Rīgā 18.03.2013.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Atklāta FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻA 2013
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar partneriem šodien, 18. martā, ir izsludinājusi
pirmo FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻU Latvijā. FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAS 2013 pirmajā dienā ir
publiskots sadarbības partneru finanšu izglītības VIRTUĀLO AKTIVITĀŠU SARAKSTS, mudinot gan bērnus
un jauniešus, gan pieaugušos ar dažādu testu un uzdevumu palīdzību noskaidrot savu finanšu zināšanu
līmeni un papildināt to ar sarakstā piedāvātajiem uzziņas materiāliem. Uz sarakstu: http://ej.uz/v6fx
Atklāšanas pasākumā piedalījās un finanšu zināšanu nozīmību ikviena cilvēka dzīvē uzsvēra FKTK
priekšsēdētājs Kristaps Zakulis, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Latvijas
Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis.
FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis iepazīstinot ar jaunāko sabiedriskās domas pētījumu par iedzīvotāju
finanšu zināšanām, ko veicis pētījumu centrs SKDS, uzsvēra, ka 56% Latvijas iedzīvotāju nepieciešams
papildināt vai iegūt zināšanas finanšu jomā, jo aptaujātie ir atzinuši, ka pārzina tikai pamatlietas vai pat ļoti
slikti orientējas finanšu lietās. Visvairāk Latvijas iedzīvotājiem pietrūkst zināšanu par pensiju sistēmu un
uzkrājumu veidošanu nākotnei, tāpat pietrūkst informācijas par nelikumīgu pakalpojumu sniedzējiem. Uz
pētījumu: http://ej.uz/542e
Nedēļas ietvaros plānotas arī izglītojošas izstādes un semināri, partneru ziņojumi par aktuālu pētījumu
rezultātiem. Pirmo reizi FKTK vadības pārstāvji viesosies ar lekcijām savās dzimtajās skolās šodien, 18. martā
FKTK padomes loceklis, Gvido Romeiko darbojas Liepājā, rītdien, 19. martā, Licencēšanas daļas vadītāja
Agnese Alaine dosies uz Rīgas Franču liceju, bet FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis 20. martā viesosies
Limbažos. Savukārt 19. martā plkst. 15:00 ir plānots izglītojošs radioraidījums Latvijas Radio 1, kur, ĢIMENES
STUDIJAS tiešraidē FKTK vadītāju Kristapu Zakuli un Komercbanku asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski
iztaujās skolēni un studenti.
Pasākumus FINANŠU IZGLĪTĪBAS NEDĒĻAI 2013 nodrošina FKTK, Valsts izglītības satura centrs (VISC),
Latvijas Banka, Banku augstskola, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Junior Achievement Young
Enterprise Latvia, Komercbanku asociācija, kā arī vairākas komercbankas, kuras aktīvi iesaistījušas finanšu
izglītības aktivitāšu izstrādē un veicināšanā. Partneri visas nedēļas garumā katru dienu piedāvās kādu
izglītojošu
aktivitāti.
Visu
plānoto
PASĀKUMU
SARAKSTU
iespējams
apskatīt
šeit:
http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/finansu_izglitibas_nedela_2013/2013-03-11_pasakumu_saraksts/\
Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv
Vairāk par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV
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