
 

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ FINANSŲ OLIMPIADOS DALYKINĖ PROGRAMA 

 

 

Lietuvos mokinių finansų olimpiados tikslas – paskatinti gabius vyresniųjų klasių moksleivius domėtis 

finansų mokslu, gilinti šios srities žinias, realizuoti įgūdžius asmeninių finansų valdyme ir tolesnėse studijose.  

Olimpiados užduotis sudaro dvi dalys: testas su pateiktais atsakymais ir uždaviniai, kurie suskirstyti į 

keturias grupes (finansų sistema, viešieji finansai, verslo finansai ir asmeniniai finansai). 

 

1. Finansų sistema:  

Finansų rinkos: akcijų rinka, obligacijų rinka, valiutų rinka; NASDAQ Vilnius ir jos teikiamos paslaugos; 

finansų rinkų priežiūra; „bulių rinka“ ir „lokių rinka“.  

Pinigai ir bankai: pinigų samprata; pinigų bazė (P0) ir pinigų kiekio matai (P1, P2, P3 pinigai); bankininkystės 

raida; centrinio banko vaidmuo ir jo funkcijos; komerciniai bankai ir jų teikiamos paslaugos; bankų rezervai; 

indėlių multiplikatorius; pinigų perkamoji galia; pinigų laiko vertė (būsimoji ir dabartinė).  

Kreditas ir draudimas: kredito privalumai ir trūkumai; kredito formos; vartojimo kreditas; laidavimas, 

garantija, užstatas; rizika ir draudimas; pagrindinės draudimo formos; vartotojų apsauga. 

 

2. Viešieji finansai:  

Valstybė ir jos biudžetas: valstybės biudžetas; valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų sritys; biudžeto deficitas ir 

valstybės skola/perviršis; valstybiniai nebiudžetiniai fondai: Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondas, 

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas; neatlygintinos išmokos; valstybės biudžetas, savivaldybių 

biudžetas; mokesčių rūšys; apmokestinimo principai; proporciniai, progresiniai ir regresiniai mokesčiai.  

 

3. Verslo finansai:  

Verslo apskaita: verslo apskaitos pagrindai; turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai; pajamos ir sąnaudos; pelno 

(nuostolių) ataskaita; balansas; pinigų srautų ataskaita. 

Verslo finansavimas: finansų samprata, verslo rizika ir draudimas, pelningumas ir grąža, mokumas ir 

likvidumas, veiklos efektyvumas; verslo finansavimo šaltiniai (vidiniai ir išoriniai, nuosavi ir skolinti); 

nuosavas kapitalas, nepaskirstytas pelnas, nusidėvėjimas; trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos; akcijos, 

obligacijos. 

 

 

4. Asmeniniai finansai:  

http://www.vpk.lt/lt/rinkos-dalyviai/vertybiniu-popieriu-birza/ab-nasdaq-omx-vilnius/


 

 

Pajamos: fizinių asmenų pajamų šaltiniai; pajamų diferenciacijos šaltiniai; būsimų pajamų lūkesčiai; pensijos; 

fizinių asmenų mokami mokesčiai; darbo užmokesčio apskaita; vidutinės mėnesinės algos dydis Lietuvoje 

(bruto ir neto). 

Išlaidos: namų ūkių išlaidų rūšys; nuolatinės (pastovios) ir kintamos išlaidos, nenumatytų išlaidų rizikos 

valdymas ir draudimas. 

Laisvos lėšos: santaupos, indėliai, palūkanos ir jų rūšys; investicijos ir jų rūšys; investicijų pelningumas 

(investicijų grąža); likvidumas; investicinis portfelis; dividendai; investiciniai fondai; rizikos diversifikacija. 

 


