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Kas ir � nanšu pratība?
"Finanšu pratība" ir samērā jauns termins, kas tulkots no an-

gļu valodas līdzinieka – � nancial literacy, pasaulē attīstoties pār-
liecībai, ka jāveicina katra iedzīvotāja izpratne par � nanšu pasau-
li un tās sniegtajiem pakalpojumiem. Vairāki konti dažādās ban-
kās, pensija bankomātā, maksājumi internetbankā, noguldījumi, 
kredīti, apdrošināšana, vērtspapīru darījumi pēdējos 20 gados arī 
Latvijā ir kļuvuši par masveida pakalpojumiem, jo tie pieejami ik-
vienam iedzīvotājam. Tā tas nebija pirms 30 un 50 gadiem. Tur-
klāt Latvijas vēsturiskā situācija atšķiras no citām brīvā tirgus eko-
nomikas sabiedrībām, jo iedzīvotāju vidū ir vairākas paaudzes, ku-
rām nav iepriekšējas sagatavotības dzīvei brīvā tirgus apstākļos. 
Tātad katram būtu jāpārzina pakalpojumi, privāto � nanšu plāno-
šana, uzkrājumu veidošana pensijas periodam un tas, kā brīvais 
tirgus ietekmē mājsaimniecības ekonomisko situāciju. Taču, kā lai 
to visu zina, ja skolā nemācīja? Lūk, ko parāda aptaujas rezultāti 
par Latvijas iedzīvotāju � nanšu zināšanu pašnovērtējumu – par la-
bām un ļoti labām savas zināšanas uzskata tikai 33%, savukārt teju 
divreiz vairāk – 63% iedzīvotāju tās būtu jāuzlabo, jo tiek vērtētas 
kā viduvējas, vājas un ļoti vājas.

Kā tiks veidota Latvijas 
iedzīvotāju � nanšu pratība?

Sabiedrības attīstība strauji rit uz priekšu, un esošajā valsts 
izglītības saturā nav iespējams katram jaunam virzienam veidot 
jaunu mācību priekšmetu. Taču, lai pēc iespējas pilnīgāk mācī-
bu saturu papildinātu ar jaunumiem no mūsdienu � nanšu pa-
saules, � nanšu pratība ir kļuvusi par starpnozaru virzienu, kurā 
sadarbojas Valsts izglītības satura centrs, � nanšu sektora regu-
latori – FKTK, Latvijas Banka arī Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs, � nanšu pakalpojumu sniedzēji un nevalstiskās organi-
zācijas, kas kopīgi strādā pie satura papildināšanas un nodroši-
na atbalstu sociālo un ekonomikas zinību pedagogiem. Finanšu 
pratības temati pavisam noteikti jau ir iekļauti dažādos Latvijas 
skolu mācību priekšmetos. Latvijas skolēnu (15 gadu vecumā) � -
nanšu zināšanu pirmais starptautiskais novērtējums (OECD PISA 
2012) šovasar pierādīja, ka ar jauno paaudzi nemaz tik slikti nav, 
jo esam virs attīstīto valstu vidējā rādītāja – aiz mums ir brīvā tir-
gus smagsvari ASV, Vācija, Francija, Itālija, Spānija, Izraēla, Kolum-
bija un citas valstis. 

Savukārttiem, kuri skolas solu jau atstājuši, vienmēr būs 
iespējams savas zināšanas papildināt e-vidē, minēto partneru 
mājas lapās, kur izglītojoši materiāli � nanšu pratībā būs pieeja
mi arvien biežāk. Arī FKTK "Klientu skola" (http://www.klientu-
skola.lv/lv/) šoruden vērs durvis jaunā formātā. Veidosim pār -
baudes testus, ar kuru palīdzību ikviens interesents varēs 
nostiprināt iegūtās zināšanas. Piemēram, lai n skaidrotu perso-
niskās � nanšu mērķtiecības līmeni, jau tagad varat izmēģināt 
FKTK testu: http://bit.ly/1p9DkLu
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Ieva Upleja, 
FKTK galvenā sabiedrisko 

attiecību speciāliste, 
KLIENTU SKOLAS vadītāja

Kas notiek, ja kāda banka aiziet no Latvijas? Pagājušajā 
gadā FKTK pieņēma lēmumu atņemt licenci "UniCredit 
Bank". Vai nenotiek tā, ka sagrēkojusies banka nomai-
na izkārtni un turpina darboties tāpat kā līdz šim? Kas 
notiek ar noguldītāju naudu? 

