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Tik ļoti dzirdēts jēdziens, varbūt pat apnicis. To izlasot, bieži padomājam: “nu ko gan vēl jaunu man kāds var 

pateikt par finanšu pratības tēmu? Šķiet visu zinu, neesmu jau mazais bērns…”. Iespējams, ka jaunu neko 

nepateiksim, taču mūsu seminārā “Finansiālā labklājība labsajūtai” runājam par šo tēmu no pavisam cita 

aspekta – no savas attieksmes, stereotipu, ieradumu prizmas. Lūk svarīgākie punkti, bez kuriem mūsuprāt 

neiztikt, ja esat nolēmušas uzlabot savu finanšu labsajūtu. 

 

1. Pieskati savas DOMAS, jo tās pārvēršas VĀRDOS 
Pieskati savus VĀRDUS, jo tie pārvēršas DARBĪBĀS 
Pieskati savas DARBĪBAS, jo tās pārvēršas IERADUMOS 
Pieskati savus IERADUMUS, jo tie veido RAKSTURU 
Pieskati savu RAKSTURU, jo tas veido Tavu LIKTENI 
 

/Zig Ziglar/ 

 
2. Tava finanšu labklājība veidojas bērnībā – gluži kā kokam saknes - no ģimenes dotajām zināšanām, 

dažādiem aizspriedumiem, stereotipiem. Piemēram “nauda laimi nenes”, “lai nopelnītu, ir smagi 

jāstrādā”, “lielu naudu var nopelnīt tikai negodīgā ceļā”, utt. 

 

Brieduma gados tu savā bērnībā/jaunībā gūtās gudrības centies pierādīt darbos – kā koka stumbrs, kas 

barojas no saknēm, tu meklē (un protams atrodi) situācijas, kas pierāda tavu pārliecību. BET šis ir arī 

tas brīdis, kad vari izvērtēt gūtās pārliecības un mainīt savu redzējumu uz tām, ja vien vēlies.  

 

Jo, neko nemainot, rezultāts būs tas pats vecais – tie paši augļi, kas iepriekš. Lai “palielinātu ražu”, 

jāstiprina sakņu sistēma, lai uzlabotu finanšu labsajūtu, jāmaina domāšana un rīcība. Vēlamos 

rezultātus iegūsi, ja pieticīga cilvēka domāšanu būsi aizstājusi ar veiksmīga cilvēka domāšanu. 

 

Pieticīgi domājošs cilvēks izvēlās pat tad, kad tas nav jādara, piem., “labāk mīlestība nekā nauda, labāk 

veselība nekā nauda, utt.” Šādos brīžos apstājies un pajautā sev: kas svarīgāks – roka vai kāja? Protams, 

ka abi un nav jāizvēlas, tad, kad var gribēt abus! 

 

Pieticīgi domājošs cilvēks parasti: 

 

Veiksmīgi domājošs cilvēks parasti: 

- Meklē (un atrod) šķēršļus un 

problēmas 

- Priecājas, ka nav vēl sliktāk 

- Savās nedienās vaino visus citus 

(atsakās problēmu meklēt sevī) – 

maza alga, lieli nodokļi, slikta 

valdība, utt. 

- Domā īstermiņā, izvēlas tūlītējus 

labumus 

- Ir nepamatoti piesardzīgs 

- Gremdējas atmiņās 

- “esmu izlijis, jo ārā līst lietus” 

- Meklē (un atrod) iespējas un 

risinājumus 

- Bēdājas, ja nav tik labi, kā vēlējās 

- Savās ķibelēs vispirms analizē sevi, 

lai nākamreiz tādas kļūdas 

neatkārtotu 

- Domā ilgtermiņā, plāno, atliek daļu 

naudas iespējām nākotnē 

- Ir gatavs eksperimentēt 

- Plāno nākotni 

- “esmu izlijis, jo nepaņēmu 

lietussargu” 

 

3. Labākā no izvēlēm – līdzsvars vismaz 4 dzīves jomās:  

a. fiziskā veselība,  

b. attiecības ar sevi un citiem,  

c. attīstība/pašizaugsme  

d. finanses 



Pieskatot visas 4 jomas, labsajūta neliks ilgi uz sevi gaidīt.  

