – 

uzņēmējs kļūst par klases mentoru. Sadarbību ar absolventiem izmantot ne tikai 

profesionālai orientācijai, bet arī apmācībai, mentoringam, piemēram, organizēt akciju 

– atbalsti savu skolu! 

2.1.5. Izmantot mācību firmas kā metodi vismaz komercklašu apmācībā. 

2.2. Starpskolu sadarbība – kursi, ekskursijas, skolotāju grupas, kas apmainās ar 

pieredzi, mācību materiāliem. Pētījuma dati rāda, ka šāda apmaiņa skolotājiem kalpo 

arī kā motivējošs faktors un pasargā no izdegšanas. Šādi var atvieglot slodzi, veidojot 

kopīgus mācību līdzekļus un atjaunojot saturu. 

2.3. Iesaistīt skolēnu vecākus finanšu lietpratības veidošanā, atbalstot kopīgus 

ģimenes projektus. 

2.4. Skolā veidot virtuālu vai reālā vidē redzamu informācijas stendu ar aktuālo 
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informāciju par ārpusskolas izglītības iespējām skolēniem un skolotājiem. 

2.5. Iesaistīt jauniešus skolas ekonomiskajās aktivitātēs – resursu taupīšanā, skolas 

fondu pārvaldībā, lēmumu pieņemšanā  

Labā prakse:  

Stundu sākumā 10-15 minūtes ļauj skolēniem reflektēt, diskutēt par aktuālajām 

ekonomikas ziņām. 

Sākotnēji ar atzīmēm motivē jauniešu aktīvu dalību ārpusskolas aktivitātēs, 

konkursos. 

Skola ļauj jauniešiem pašiem organizēt skolā kampaņu par resursu taupību. 

3. Uzņēmējiem, finanšu institūcijām, kopienu NVO 

Patlaban vispārizglītojošo skolu un uzņēmēju sadarbība ir atkarīgu no atsevišķu skolu 

vai uzņēmēju iniciatīvas. Pētījumā gūtā informācija liecina, ka sadarbību kavē gan 

birokrātiskas procedūras sadarbības organizēšanā, gan skolu un skolotāju bailes no 

uzņēmumu iespējamā savtīguma, gan skolotāju pārslogotība.  

Intervijās paustajos priekšstatos par uzņēmumdarbību netika pieminēta uzņēmēju 

sociālās atbildības un sociālo vērtību nozīme uzņēmējdarbībā, veidojot priekšstatu par 

uzņēmējdarbību kā peļņā un pašinteresē balstītu aktivitāti.  

Jauniešu nākotnes ekonomiskās bāzes veidošanā nozīmīga ir pirmā nodarbinātības 

pieredze, kas ļauj pieredzēt naudas vērtību un gūt priekšstatu par darba tirgu. Ciešāka 

kopienas sociāli atbildīgu uzņēmēju sadarbība ar skolām ļaus izglītot mērķtiecīgus un 

finanšu ziņā lietpratīgus jauniešus un atturēt jauniešu izceļošanu no Latvijas. 

3.1. Piedāvāt skolām sadarbības iespējas, piemēram, ēnu dienas kopienas uzņēmumos, 

akcija – apmeklē banku – par 3 banku apmeklēšanu un kāda jautājuma noskaidrošanu 

tiek krāti zīmodziņi un piedāvāta balva. Prakses vietas ne tikai skolēniem, arī 

skolotājiem. 

3.2. Katrā pašvaldībā izveidot ekspertu paneli, kas nav saistīts ar noteiktu banku vai 

uzņēmumu.  Tā uzdevums būtu sniegt informāciju par banku pakalpojumiem un 

piedāvājumiem, uzņēmējdarbību, atbalstīt skolotājus un skolēnu uzņēmumus ar 

padomiem, materiāliem, finansēm.  

3.3. Bankas/uzņēmumi veido veiksmju un neveiksmju dienasgrāmatas no klientu 

pieredzes un ieteikumus. Bankās veidot jauniešiem draudzīgus pakalpojumus, aicināt 

ekskursijās un lauzt aizspriedumus par bankām kā „nopietnu”, atgrūdošu vidi.  

3.4. Nevalstiskās organizācijas, arī vecāku padomes ir sadarbības veicinātājs sarp 

skolām vai pat valstīm ar konkursu, nometņu palīdzību. Skolu un NVO, arī 

uzņēmumu sadarbība prakses vietu veidošanā. 

Labā prakse:  

Swedbank pārstāvji apmeklē skolu un sniedz bezmaksas konsultācijas par 

uzņēmējdarbību. 



41 
 

4. Vecākiem 

Pētījums rāda, ka ģimene ir nozīmīgākā vide finanšu lietpratības veidošanā jauniešos. 

Vienlaikus tikai mazākajā daļā pētījuma dalībnieku ģimeņu tiek apspriestas finanšu 

lietas un jauniešiem izvirzīti pienākumi un atbildība. Vēl mazāk jauniešu piedalās 

ģimenes lēmumos par budžeta plānošanu un tēriņiem. 

4.1. Izveidot rokasgrāmatu vecākiem par finanšu lietpratības audzināšanu, organizēt 

kursus vecākiem. 