Arvils Ozoliņš Rīgā
AS "UniCredit Bank" nolēma sašaurināt komercdarbību Balti-

jā un pati brīvprātīgi atteicās no licences. Šādā gadījumā, lai aizie-
tu no mūsu tirgus, bankai ir jāsaņem atļauja no FKTK, kas tiek iz-
sniegta tikai tad, ja banka ir izpildījusi saistības pret noguldītājiem, 
proti, pirms banka pārtrauc sniegt pakalpojumus, klientiem tiek 
izmaksāti visi viņu noguldījumi. Latvijā "UniCredit Bank" apkalpo-
ja ap 2000 klientu, un FKTK sekoja šā procesa norisei. Pārbaudot 
bankas operatīvo bilanci, FKTK secināja, ka visas saistības pret no-
guldītājiem ir izpildītas. Arī tiem klientiem, kuri nebija noguldītāji, 
tika laikus paziņots par bankas darbības pārtraukšanu. Viņiem bija 
iespēja pāriet uz citu banku, lai saņemtu nepieciešamos pakalpo-
jumus. FKTK deva atļauju "UniCredit Bank" aizdevumu, noguldīju-
mu un garantiju portfeļu pārejai "Swedbank’’ īpašumā.

www.klientuskola.lv
Rubrika tapusi sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas klientu skolu
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Latvijas iedzīvotāju finanšu zināšanu 
pašnovērtējums (SKDS aptauja, 2014. gada jūlijs)

Jautājiet par tematiem saistībā ar � nanšu pakalpo-
jumiem – FKTK eksperti jums atbildēs šajā slejā!

Ukraina var sevi pilnvērtī-
gi parādīt Eiropas tirgos, 
pārliecināti izstādē "Riga 
Food" sastaptie Ukrainas 
uzņēmēji.

SANDRA DIEZIŅA

Pirmoreiz izstādes 
vēsturē bija iekārtots Uk-
rainas nacionālais kop-
stends, kurā piedalījās 27 
uzņēmumi, pārstāvot pār-
tikas rūpniecību un iekār-
tu ražotājus. 

"Ukraina šobrīd lūko-
jas pēc jauniem tirgiem, 
esam nobrieduši Eiro-
pas tirgum un meklējam 
jaunus sadarbības part-
nerus," stāstīja "Ukraine 
Collective Expo" pārstāve 
Ņina Lanovenko. Turklāt 
Latvijā ir vieglāk nokļūt 
nekā, piemēram,  Franci-
jā, tāpēc Ukrainas uzņē-
mēji labprāt lūkojas Balti-
jas virzienā. 

Politiskā situācija Uk-
rainā nenoliedzami ietek-
mē arī biznesu, kas cieš 
zaudētā tirgus un valūtas 
kursa krituma dēļ. "Pagai-
dām nav stabilitātes un ar 
biznesu nodarboties ir grū-
ti," uzsver uzņēmēju pārstā-
ve. Taču ir jūtama lielāka 
interese par Ukrainas ražo-
jumiem, un vairāki uzņē-
mumi jau sākuši sadarbību 
ar Eiropas kompānijām.

Uz izstādēm un starp-
tautiskiem forumiem uz-

ņēmēji braucot paši par 
saviem līdzekļiem, jo "val-
dībai tagad ir citi uzdevu-
mi". Tāpēc īpašu pateicību 
saņēma "Riga Food 2014" 
rīkotāji un Ukrainas vēst-
niecība Latvijā, kas popu-
larizējuši Ukrainas nacio-
nālo stendu.  

Mērķis – Eiropa
Polimēru un papī-

ra iepakojuma uzņēmu-
ma "Master-Pak" pārstāv-
ji stāstīja, ka kompānijas 
piedāvātais cenu līmenis ir 
zemāks nekā analogu Ei-
ropas valstu – Vācijas, Itāli-
jas, Anglijas – ražotāju pie-
dāvājums. Uzņēmums di-
bināts 1997. gadā, un pēdē-
jos gados tas cenšas ieviest 
visas nepieciešamās pra-
sības, lai atbilstu Eiropas 
standartiem. Jau šā gada 
pavasarī kompānija pie-
dalījās izstādē Diseldorfā, 
kas devusi labus rezultā-
tus. "Virzāmies uz Rietu-
miem un turpmāk to da-
rīsim ļoti aktīvi," sarunā ar 
"Latvijas Avīzi" pārliecinā-
ti saka "Master-Pak" direk-
tora vietniece Jeļena Artju-
koviča. Saviem esošajiem 
klientiem kompānija bija 
atvedusi iekārtas, un jau 
izstādes pirmajā dienā tās 
visas bija pārdotas. 

