
 

 

 
 

Junior Achievement Latvia 

Radošuma un finanšu pratības konkursa 
„Biznesa pasakas”  

Nolikums 5. - 9. klasēm 
2021./2022.gadam 

 

Programma Konkurss „Biznesa pasakas” ir ekonomikas un finanšu pratības izpratnes konkurss pamatskolas 

skolēniem, kura norise veicina jaunrades procesu un veicina praktiski izmantot apgūtos 

ekonomiskos jēdzienus savā radošajā darbā.  

Skolotājiem konkursu iesakām integrēt pamatskolas sociālo zinību, latviešu valodas un 

literatūras, svešvalodu, vizuālās mākslas, darbmācības, informātikas stundās vai īstenot 

fakultatīvu nodarbībās. 

Konkursa pasaku sāk rakstīt pirmajā mācību semestrī, bet pasakas prezentāciju – novērtēšanu 

veic 2. mācību semestrī.  

5.-9. klašu skolēniem, skolotājiem piedalīties vebinārā par finanšu pratības tēmam saistītām ar 

veiksmīgas uzņēmējdarbības pieredzi. Dzirdētie pieredzes stāsti motivēs skolēnus radīt savus 

darbus,  pārvēršot reālu uzņēmējdarbību pasakā. 

Labākās pasakas iesakām prezentēt skolās kā uzvedumus, kur uzsvars tiek likts ne tikai uz radošo 

darbību, bet arī ar iesaistīto ekonomisko jēdzienu pielietojumu vai izmantot par pamatu sava pirmā 

biznesa plāna vai skolēnu mācību uzņēmuma veidošanā. Vai izveidot no pasakas video stāstu. 

 

Nolikums nosaka Radošuma un finanšu pratības konkursa „Biznesa pasakas” (turpmāk – Konkurss) 5. - 9. klasēm 

skolēnu pieteikšanās noteikumus, Konkursa norisi, kritērijus uzvarētāja noteikšanai un apbalvošanu (turpmāk – 

Nolikums). 

Mērķis Rosināt skolēnu apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo uzņēmēju, lai apgūtās 

ekonomiskās likumsakarības  spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un iekļaut tās pasakas 

sižetā. 

Dalībnieki Konkursa dalībnieki ir JA Latvia dalībskolu - Latvijas vispārizglītojošo, speciālo un profesionālo 

izglītības iestāžu 5.- 6. un 7.- 9. klašu skolēni. 

 

 

 

 



 

 

 

Konkursa 
uzdevumi 

Skolēns vai skolēnu grupa (3 skolēni) uzraksta Biznesa pasaku ar laimīgām beigām. 

Biznesa pasaka jāveido, lai tajā parādītos skolēna izpratne ar naudu saistītos jautājumos, lai 

pasakas personāžs izprot kā pārvaldīt ienākumus un izdevumus, kā veidot ieguldījumus, kā 

izveidot savu uzņēmumu.. Biznesa pasakā ar ekonomisko pratību sasaistāma ir prasme un 

gudrība nopelnīt naudu – atrast labu darbu, vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību. 

Finanšu pratība ir zināšanu apguves procesā iegūtu spēju izprast ar naudu saistītus jautājumus, 

pārvaldīt ienākumus un izdevumus, ieguldījumus un saistības. 

Maksimālais darba apjoms divas A4 lapas, kā arī var veidot ilustrācijas, skolotāju vai vietējā 

sabiedrībā pazīstamu cilvēku pasaku lasījumus vai citādi bagātināt savu pasaku.  

 

Iesniedzot pasaku, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi, tālruņa numuru vai 

e-pasta adresi, pasakas nosaukumu vai saukli un īsu komentāru par darbu līdz 500 rakstzīmēm, 

neskaitot tukšumzīmes.  

Konkursa fināistu likumiskais pārstāvis - aizpilda un paraksta 1.pielikumu – Apliecinājumu par  datu 

apstrādi un pasakas publicēšanu tekošā mācību gada Pasaku grāmatā. Apliecinājums tiks izsūtīts 

uz norādīto skolotāja e pastu. 

