Kates mazie lauki
Šis ir viens no desmit stāstiem grāmatā “Nauda un citas Cīruļu
ģimenes lietas”, ko Swedbank savā 200. dzimšanas dienā
dāvina ģimenēm visā Latvijā.
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pievienotie padomi būs labs palīgs vecākiem un sākumskolas
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sāk rūgti raudāt. Ļaujot meitai nedaudz paskumt un

– Meitiņ, bet vai tev nav ienācis prātā, ka, gribot

pabūt ar savām domām, Maija pieklauvē un ieiet

lielāku kabatas naudu, vajadzētu nevis prasīt, bet

istabā. Kate noslauka asaras un apskauj mammu.

mēģināt nopelnīt?

– Kāpēc maniem draugiem ir telefoni? Kāpēc viņi
var nopirkt dārgu kakao no automāta? Kāpēc viņiem
ir viedpulksteņi un viņi saņem tik lielu kabatas
naudu? Kāpēc es neesmu bagāta, mammu?! – Reizē
ar pēdējo jautājumu aumaļām atkal sāk birt asaras.
– Tu taču saņem kabatas naudu, ar kuru
patiešām pietiek. Paliek arī kādam pirkumam un ko
krājkasē ielikt… – mamma meklē skaidrojumu.

– Es taču neprotu strādāt, turklāt man ir jāiet uz
skolu, – atbild Kate.
– Tam tev būtu nedēļas nogales, un iesākumā ar
to vajadzētu pietikt, – jau ar plānu galvā atbild
mamma. – Vispirms padomā, kādu darbu varētu un
gribētu darīt, tad uzraksti uz lapas, un rīt kopīgi
apspriedīsim tālāko plānu.
Visu vakaru Kate lauza galvu, domādama, par ko

– Es saņemu 5 eiro nedēļā, bet, piemēram,

gribētu kļūt, kādu darbu varētu darīt un kā nopelnīt

Šarlote saņem pat 15… – sadusmojusies par

naudu, turklāt – varbūt pat vairāk, nekā ir Šarlotei.

netaisnību, nomurmina Kate.

Domās viņa jau ir uzņēmēja, kas dzer dārgāko kakao

Visu šo laiku nepamanīts durvīs stāv tētis. Viņš
ieklepojas un saka:
– Zini, Katiņ, cilvēku dzīves ir atšķirīgas – vieniem
ir vairāk, citiem mazāk, bet svarīgākais taču, ka esam
veseli un esam cits citam.
– Tad kāpēc mums ir mazāk nekā Šarlotes
ģimenei? – meitene cērt pretī jautājumu.

un kabinetā pa telefonu kārto darīšanas. Kabinetu
viņa iztēlojas tieši tādu, kā pašas istaba, bet tas viņai
netraucē justies bagātai.
No rīta viņa gaida mammu un tēti, lai paziņotu, ka
plāno kļūt par uzņēmēju.
– Nu, un kāds būs tavs bizness? – jautā tētis.
– Precīzi vēl neesmu izdomājusi, – atbild meita.

– Nu, Šarlotes vecāki ir uzņēmēji. Arī Šarlotes

– Man tev ir kāds piedāvājums, – piemiedzot ar

vecvecāki bija uzņēmīgi cilvēki. Tas pāriet no

aci, pačukst mamma. – Bet savā biznesā tev būs

paaudzes paaudzē. Tavi vecvecāki mīlēja laukus,

jāiesaista arī mani ar tēti un Gustavu, labi?

tāpēc arī mēs ar mammu tur uzaugām. Savukārt
mēs ar savu ģimeni iekārtojāmies pilsētā. Tu
izaugusi jau būsi turīgāka nekā mēs. Bet varbūt vēlāk
sapratīsi, ka laime neslēpjas naudā… – sapņaini
pabeidz Kārlis.
– Ne naudā ir laime, bet tās daudzumā, – smaidu
izmocījusi, noteic Kate.

– Labi, es jūs pieņemšu, – piekrīt jaunā
uzņēmēja.
Mammas plāns ir patiešām interesants, un Katei
tas ļoti patīk. Mamma piedāvā kopā doties pie
kaimiņiem un apjautāties, vai viņi gribētu sestdienu
rītos izdzirdēt durvju zvanu, un aiz durvīm stāvētu
Kate ar brāli, rokās turot svaigas lauku olas vai pienu.

Šo izteicienu viņa bieži dzirdējusi, ciemojoties pie

Vecvecākiem Cīruļiem ir daudz vistu un pat dažas

vecvecākiem. Katru reizi, kad vectēvs apgalvo, ka

govis, tā nu šos produktus sestdienu rītos atvestu

tētis. Maija ar bērniem sagatavotu paciņas, kuras

Kopā viņi saņem 22 eiro. Brālim par palīdzību, nesot

aiznestu kaimiņiem.

olu groziņu, Kate samaksā 3 eiro. Tētis par produktu

– Ja 72 stundu laikā nesāc darīt to, ko esi

atvešanai izlietoto degvielu saņem 7 eiro. Vecvecāki

nolēmis, nekad neizdarīsi, – ņemot rokās telefonu,

naudu neņem, bet mamma par palīdzību palūdz

nosaka Kārlis.

nopirkt tēju.

