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Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

FKTK sadarbībā ar partneriem organizēs pirmo FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻU Latvijā
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar partneriem rīkos pirmo FINANŠU IZGLĪTĪBAS
NEDĒĻU Latvijā. Pasākumi notiks laikā no 18. līdz 22. martam. FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA 2013 tiek
rīkota saistībā ar starptautiskās kustības finanšu pratības veicināšanā Child and Youth Finance
International ikgadējo bērnu un jauniešu finanšu nedēļu. Šādas aktivitātes mērķis ir domubiedru
valstīs uzsvērt finanšu izglītības nozīmību un daudzveidību ikviena cilvēka dzīvē. Latvijā šīs nedēļas
aktivitātes turpmāk koordinēs FKTK.
"Šajā nedēļā aktualizēsim finanšu izglītības nozīmi gan jauniešu, gan ikviena cilvēka dzīvē, liekot akcentu uz
dažādiem testiem un pārbaudījumiem, kā arī uzziņas materiāliem, kurus jau piedāvā mūsu partneri un tirgus
dalībnieki. Mudināsim ikvienu izmantot jau esošās aktivitātes un rīkus, lai noskaidrotu – Cik daudz es zinu par
finansēm? Kuri finanšu izglītības testi man ir pa spēkam? Kur papildināt savas finanšu zināšanas?" uzsver
Kristaps Zakulis, FKTK priekšsēdētājs.
FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS 2013 atklāšana notiks pirmdien, 18. martā, pulksten 11:30, FKTK
telpās, Kungu ielā 1, kur plānota preses konference medijiem. Paredzēts, ka atklāšanā piedalīsies FKTK
priekšsēdētājs Kristaps Zakulis, Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs
Rimšēvičs, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis un citu partneru pārstāvji.
FKTK partneri šīs nedēļas pasākumu organizēšanā ir Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības
satura centrs (VISC), Latvijas Banka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Banku augstskola, Junior
Achievement Young Enterprise Latvia, Komercbanku asociācija, kā arī vairākas komercbankas. Partneri visas
nedēļas garumā katru dienu piedāvās kādu izglītojošu aktivitāti. Plānoto aktivitāšu sarakstu iespējams
apskatīt šeit: http://www.fktk.lv/texts_files/0_Pasakumi_18-22_MARTS.pdf
FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS 2013 pirmajā dienā tiks publiskots pirmo reizi apkopots finanšu izglītības
virtuālo aktivitāšu saraksts, mudinot gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar dažādu testu un uzdevumu
palīdzību noskaidrot savu finanšu zināšanu līmeni.
FKTK par starptautiskās kustības Child and Youth Finance International (CYFI) oficiālo partneri kļuva š. ģ. 29.
janvārī.
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