Programmā 
apgūtās prasmes 
un iemaņas: 
 

- Savas un citu rīcības vērtēšanas un izskaidrošanas prasmes,  

- lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes,  

- sadarbības prasmes veidojot pasaku, 

- otra domu uzklausīšana, savu ideju piedāvāšana uzdevuma risinājumam,  

- prasme pastāstīt par kopīgi paveikto, 

- nepieciešamās informācijas iegūšanas prasmes,  

- personiskās dzīves prasmi,  

- cēloņu un seku saskatīšanas prasmi,  

- sava viedokļa paušanas prasmi.  

Konkursa 
darbības periods 

6.janvāris, 2022. Vebinārs par finanšu pratības tēmu: par finanšu pratības konkursiem – Mana 

vārdnīciņa un Biznesa pasakas.  

No 2022.gada 6.janvāra līdz 25.martam - darbu iesniegšanas termiņš.  

Pasaku iesūta elektroniski JA Latvia norādītajā saitē: ŠEIT  

Finālistu paziņošana: 2022.gada 6.maijs.  

Noslēguma pasākums: 2022.gada 17. maijs.  

Katrā vecuma grupā no katra Latvijas reģiona tiks izvirzīti un apbalvoti līdz trim labākajiem 

biznesa pasaku autoriem (kopā max 30 pasaku autori).  
 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qGQ2KghvFcY1vWfm9


 

 

 

 

Personas datu 

apstrāde 

Personas datu pārzinis ir JA Latvia.  Personas datu apstrādes mērķi – īstenot JA Latvia finanšu 

pratības programmu.  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana un leģitīmo interešu 

nodrošināšana. Iesniedzot pasaku, finālista likumiskais pārstāvis aizpilda Apliecinājumu 

personas datu apstrādei, apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa Nolikumu, tai skaitā personas datu 

apstrādes noteikumiem, un piekrīt dalībnieka personas datu apstrādei. 

 Apbalvošanas pasākuma laikā var tikt uzņemti foto un videomateriāli, kuros var būt redzams 

dalībnieks. Video un fotogrāfijas tiks izmantotas publicitātei sabiedrības informēšanas nolūkos. 

Iesniegtie materiāli - pasakas un apbalvošanas pasākuma norises laikā tapušie materiāli tiks 

izmantoti Konkursa, organizatoru, kā arī sadarbības partneru publicitātes un reklāmas materiālu 

veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti JA Latvia un sadarbības partneru tīmekļvietnēs un 

sociālajos tīklos. 

JA Latvia un tās sadarbības partneri nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un 

videomateriāliem, ko veikusi kāda no personām, kas apmeklē apbalvošanas pasākumu, ar savām 

ierīcēm un no saviem datu nesējiem. 

Nobeiguma 

noteikumi 

Skolēnu komandas dalībnieki ir atbildīgi par iesniegtās pasakas  saturu, un apliecina, ka 

iesniegtais darbs atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, morāles un ētikas normām. 

Pēc Konkursa rezultāta publicēšanas Konkursa skolēnu komandas bez atlīdzības nodod JA Latvia 

Autortiesību likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktās autora mantiskās tiesības uz Konkursam 

iesniegtā pasakām pilnā apmērā. Dalībnieki apņemas neizmantot autora personiskās tiesības tādā 

veidā, kas kavē, vai varētu kavēt konkursa mērķa īstenošanu. 

Konkursa 

sadarbības 

partneri 

PEPCO, Latvijas Banka, Latvijas Valsts meži, LEAF, Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs, 

LR Patentu valde u.c. 

Balvu fonds 

 

JA Latvia sadarbības partneru balvas (biznesa literatūra un citas balvas) 

Kontakinformācija 

 

JA Latvia programmu direktore Inga Bolmane, T. 22070040, e pasts: inga@jalatvia.lv 

 

 

 