Ar ES sertifi kātu
kabatā

"Zelena Sova" pārstāv-
ji Rīgā bija ieradušies pir-

moreiz, atvedot līdzi jau-
nu tehnoloģiju, kas tikai 
šogad patentēta Eiropas 
Savienībā, bet iepriekš tā 
ieguvusi patentu Ķīnā un 
Japānā. Šī sulu iepakoju-
ma tehnoloģija (ar atse-
višķi uzglabātu koncen-
trātu) ļauj piegādāt patē-
rētājam produkciju bez 
konservantiem un dažā-
dām piedevām. Uzņēmu-
ma pārstāvis Staņislavs 
Venjaminovičs lepojas ar 
nesen iegūto ES sertifi kā-
tu, kā arī iepriekš gūto at-
zinību Diseldorfas izstā-
dē, kas ļaus iekarot jaunus 
tirgus. Līdz šim strādāju-
ši arī Krievijas tirgū, bet 
pēc tā aizvēršanās gatavi 
meklēt jaunas iespējas un 
sadarboties ar jauniem 
partneriem. "Mācāmies 
strādāt jaunos apstākļos, 
un mēs izdzīvosim," ar 
pārliecību teic Ukrainas 
uzņēmējs. 

Viena no pazīstamā-
kajām Ukrainas kompā-
nijām – vīna ražotājs "Sha-
bo" – uz Rīgu bija devies 
iepazīšanās vizītē. "Shabo" 
izpilddirektors Džordžs 
Mšvidobadze atklāja, ka 
Odesas reģionā audzē vī-
nogulājus 1500 ha platī-
bā un lepojas ar jaunāka-
jām tehnoloģijām to au-
dzēšanā, kas neesot slik-
tākas par Francijā izman-
totajām. "Baltijas valstis 
mums ir interesantas. Kā-
pēc? Pirmkārt, tā ir Eiro-

pas Savienība. Domājam, 
ka mūsu produkcija at-
bilst Eiropas garšas īpat-
nībām gan pēc kvalitātes, 
gan nepieciešamajām pra-
sībām," pārliecināts uzņē-
mējs. Uzņēmējs cer, ka po-
zitīvu grūdienu eksporta 
palielināšanā dos Ukrai-
nas un Eiropas Savienības 
parakstītais asociācijas lī-
gums, kas paredz dažādus 
atvieglojumus savstarpējā 
tirdzniecībā. 

Ukrainas pilnvarotais 
vēstnieks Latvijā Anatolijs 
Oļeiņiks ir pārliecināts, ka 
abu pušu – ES un Ukrainas 
– ekonomiskā sadarbība 
var novest pie lieliska re-
zultāta. Turklāt Ukrainas 
ražotāju produkcijas kva-
litātes un cenu līmenis ir 
konkurētspējīgs. 

Ukrainas produkti 
tiecas uz Eiropu
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Ukrainas kopstendā izstādē "Riga Food" piedalījās galvenokārt pārtikas ražotāji, to vidū "Pyнa".

 Importa apjoms no 
Ukrainas 2013. gadā 
bija 129,5 miljonu eiro 
vērts, kas ir par 25,8% 
mazāk nekā 2012. gadā. 

 Pēc kopējā preču 
tirdzniecības apgrozīju-
ma Ukraina ar 221 mil-
jonu eiro kopējo tirdz-
niecības apjomu ieņem 
5. vietu Latvijas ārējās 
tirdzniecības partneru 
vidū ārpus ES. 

CSP dati

Uzziņa

Prasa "force majeure" piensaimniecībai
Saistībā ar krītošajām 

piena iepirkuma cenām 
un neskaidro situāciju pēc 
gaidāmās kvotu atcelša-
nas piensaimniecības no-
zarei ir jāpiešķir "force 
majeure" statuss, kas ļautu 
saņemt papildu atbalstu 
krīzē nonākušajām saim-
niecībām, pēc tikšanās ar 
zemkopības ministru Jāni 

Dūklavu (ZZS) vakar atzi-
na Lauksaimnieku orga-
nizāciju sadarbības pado-
mes (LOSP) pārstāvji.

Piensaimnieki piepra-
sa nekavējoties no Eiro-
pas Savienības (ES) Krī-
zes fonda līdzekļiem – ap-
mēram 400 miljoni eiro 
– veikt izmaksu sankci-
ju skartajām ražojošajām 

saimniecībām 67 eiro ap-
mērā uz vienu pārrau-
dzībā ražojošo govi mē-
nesī, informēja LOSP val-
des priekšsēdētājs Edgars 
Treibergs.

Tāpat lauksaimnieki 
pieprasa, lai turpmākajos 
gados saglabātu pārejas 
posma valsts atbalstu pil-
nā apjomā 2015. gadā. 

Zemkopības ministrija 
(ZM) ir aprēķinājusi, ka 
šajā atbalstā 2015. gadā 
Latvijai nepieciešams iz-
maksāt 72 miljonus eiro, 
taču sarunās ar premjer-
ministri kopā ar lauk-
saimnieku organizācijām 
tikšanās laikā vienojās par 
iespējamo kompromisu – 
50 miljoniem eiro.  LETA


