
 
 

 

MOKSLEIVIŲ FINANSŲ OLIMPIADOS  
REGLAMENTAS 

 
 

Šis dokumentas nustato Olimpiados tikslus ir uždavinius, rengėjus, organizavimo tvarką. 

 

I. Olimpiados tikslas  

1. Specialia olimpiados programa paskatinti gabius vyresniųjų klasių moksleivius atskleisti finansų srities 

gebėjimus ir rinktis finansų studijas ir darbą finansų rinkose.  

2. Skatinti moksleivius domėtis finansų mokslu, gilinti šios srities žinias, realizuoti įgūdžius asmeninių 

finansų valdyme ir tolesnėse studijose.  

3. Finansai ir (ar) finansų valdymas Olimpiados kontekste suprantamas kaip asmens gebėjimas idėjas ir 

(ar) projektus pagrįsti finansiniu požiūriu, t. y. panaudoti finansų valdymo žinias ir metodus, planuojant 

ir įgyvendinant investicinius ir kitus projektus – apskaičiuojant projekto lėšų poreikį, planuojamas 

pajamas, sąnaudas ir pelną, galimus finansavimo šaltinius, efektyvumą, taip pat tvarkant asmeninius 

finansus, kreipiantis į bankus, investuojant į vertybinius popierius. 

 

II. Olimpiados uždaviniai 

1. Suteikti galimybę moksleiviams artimiau pažinti Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Nasdaq, ir 

Seesam Insurance AS Lietuvos filialą bei su finansų rinka susijusias įmones vertinti kaip galimas savo 

ateities profesinių tikslų siekimo vietas.  

2. Padėti moksleiviams susipažinti (sprendžiant specialiai sukurtas Olimpiados užduotis ir testus) su 

verslo įmonių finansų valdymo klausimais bei sprendimų priėmimo priežastingumu įvairiose situacijose; 

įvertinti savo finansų žinias (pinigai ir bankai, santaupos ir investicijos, kreditai, draudimas, verslo 

finansavimas, vertybinių popierių birža, verslo apskaita ) ir asmeninius gebėjimus finansų srityje. 

 

III. Olimpiados organizatoriai 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Nasdaq. 

 

IV. Organizavimo bendrosios nuostatos 

 
1.  Olimpiados organizavimo komisija vykdo informacijos apie olimpiados organizavimą ir eigą sklaidą, 

dalyvių registraciją, atsako už kvietimų dalyviams išsiuntimą, apibendrina ir skelbia rezultatus.   



 
 

 
2. Olimpiados vertinimo komisija rengia užduočių sąlygas, tikrina ir įvertina Olimpiados 1-ojo  etapo 

dalyvių darbus, nustato jo laimėtojus. Šis Olimpiados etapas vyksta 2019-02-25 – 2019-03-03. Etapo 

laimėtojai paskelbiami oficialiame Olimpiados tinklalapyje:  http://www.vgtu.lt/finansuolimpiada 

3. Olimpiados vertinimo komisija rengia 2-ojo  etapo užduočių sąlygas, tikrina ir vertina Olimpiados 2-ojo  

etapo dalyvių darbus, nustato Olimpiados laimėtojus. Šis finalinis Olimpiados etapas vyksta  2019-03-

29. 

4. Baigiamajame Olimpiados etape vykdoma edukacinė programa. Renginys baigiamas  Olimpiados 

nugalėtojų iškilmingu apdovanojimu k29 verslo centre. 

 

V. Dalyvių registracija 

 

1. Projekto dalyviai – 9-12 klasių moksleiviai, atstovaujantys bet kurią Lietuvos mokyklą. 

2. Į Olimpiados  dalyvių sąrašą įtraukiami visi užpildę elektroninę registracijos formą -  pateikę nustatytą 

dalyvio informaciją. Registracijos forma pateikiama  Olimpiados tinklapyje:  

http://www.vgtu.lt/finansuolimpiada 

3. Moksleivis gali užpildyti registracijos anketą vieną kartą.  

4.  Registracijos etapas vykdomas: 2019-02-01- 2019-02-22. 

 

VI. Olimpiados 1-asis etapas   

1. Užsiregistravę dalyvauti moksleiviai pakviečiami į 1-ąjį olimpiados etapą, kuris vyks nuo 2019-02-25 

iki 2019-03-03. 

2. 1-asis olimpiados etapas organizuojamas virtualioje erdvėje, kur bus pateikti uždaviniai ir testai. 

Moksleiviai prisijungę prie nurodyto tinklalapio sprendžia uždavinius ir atsako į testo klausimus.  

3. Moksleivis gali spręsti Olimpiados užduotis ir pateikti jų sprendimą tik vieną kartą. 

4. Atliktus moksleivių darbus vertina vertinimo komisija ir paskelbia rezultatus oficialiame Olimpiados 

tinklalapyje iki  2019-03-08.  

VII. Olimpiados 2-asis etapas   

1. Olimpiados 2-asis etapas vyks 2019-03-29, Vilniaus Gedimino Technikos universitete Verslo vadybos 

fakultete (Saulėtekio al. 11, Vilniuje). Kvietimas išsiunčiamas atrankos rezultatų paskelbimo dieną. 

2. Moksleiviai, geriausiai pasirodę 1-ajame Olimpiados ture, pakviečiami į 1-os dienos trukmės finalinį 

renginį. Jo speciali programa rengiama su projekto partneriais. 

3. Į 2-ąjį Olimpiados etapą bus pakviesta iki 100 geriausių I etapo moksleivių.  

4. Moksleiviai spręs 2-ojo Olimpiados etapo užduotis ir testus, susipažins su projekto partnerių veikla, 

diskutuos finansų temomis, džiaugsis popietės temine programa, bus paskelbti ir apdovanoti 

http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/moksleiviams/finansu-olimpiada-2017/273351
http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/moksleiviams/finansu-olimpiada-2017/273351


 
 

 
Olimpiados nugalėtojai. Renginys vyks kovo 29 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitete ir k29 

verslo centre, Konstitucijos pr. 29, Vilniuje. 

 