Tad piezvana saviem vecākiem un piedāvā

Atņemot visus izdevumus, Katei paliek 10 eiro, ar

pievienoties Kates topošajam biznesam. Viņi,

kuriem viņa jūtas ļoti apmierināta. Tā taču ir ne tāpat

protams, piekrīt, jo arī vecmāmiņa vienmēr ir teikusi,

vien iegūta, bet savā biznesā nopelnīta nauda!

ka viņai nav kur likt tik daudz olu, cik raibās vistiņas

Nākamajās sestdienās veicas dažādi – reizēm Kate

sadēj. Vienmēr nākas izdalīt, bet tagad mazmeita

nopelna vairāk, reizēm paliek mazāk, bet nopelnītās

varēs nopelnīt. Visi ir laimīgi. Kate burtiski lidinās

summas aprēķināšana viņai sagādā daudz prieka un

mākoņos un jau gatavo runu, kā savu biznesu

rada pašpaļāvību. Viņa zina, ka nākotnē būs lieliska

prezentēs kaimiņiem.

uzņēmēja. Savam pirmajam biznesam viņa izdomā

Katei, Gustavam un Maijai pietiek apstaigāt trīs
kāpņu telpas mājā, lai izveidotu divpadsmit kaimiņu
sarakstu,

kuri

labprāt

piekrīt

izmantot

šo

pakalpojumu. Jau nākamajā sestdienā Kate ar brāli
mammas pavadībā iznēsā 80 olas un 4 litrus piena.

nosaukumu un pat uzzīmē logotipu. Biznesu nosauc
par „Kates mazajiem laukiem”. Kates biznesa plānos
ietilpst ne tikai olas un piens – viņa jau ir vienojusies
ar vecvecākiem par ogām, augļiem un dārzeņiem.
Varbūt tas ir kādas miljonāres stāsta sākums?

Swedbank Finanšu institūts: ar
bērniem jau no mazotnes
vajadzētu runāt par to, kā
darbojas profesiju un naudas
pasaule.

Runājiet par profesijām un prasmēm
Ja jūsu bērniem rodas līdzīgi jautājumi kā Katei, paskaidrojiet, ka dažādu profesiju pārstāvji saņem atšķirīgu
atalgojumu, jo sabiedrībā radītā profesiju vērtība nav vienlīdzīga. Laba izglītība un dažādu prasmju
apgūšana vienmēr palielinās iespējas nākotnē nopelnīt naudu. Tāpat arī personības īpašības, kā piemēram,
neatlaidība, uzņēmīgums un drosme, tiekties uz mērķiem. Tas, ko bērns var darīt jau tagad, ir ikdienā
rūpēties par prasmju un personības īpašību attīstīšanu – uzņemties atbildību, rūpējoties par mazāko
brāli/māsu vai mājdzīvnieku, izrādīt iniciatīvu, iesaistoties ārpusskolas aktivitātēs, trenēt disciplīnu sporta
aktivitātēs u.tml.

Pastāstiet par ienākumu nevienlīdzību
Vieni cilvēki dzīvo ļoti trūcīgi, citi – ļoti turīgi. To var noteikt dažādi apstākļi – mantotais īpašums,
ieņemamais amats, tērēšanas paradumi, veselība, ekonomiskā situācija un daudz citu lietu. Taču nauda un
cits materiālais īpašums nav rādītājs – par cilvēku mums vajadzētu spriest pēc viņa attieksmes. Ļoti svarīgi
bērnā attīstīt sabiedriskumu, līdzjūtību, iejūtību un sapratni. Svarīgas ir arī nemateriālās vērtības. Daudzi
cilvēki labprātāk dara to, kas viņiem patīk un liek justies labi, pat ja par to nopelna mazāk.

Saglabājiet pietiekamu realitātes devu
Atbalstot bērna iniciatīvu naudas pelnīšanā, noteikti saglabājiet arī pienācīgu realitātes devu, skaidrojot
dažādu resursu un saistīto izmaksu cenas. Kate apzinājās, ka tētis iztērēja naudu par transportu, brāļa un
mammas iesaiste ir kaut kādā mērā atlīdzināma, arī produkti laukos nerodas paši no sevis, bet ir vecvecāku
darba rezultāts. Atbilstoši bērna vecumam, skaidrojot preču un pakalpojumu izcelsmi un ar to saistītās
izmaksas, tiek veidots reāls priekšstats par lietu sakarībām. Līdzīga situācija varētu būt, piemēram, ar
Miķeļdienas tirdziņu skolā vai pat sākumskolā, kad bērni tirgo mājās gatavotas preces – saldumus,
rokdarbus, rudens dārza veltes u.tml. Arī šādā situācijā ir svarīgi skaidrot, ka visa ietirgotā nauda gluži nav
simtprocentīga bērna peļņa, jo preču sarūpēšanas procesā radušās izmaksas, kas, visticamāk, segtas no
vecāku maciņiem.
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„Swedbank” Finanšu laboratorija

Laboratorijas apmeklējums ir interaktīva ārpusskolas finanšu
izglītības aktivitāte, kas papildina mācību procesu un sniedz
iespēju gan iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau
esošās. Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās
istabas (escape room) elementiem, kurā skolēniem jāatbild uz
dažādiem ar finašu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu
kodu, kas atslēdz seifu. Atminamā koda daļas apslēptas piecās
tematiskās bāzes stacijās.
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