4.1.1. Iedrošināt vecākus runāt ar jauniešiem par naudu un tās vērtību, dalīties 

pozitīvā un negatīvā pieredzē. Vecāki jauniešiem kalpo kā piemērs budžeta plānošanā. 

4.1.2. Kabatas naudu piešķirt no agra vecuma – iedalīt noteiktu summu, lai bērns var 

mācīties plānot un rīkoties ar ierobežotu summu konkrētā laika periodā. 

4.1.3. Iesaistīt jauniešus ģimenes budžeta plānošanā, praktiskās finanšu darbībās – 

rēķinu apmaksa, kredīti. Jauniešu rīcībspējas stiprināšana un novērtēšana. 

4.2. Vecāki-uzņēmēji, kas iesaistās kā eksperti mācību procesā. 

5. Jauniešiem 

Pētījums rāda, ka vecāki, skolotāji un finanšu iestādes galvenokārt jauniešus uztver kā 

pasīvus un apmācāmus ekonomikas dalībniekus. Arī paši jaunieši sevi galvenokārt 

redz kā patērētājus, atliekot savas rīcībspējas īstenošanu uz vēlāku laiku. Vienlaikus 

aktīva rīcība un nodarbinātības iespēju izmantošana skolas laikā paugstina finanšu 

lietpratību un nodrošina labākas starta pozīcijas. 

5.1. Apzināties, ka katra jaunieša ieņemtās starta pozīcijas lielā mērā nosaka nākotnes 

iespējas. Izmantot alternatīvas pieredzes un zināšanu gūšanas iespējas. Aktīvi meklēt, 

konsultēties un izmantot alternatīvas apmācību un nodarbinātības iespējas. 

5.2. Apgūt darba pieredzi iespējami agri. Iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs kā 

brīvprātīgajiem. Aktīvi interesēties pašvaldībā un vietējos uzņēmumos par darba 

iespējām vasarā. 

5. 3. Neskaidrību gadījumā laicīgi konsultēties ar draugiem, vecākiem, bankas 

speciālistiem. 

5.4. Zināšanas „nest mājā” un rosināt vecākus pārrunāt ģimenes finanšu lietas. 

5.5. Iesaistīties klases darba organizācijā – „mūžīgā kasiera” nomaiņa ļaus apgūt 

vēlākā dzīvē nepieciešamas prasmes vairāk skolēniem. 
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Pielikums 
  

Reģions Skolas tips 

Specializētā 

komercklase, 

biznesa 

novirziena klase 

Mācību 

uzņēmumi 
Papildus aktivitātes 

1 Vidzemes reģions 

profesionālās izglītības 

skola ir ir 

 

Vietējo uzņēmēju lekcijas 

ekskursijas uz Latvijas Banku 

2 Vidzemes reģions vispārizglītojošā skola ir ir Ekspertu lekcijas 

3 Vidzemes reģions vispārizglītojošā skola     

Konkurss "Jaunais eksperts" 

dalība ekonomikas olimpiādēs 

4 Vidzemes reģions vispārizglītojošā skola nav ir Ir 

5 Vidzemes reģions vispārizglītojošā skola     konkurss "Jaunais eksperts" 

6 Kurzemes reģions vispārizglītojošā skola nav nav 

Ekskursijas uz Latvijas Banku 

vietējo bankas filiāļu apmeklēšana 

7 Kurzemes reģions 

profesionālās izglītības 

skola ir ir 

mācību prakses 

ekspertu lekcijas, ekskursijas 

konkurss "Jaunais eksperts" 

8 Rīga vispārizglītojošā skola ir ir 

Ekspertu lekcijas 

ekskursijas 

9 Rīga vispārizglītojošā skola nav nav   

10 Rīga vispārizglītojošā skola ir nav Ekspertu lekcijas 

11 Rīga vispārizglītojošā skola ir ir 

Ekspertu lekcijas 

ekskursijas uz Latvijas Banku 

specializēti, izzinoši mācību uzdevumi 

12 Rīga 

profesionālās izglītības 

skola ir nav 

Ekspertu lekcijas 

mācību prakses 

13 Rīga vispārizglītojošā skola ir nav 

Ir iespējas piedalīties dažādos 

ārpusklases pasākumos, kas saistīti ar 

ekonomikas tēmu 

14 Pierīga vispārizglītojošā skola ir ir 

Ekspertu lekcijas, semināri 

ekskursijas uz Latvijas Banku 

15 Pierīga vispārizglītojošā skola nav ir Skolēni piedalās apmaiņas braucienos 

16 Zemgales reģions vispārizglītojošā skola nav nav 

Ekspertu lekcijas 

ekskursijas uz Latvijas Banku 

17 Zemgales reģions vispārizglītojošā skola ir ir 

Ekspertu lekcijas 

ekskursijas uz Latvijas Banku 

18 Latgales reģions 

profesionālās izglītības 

skola ir nav 

Iespēja piedalīties Studentu Padomē un 

lemt par skolas budžeta izlietojumu 

19 Latgales reģions vispārizglītojošā skola nav nav 

Reizi gadā karjeras dienas 

viesojas bruņoto spēku pārstāvji 

skolēni dodas uz "Skola Expo" Ķīpsalā, 

uz Atvērto durvju dienām augstskolās 
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