
FKTK radošo darbu konkursa "Mana naudas prasme – es krāju, 

man sanāk!" nolikums 

1. Konkursa mērķi 

1.1. Veicināt bērnu naudas prasmi jeb finanšu pratību jau no agras bērnības. 

1.2. Veicināt bērnu izpratni par naudu un krāšanu. 

1.3. Rosināt sarunas par naudu un krāšanu ģimenēs. 

1.4. Iepazīstināt ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un tās darbu. 

2. Uzdevumi konkursa dalībniekiem 

2.1. Lai piedalītos radošo darbu konkursā "Mana naudas prasme – es krāju, man sanāk!", ir 

jāveido radošais darbs (zīmējums, kolāža vai stāsts) par vienu no tēmām:  

 "Es krāju – man sanāk!" 

 "Mans sapnis, kuram vēlos sakrāt." 

 "Mani padomi pieaugušajiem, kā sakrāt naudu." 

2.2. Katrs dalībnieks iesniedz vienu radošo darbu. Maksimālais kolāžas vai zīmējuma izmērs ir 

viena A3 izmēra lapa, bet stāsta garumam jābūt 100 līdz 300 vārdiem. 

2.3. Konkursa dalībnieka vecāks/aizbildnis garantē, ka iesniegtais darbs ir paša veidots 

oriģināldarbs un sagatavots konkursam "Mana naudas prasme – es krāju, man sanāk!"  

2.4. Vecāki/aizbildņi vai citi ģimenes locekļi, kuri rosina bērnus dalībai konkursā, aicināti pārrunāt 

ar bērnu finanšu mērķu un uzkrājumu nozīmi. Ar šo sarunu atziņām aicināsim dalīties 6.2. 

punktā minētajā sarunā. 

3. Pieteikšanās 

3.1. Lai pieteiktos konkursam, darba fotogrāfija (zīmējuma, kolāžas) vai stāsta fails līdz 2021. 

gada 15. martam ir jāiesniedz šeit: Google veidlapā. 

3.2. Iesniedzot darbus konkursam, obligāti jānorāda šāda informācija: 

 darba autora vārds, vecums, 

 darba nosaukums, 

 vecāku/aizbildņu kontaktinformācija (e-pasta adrese vai telefona numurs). 

3.3. Iesniedzot darbus konkursam, jāņem vērā, ka darbs var tikt publicēts, norādot autora 

vārdu, vecumu un darba nosaukumu. 

4. Dalībnieki 

Konkursā ar saviem individuālajiem darbiem var piedalīties sākumskolas (1.-4. klases) vecuma 

bērni. 

5. Darbu vērtēšana 

5.1. Iesūtītos darbus vērtēs projekta žūrija, kas sastāv no sešiem Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas (FKTK) darbiniekiem. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsFRVfzj_o4dB_FTKaJ0ypzlr3pS0qNailldsAHxTgX6JSNg/viewform?usp=sf_link


5.2. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem, katrā no tiem piešķirot vērtējumu piecu punktu 

apjomā: 

 atbilstība konkursa noteikumiem (darba apjomam, tēmai, iesūtīšanas termiņam); 

 darba nosaukuma oriģinalitāte un darba atbilstība tam; 

 radoša, oriģināla ideja un tās atspoguļojums. 

6. Balvas 

6.1. Apbalvoti tiks trīs darbu autori, kuru darbs ieguvis lielāko punktu skaitu. 

6.2. Balvā trīs labāko darbu autoriem kopā ar vecākiem/aizbildņiem būs iespēja sarunāties ar 

FKTK komisijas vadītāju Santu Purgaili par naudu, krāšanu un citiem interesējošiem 

jautājumiem. 

6.3. Konkursa darbi tiks izstādīti portālā Finansupratiba.lv un publiskoti vietnē Facebook. 

6.4. Visi konkursa dalībnieki saņems pateicību par dalību konkursā. 

7. Konkursa norises termiņi 

7.1. Darbu iesūtīšana konkursam no 26. februāra līdz 15. martam. 

7.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 26. martam portālā Finansupratiba.lv un individuāli, 

sazinoties ar uzvarētāju vecākiem/aizbildņiem. 

8. Personu datu apstrāde 

Lai nodrošinātu efektīvu radošo darbu konkursa "Mana naudas prasme – es krāju, man sanāk!" 

norisi un iespēju konkursa organizatoram (FKTK) sazināties ar bērna vecākiem/aizbildņiem par 

balvu saņemšanu, tiks apstrādāti šī nolikuma 3.2. punktā minētie personu dati. FKTK kā datu 

pārzinis sniedz konkursa dalībniekiem un viņu vecākiem/aizbildņiem, kā datu subjektam šādu 

informāciju: 

8.1. Datu pārzinis: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, reģistrācijas Nr. 90001049028, adrese: 

Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67774800;  

8.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@fktk.lv; 

8.3. Datu apstrādes juridiskais pamats – konkursa dalībnieku vecāka/aizbildņa piekrišana. Datu 

apstrādes nolūks- nodrošināt efektīvu radošo darbu konkursa "Mana naudas prasme – es krāju, 

man sanāk!" norisi un iespēju konkursa organizatoram (FKTK) sazināties ar bērna 

vecākiem/aizbildņiem par balvu saņemšanu; 

8.4. Personu datu saņēmējs: FKTK (datu pārzinis); 

8.5. Personas datu glabāšanas termiņš: 1 mēnesis pēc konkursa rezultātu pasludināšanas; 

8.6. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Datu pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem 

un pieprasīt to labošanu vai dzēšanu vai ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības 

iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek 

apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu 

valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv. 

9. Organizatori 

mailto:datu.aizsardziba@fktk.lv


9.1. Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 

9.2. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konkursa organizatoriem rakstot 

aija.brikse@fktk.lv vai zvanot 67774807. 

mailto:aija.brikse@fktk.lv

