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Ekonomikas zināšanas apgūstamas katrā mācību 

posmā un ikdienas solī  

 

1992. gads – vidusskolās kā izvēles programmu pakāpeniski sāk apgūt mācību 

priekšmetu “Biznesa ekonomiskie pamati” (s/o Junior Achievement Latvija 

programmas ietvaros) 

 

1997. gads – Latvijā vispārizglītojošās skolās ievieš obligātos priekšmetus – 

"Ievads ekonomikā" 8. klasei un "Biznesa ekonomiskie pamati" vidusskolai. 

 

 

2006./2007. mācību gads – pamatskolā “Ievadu ekonomikā” nomaina “Sociālās 

zinības” 1.-9. klasei, kurās ietverti atsevišķi ekonomikas pamatjautājumi. Pieaug 

atkarība no skolotāju prasmes. 

 

 

2008. gads – jaunie Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarti paredz, 

ka mācību priekšmeta "Ekonomika“ apguve vidusskolēniem vairs nav obligāta 

un tas ir viens no iespējamiem izvēles priekšmetiem. 

 

 



“Ekonomika” vidusskolā – iespēja veidot 

ekonomikas pamatzināšanas  ikvienam  

 

Izglītojamo skaits LR vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās, kuri apgūst 

ekonomiku vai biznesa ekonomiskos pamatus  

(procentos no kopējā izglītojamo skaita 10.-12.kl.; LR IZM dati) 

 

 



Ekonomikas nemācīšanas un 

nezināšanas sekas 



Par ekonomiku un finanšu jautājumiem 

izglītota sabiedrība vērtē kritiskāk un ietekmē 

ekonomisko politiku 

"Bezdeficīta budžets ir ideāls modelis katram finanšu ministram, un, iespējams, 

tas būtu kaut šogad, taču priekšvēlēšanu gadā nekad bezdeficīta budžeta nav bijis, 

jo sabiedrībā vēlmju ir daudz“. 
/Finanšu ministrs, Diena, 2006.gada 15.februāris/ 

"Mēs gribētu bezdeficīta budžetu, taču ne par katru cenu. Jāskatās, kas notiek uz 

ielas, dzīvē. Mēs nevaram būtu sterili ciparu pielūdzēji. Tādi arī nebūsim.“ 
/Ministru prezidents, LA, 2004.gada 27.aprīlis/ 

Faktiskais un teorētiski iespējamais budžeta deficīta 

līmenis Latvijā, 2004-2007 

Latvijas un Igaunijas valsts budžetu pārpalikuma/ 
deficīta līmenis, 1995-2010 



Ekonomikas zināšanas palīdz sevi finansiāli 

pasargāt 

Mājsaimniecību uzkrājumi  

 (% no rīcībā esošiem ienākumiem) 

Mājsaimniecību parādi  

(miljardi latu, vidēji gadā) 

Hipotekārais kredītu bums – aizņemšanās  

• bez “drošības spilvena” un uzkrājumiem,  

• neparēķinot patēriņa kredītu augsto maksu un īpašuma uzturēšanas  izdevumus, 

• neizprotot  procentu likmju maiņu un ekonomikas attīstības cikliskuma 

likumsakarības. 



Vieglāk pieņemt sabiedrībai ilgtermiņā 

pozitīvus lēmumus, ja sabiedrība izprot 

argumentāciju 
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58% 
cenu pieaugums, 

inflācija 

32% 
Latvijas iedzīvotāju 

dzīves līmeņa 

krišanās 

31%  
zemākas algas un 

pensijas, salīdzinot 

ar citām ES valstīm 

Iedzīvotāju aptauja 

(FACTUM)  

2006. gads 

 
(% - atbilžu sadalījums 

procentos; N=1000) 

Gada vidējā inflācija (PCI) 

 Latvijā un eiro zonā 

Kādi būs lielākie zaudējumi no eiro ieviešanas Latvijā? 

Iedzīvotāju aptauja 

(FACTUM)  

2008. gads 

 
(% - atbilžu sadalījums 

procentos; N=1000) 

47% 
cenu pieaugums, 

inflācija 

23% 
Latvijas 

iedzīvotāju dzīves 

līmeņa krišanās 

27%  
zemākas algas un 

pensijas, 

salīdzinot ar citām 

ES valstīm 



Finanšu jautājumu neizpratne pakļauj 

sabiedrību baumām un manipulācijai  

diena.lv, 2011. gada 12. decembris  

Foto: Ilmārs Znotiņš, Dienas mediji 

Foto: Ilmārs Znotiņš, Dienas mediji  

avots: apollo.lv 



Ko darīt? 

 Atjaunot obligātu ekonomikas apguvi vidusskolā. 

 Ekonomikas un finanšu likumsakarību nesadrumstalotu 

apguvi sākt jau ar 7. klasi. 

 Paaugstināt skolotāju izpratni. 

 Izstrādāt finanšu pratībai atbilstošas mācību programmas. 



Finanšu pratība – prasme īstenot sociāli atbildīgus 

lēmumus personiskajā, profesionālajā un 

sabiedriskajā dzīvē 

Ekonomika pēta, kā cilvēki rīkojas un domā savās ikdienas gaitās. 
Alfrēds Māršals  

(britu neoklasicisma virziena Kembridžas skolas  ekonomists) 

   Labākais veids, kā palīdzēt cilvēkiem, ir dot iespēju viņiem sasaistīt 

ekonomikas atziņas ar ikdienas dzīves darījumiem un notikumiem. 

  

zināšanas 

izpratne 

lēmumu 
pieņemšana 

personīgā 
labklājība 
un 
finanšu 
stabilitāte 

tautsaimniecības 
ekonomiskā 
izaugsme un 
konkurētspēja 



Latvijā finanšu speciālistus un ekonomistus 

sagatavo 19 augstskolas 

    Augstskolas, kurās izglītību ieguvuši Latvijas Bankas ekonomisti un 

finanšu speciālisti: 

 Nepiedāvā 

maģistratūras studijas; 

 daudzi studenti izvēlas 

tālākās studijas un 

darbu ārvalstīs. 



Latvijas Bankā speciālistu izvēlē priekšroka 

tiek dota labai augstskolas izglītībai 

 Labas angļu valodas zināšanas. 

 Prasme meklēt datus, tos pielietot un analizēt. 

 Radoši, ar saviem spriedumiem veikts pētījums. 

 Makroekonomisko teoriju un alternatīvu pārzināšana. 

 Prasme argumentēt un prezentēt savus uzskatus. 

 Augsti kvalificēti mācību spēki augstskolās: 

 

 

 

 

 

 

 

Augstākas  prasības 
doktorantiem un 

pasniedzējiem 

Spēcīgas un 
konkurētspējīgas 

maģistru un  bakalauru 
studijas 

Tālredzīgs un 
profesionāls kopējais 
finanšu izglītotības 

līmenis 



Finanšu izglītotības un pratības  

paaugstināšana – izglītības sistēmas un 

ieinteresēto institūciju kopīgs darbs 