 

4. Noķer neatbalstošās domas un aizvieto tās ar atbalstošām. Izmanto afirmācijas, lai palīdzētu sev 

ieraudzīt iespējas un vairotu ticību saviem spēkiem. 

 

Izvēlies leņķi, no kura raudzīties uz situāciju – tu vari atrast simtiem iemeslu, kādēļ tev nav pa spēkam 

izveidot, piemēram, drošības uzkrājumu neparedzētām dzīves situācijām. Bet tu vari “apiet situācijai 

no otras puses” un ieraudzīt tikpat daudz iemeslu, kādēļ ir vērts mēģināt, censties un dot sev iespēju. 

Izvēle ir tavās rokās! Atceries to!  

 

Radini sevi pie pozitīvas attieksmes pret savu spēju nopelnīt, vēlmes meklēt attiecīgus risinājumus. 

Rezultāta pamatā ir IERADUMS (konkrētas darbības). Meklēt iespējas – tas ir ieradums, uzdrīkstēties 

uzsākt ko jaunu – tas ir ieradums. Radini sevi pie šādiem, atbalstošiem ieradumiem. Tev taču nav 

vajadzīgi un uz tavu finanšu labsajūtas mērķi noteikti neved neatbalstošie ieradumi, piemēram – 

attaisnoties, kādēļ Tev kaut kas nav pa spēkam, ieradums meklēt iespējamās problēmas, utt! 

Atceries – tu atradīsi to, ko meklēsi. Meklēsi šķēršļus, tu tos saskatīsi ik uz soļa. Meklēsi iespējas – 

lūk, arī tās ir ik uz soļa! 

 

5. Aprēķini savu šī brīža neto vērtību un izvērtē, kur atveduši Tavi šī brīža ieradumi. Ja rezultāts 

apmierina, uzsit sev uz pleca un turpini iesākto ceļu! Ja tomēr varētu būt labāk, piestrādā pie saviem 

ieradumiem – tie ir tavu panākumu vai neveiksmju atslēga! Lai aprēķinātu finanšu neto vērtību:  

a) Saskaiti visas sev piederošās materiālās vērtības, galvenokārt nekustamo un kustamo īpašumu, 

uzkrājumus, skaidru naudu 

b) Saskaiti visus savus parādus – patēriņa un hipotekāros kredītus, overdraftus, parādus radiem, 

draugiem, paziņām 

c) Atņem no saviem aktīviem visus parādus un tu iegūsi neto vērtību. Tā mainās katru dienu. Uz kuru 

pusi? Atkarīgs tikai no Tevis 

 
 

Atceries finansiālā labklājība piemeklē nevis tos, kuri daudz pelna, bet gan tos, kuru izdevumi nepārsniedz 

ienākumus!!! 

 

6. Līdzsvaru finanšu jomā palīdzēs izveidot T.H.Ecker “6 burku metode”, kas paredz, ka savus ikmēneša 

ienākumus sadalīsi šādi: 

 



55% - ikdienas tēriņi (ēdiens, komunālie maksājumi, kredīti, līzingi, transporta izdevumi, izglītība, pulciņi 

bērniem, skaistumkopšana, mobilo sakaru, interneta pakalpojumi, u.c.) 

