Informācija presei
Gudriem.lv: Izdevumi mācību gada sākumā ir vidēji 100 līdz 200 eiro; 55%
iedzīvotāju tie sagādā finansiālas grūtības
Preču un pakalpojumu salīdzināšanas portāla Gudriem.lv veiktā aptauja par
iedzīvotāju finansiālajiem izdevumiem jaunā mācību gada gaidās, atklāja –
lielākos izdevumus prasa skolas somu, mugursomu, sporta apģērbu un apavu,
kā arī kancelejas piederumu iegāde. 55,8% iedzīvotāju šie tēriņi ir
pieņemami, tomēr sagādā īslaicīgas finansiālas grūtības. 65,2% šos izdevumus
sedz no ikmēneša ienākumiem.
Kā atklāja Gudriem.lv veiktā aptauja (aptauja tika veikta laika periodā no 10. līdz
26. augustam, tajā piedalījās 988 cilvēku), 66,8% respondentu gatavo savas atvases
jaunajam mācību gadam. No tiem nedaudz mazāk kā pusei (42,3%) bērni apmeklēs
sākumskolu (1. līdz 4. klase), 28,5% pamatskolu (5. līdz 9. klase) un 11,4%
vidusskolu (10. līdz 12. klase). Katrs desmitais (10,8%) norādīja, ka no 1.
septembra apgūs izglītību paši.
Lielākie izdevumi apģērbam un apaviem
Runājot par izdevumiem jaunā mācību gada sākumā, katrs trešais (31,7%)
respondents norādīja, ka nāksies iztērēt 100 līdz 200 eiro. Ceturtdaļa aptaujāto
(25,7%) apliecināja, ka iekļausies summā no 50 līdz 100 eiro. Līdz 50 eiro plāno
iztērēt katrs desmitais (10%), savukārt 200 līdz 300 eiro – 15,5% atbilžu sniedzēju.
Analizējot ar jauno mācību gadu saistītos izdevumus dažādās preču grupās, var
secināt, ka lielākās summas aptaujātie plāno tērēt skolai domātajam apģērbam un
apaviem, kā arī sporta nodarbībām nepieciešamajam.
Skolai domātajam apģērbam un apaviem 38,2% tērēs no 50 līdz 100 eiro. Tādu
pašu summu sporta apģērbam un apaviem tērēs 35,7% respondentu. Summu līdz
50 eiro apģērbam tērēs 24,2%, tikpat sporta apģērbam un apaviem tērēs 42,7%
aptaujāto.
Izdevumi skolas somas iegādei – otri lielākie. Vairāk nekā puse aptaujāto (55,2%)
šim mērķim gatavi tērēt līdz 50 eiro, savukārt 22% 50 līdz 100 eiro, bet 19,4%

atbildēja, ka šogad skolas vajadzībām neiegādāsies ne somu, ne mugursomu.
Sākt gatavoties skolai jau pavasarī
Lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka viņiem nav nekādu izdevumu saistībā ar mācību
maksu (76,4%) un mācību grāmatu iegādi (73,9%). 52,9% atbildēja, ka netērēs
naudu mācību burtnīcu iegādei. Katrs trešais (19,4%) mācību grāmatām tērēs līdz
50 eiro, 40,9% tikpat tērēs mācību burtnīcu iegādei. Kas attiecas uz kancelejas
piederumiem, vairumā gadījumu respondenti atbildēja, ka zīmuļu, zīmēšanas
albumu, burtnīcu, krāsu, flomāsteru un tamlīdzīgu kancelejas piederumu iegādei
tērēs līdz 50 eiro.
Aleksandra Novaka, Baltijas valstu vecāku apvienības „Māmiņu klubs” pārstāve
sniedza komentāru par Gudriem.lv veiktās aptaujas rezultātiem: „Ikdienā uzturu
kontaktu ar daudziem vecākiem, tai skaitā tiem, kuru bērni ir sasnieguši skolas
vecumu, un ar pārliecību varu teikt, ka aptaujās rezultāti atspoguļo reālo situāciju.
Lielākie izdevumi patiešām saistīti ar skolas somas, apģērba un apavu iegādi.
Tomēr daudzi cenšas plānot savus izdevumus un sāk iegādāties lietas skolai jau
pavasara beigās. Tādā veidā izdodas samazināt slodzi uz ģimenes budžetu. Ir
cilvēki, kuri šajā procesā iesaista vecmāmiņas un vectētiņus, kuri var sniegt savu
artavu, lai sagatavotu atvasi skolai – uzdāvināt mugursomu, apavus vai kancelejas
piederumu veikala dāvanu karti.”
Izdevumi, kas apgrūtina ģimenes budžetu
Atbildot uz jautājumu, vai pirms 1. septembra izdevumu segšana ir apgrūtinoša,
lielākā daļa (55,8%) aptaujāto atzina, ka šie izdevumi rada zināmus finansiālus
sarežģījumus. 26,2% respondentu ar mācību gada sākumu saistītie izdevumi
nesagādā nekādus sarežģījumus vai finansiālas problēmas. Vēl 13,4% atbildēja, ka
šie izdevumi sagādā milzums problēmu.
Norādot finansējuma avotu ar 1. septembri saistītajiem izdevumiem, 65,2% atzina,
ka pirkumus apmaksās no saviem ikmēneša ieņēmumiem, savukārt 22,6%
norādīja, ka jau laikus veic uzkrājumus šādiem tēriņiem. Tikai 2,5% atbildēja, ka
šādu izdevumu segšanai ņem kredītu, vēl 4,5% aizņemas naudu no draugiem un
radiem.
Valda uzskats, ka augusta beigās preces skolai tiek pārdotas dažādās akcijās ar

atlaidēm. Komentē Aleksandra Novaka: „Kā rāda mūsu kluba vecāku pieredze,
bieži vien akcijas ir tikai pircēju pievilināšanas veids, patiesībā tās nesniedz iespēju
iepirkties lētāk. Tādēļ labāk ir sekot līdzi akcijām visas vasaras laikā, sadalot savas
finanses un neatstājot iepirkšanos uz pēdējo mirkli. Tuvojoties 1. septembrim,
tomēr jārēķinās ar zināmiem izdevumiem, kaut vai, lai iegādātos ziedus
skolotājam. Šī iemesla dēļ mēs iesakām plānot savus izdevumus, kas saistīti ar
gatavošanos skolai, gada laikā, jo par šo nozīmīgo notikumu katrs vecāks zina
savlaicīgi.”
Par Gudriem.lv
Gudriem.lv sāka savu darbību 2009. gadā kā neatkarīgs interneta resurss, kura
lietotāji bez maksas var patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu un preču cenas.
Sākotnēji piedāvājot tikai mobilo sakaru tarifu salīdzināšanu, šobrīd Gudriem.lv ir
pieejami 17 dažādi salīdzināšanas servisi. Apmeklējot portālu, ir iespējams
salīdzināt preču cenas Latvijas interneta veikalos, priekšapmaksas kartes,
depozītus, ātros kredītus, patēriņa kreditēšanu, OCTA un KASKO, ceļojumu
apdrošināšanu, viesnīcu un auto nomas cenas visā pasaulē, interneta un TV
pakalpojumus, kolektīvās iepirkšanās portālu piedāvājumus, kā arī daudz ko citu.