10% - uzkrājumi lielākiem, plānotiem tēriņiem (auto iegādes, dzīvesvietas kredīta pirmā iemaksa, lielais 

ceļojums, lielās dzimšanas dienas svinības, regulārie (ik gada) maksājumi, piem., apdrošināšana, 

KASKO, OCTA, auto remonts, mājokļa remonts, jaunas mēbeles, utt) 

10% - uzkrājumi finansiālajai brīvībai (uzkrājums, ko ieguldīsi, lai nauda pelnītu naudu) 

10% - SAVAI izklaidei (palutini sevi, pasaki sev “paldies” par savu centību) 

10% - SAVAI izglītībai (arī tad, ja nemērķē uz vēl vienu akadēmisko grādu. Šeit ietilpst ikviena redzesloka, 

prasmju vai iemaņu attīstīšanas aktivitāte, izglītojoša literatūra, kursi, semināri, utt) 

5% - labdarībai (vari ziedot gan naudu, gan savu laiku. Un nevis tādēļ, ka tas ir stilīgi, bet gan tādēļ, lai 

parādītu visumam, ka tev ir ar ko dalīties, ka tev ir tik daudz, ka spēj dot arī citiem)  

 

 
7. Kad esi sapratusi savu ikdienas rutīnu, identificējusi neatbalstošos ieradumus un atradusi tiem 

atbalstošus aizvietotājus, pienācis laiks definēt konkrētus finanšu mērķus. Tie var būt vairāki 

vienlaicīgi – atšķirīgi pēc termiņa un finanšu ietilpības. Definējot mērķi, atceries svarīgu likumu par 

to, kādam jābūt mērķim. Tam jābūt: 

1. Precīzi definētam laika skalā 

2. Reālistiskam 

3. Izmērāmam (naudā, svarā, distancē, apkārtmērā, utt) 

4. Maksimāli konkrētam 

5. Sasniedzamam, bet vienlaikus arī izaicinošam 

Finanšu mērķa piemērs: līdz 2025. gada 31. decembrim mana finanšu neto vērtība ir sasniegusi 50 000 EUR.  

 



Ja mērķa sasniegšanas termiņš šķiet tāls, sadali mērķi mazākos posmos, piem. “līdz 2022. gada 31. decembrim 

mana finanšu neto vērtība ir sasniegusi 5 000 EUR, pēc tam tā pieaug pa 15 000 EUR katru gadu”  

 

8. Atrodi atbalsta punktus, kas tev palīdzēs sasniegt tavu mērķi: 

a. Draugus, kuriem uzticies, kas dzīvo tā, kā vēlētos dzīvot tu, kuru viedoklis tev ir svarīgs. 

Iespēju robežās izvairies no cilvēkiem, kuri paši neko lāgā nav sasnieguši, bet ir aktīvi 

padomdevēji, dažādu neatbalstošu argumentu ģeneratori, utt. 

b. Meklē uz izaugsmi vērstu domubiedru grupas, iesaisties dažādās aktivitātēs, kas vienlaikus 

paplašinās arī tavu uzņēmīgo, dedzīgo paziņu loku 

c. Lasi attiecīgu literatūru, apmeklē kursus, seminārus. Neizšķērdē savu laiku bezjēdzīgās 

nodarbēs 

d. Plāno savu laiku: pa dienām, nedēļām un mēnešiem 

e. Esi saudzīga pret sevi – dod sev laiku visu iepriekšminēto atbalstošo darbību ieviešanai savā 

ikdienā ieradumu līmenī. Sāc ar maziem solīšiem, priecājies par katru sasniegumu. Salīdzini 

sevi tikai ar sevi vakar (un nevienu citu). Nebar sevi, ja kaut kas neizdodas ar pirmo reizi. 

Apbalvo sevi par katru panākumu! 

 

 

9. Uz visbeidzot - konkrētais pirmais solis pretī tavai finanšu labsajūtai: definē pirmo, konkrēto soli, ko 

spersi, izvēlies pirmo konkrēto (kaut pavisam nelielo) darbiņu, ko veiksi aizraujošajā ceļā, kas ved uz 

TAVU FINANŠU LABSAJŪTU.  

 

Tev izdosies, ja darīsi! Tev izdosies, ja sāksi darīt tagad! Tev izdosies, ja sāksi darīt tagad un nepadosies pie 

pirmajām grūtībām! Tev izdosies! Skat, tu smaidi, jo tev jau izdodas! 


