Apstiprinu:
EKA rektora v.i. O. Lentjušenkova
2018. gada 15. februārī
Finanšu olimpiādes "FINANŠU ĀBECE 2018" nolikums
1. Olimpiādes organizētājs: Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) un Alberta
koledža (AK) sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un Latvijas
Banku.
2. Olimpiādes mērķis: veicināt jauniešu interesi un palielināt izpratni par naudas un
finanšu jautājumiem, tā pilnveidojot viņu finanšu pratību, atbilstoši FKTK izstrādātajā
dokumentā "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem" (tālāk
tekstā –
Kompetenču
standarts)
aprakstītajām
kompetencēm
(http://www.fktk.lv/attachments/article/1506/STANDARTS_FINAL_22032017.pdf).
3. Olimpiādes dalībnieki: vidusskolu 11. un 12. klašu skolēni, profesionālo vidusskolu
un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņi.
4. Olimpiādes balvu fonds
4.1. Pirmās vietas ieguvējam: budžeta vieta studijām Ekonomikas un kultūras
augstskolā vai Alberta koledžā.
4.2. Otrās vietas ieguvējam: 50% studiju maksas atlaide pirmā gada studiju maksai
Ekonomikas un kultūras augstskolā (šī atlaide summējas ar citām atlaidēm, ko
pretendents var iegūt, iestājoties augstskolā) vai Alberta koledžā.
4.3. Trešās vietas ieguvējam: 25% studiju maksas atlaide pirmā gada studiju maksai
Ekonomikas un kultūras augstskolā (šī atlaide summējas ar citām atlaidēm, ko
pretendents var iegūt, iestājoties augstskolā) vai Alberta koledžā.
4.4. Uzvarētāji saņems apliecību "Finanšu pratības eksperts".
4.5. Visi dalībnieki saņems EKA, AK, FKTK un Latvijas Bankas parakstītas apliecības
par dalību, kā arī dāvanu karti par 5% studiju maksas atlaidi pirmajam studiju gadam
Ekonomikas un kultūras augstskolā (šī atlaide summējas ar citām atlaidēm, ko
pretendents var iegūt, iestājoties augstskolā) vai Alberta koledžā.
4.6. Pirmo triju vietu ieguvēji saņems balvas no Latvijas Bankas un FKTK.
4.7. Uzvarētājas skolas saņems olimpiādes "Finanšu ĀBECE 2017" īpašas balvas no
olimpiādes organizētajiem.
4.8. Pamatojoties uz konkursa darbu novērtējumu, olimpiādes darbu vērtēšanas žūrijai
un olimpiādes organizētājiem ir tiesības piešķirt arī veicināšanas balvas.
5. Olimpiādes norise
5.1. Olimpiāde notiek 2018. gada 28. martā EKA telpās Lomonosova ielā 1/5, Rīgā.
5.2. Reģistrācija dalībai olimpiādē – līdz 2018. gada 21. martam.
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5.3. Reģistrācija notiek elektroniski, atbildīgajam pasniedzējam pašam reģistrējoties
olimpiādes sistēmā (atrodas interneta vietnē www.augstskola.lv – Zinātne –
olimpiādes skolēniem – Finanšu ābece) un pievienojot informāciju par dalībniekiem.
5.4. Olimpiādes valoda ir latviešu valoda
5.5. Olimpiāde notiek vienā dienā (vienā kārtā) divās daļās.
5.6. Olimpiāde norises laiks
9.30–10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00–10.30 – olimpiādes atklāšana
10.30–11.30 – 1. daļa (testa uzdevumi)
11.30–12.30 – pārtraukums
12.30–14.00 – 2. daļa (aprēķinu uzdevumi)
6. Olimpiādes uzdevumi
6.1. Olimpiādē tiek pārbaudītas dalībnieku zināšanas un prasmes par dažādiem finanšu
pratības jautājumiem atbilstoši Kompetenču standartā aprakstītajām kompetencēm, kas
nepieciešamas katram iedzīvotājam.
6.2. Olimpiādes uzdevumi ir izstrādāti sadarbībā ar FKTK izglītojošā vortāla KLIENTU
SKOLA un Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes NAUDAS
SKOLA ekspertiem dažādu ar ekonomiku un finansēm saistītu tēmu ietvaros, balstoties
uz Kompetenču standartā ietvertiem finanšu pratības aspektiem tematiskā dalījumā
(Nauda un darījumi, Privāto finanšu plānošana un vadība, Kredīti un parādi, Risks un
peļņa, Finanšu un ekonomiskā vide).
6.3. Olimpiādes uzdevumu veiksmīgai izpildei ieteicams iepazīties ar informāciju un
materiāliem, kas ir ievietoti:
 FKTK vadībā izstrādātajā dokumentā "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā
pieaugušajiem"
(http://www.fktk.lv/attachments/article/1506/STANDARTS_FINAL_22032017.pdf)
 FKTK vortālā KLIENTU SKOLA (http://klientuskola.lv/lv/);
 Latvijas Bankas interneta vietnēs www.naudasskola.lv, www.bank.lv un
www.makroekonomika.lv.
6.4. Olimpiādei ir izstrādāti divu veidu uzdevumi: testa jautājumi ar atbilžu variantiem
un praktiskie finanšu uzdevumi risināšanai.
6.5. Lai sekmētu sagatavošanos olimpiādei, dalībniekiem pieejami uzdevumu paraugi
https://www.naudasskola.lv/lv/uzdevumi.
7. Olimpiādes dalībnieku darbu vērtēšana
7.1. Olimpiādes darbus vērtē žūrija.
7.2. Žūrija vērtē katra uzdevuma izpildīšanu un piešķir noteiktus punktus par pareizām
atbildēm, atbildot uz testa jautājumiem, un par pareizi atrisinātiem uzdevumiem.
7.3. Piešķirto punktu skaits ir atkarīgs no uzdevuma sarežģītības pakāpes.
7.4. Uzvarētājus nosaka žūrija atbilstoši iegūto punktu skaitam.
7.5. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
7.6. Olimpiādes rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks publicēti 2018. gada 16. aprīlī
Ekonomikas un kultūras augstskolas interneta vietnē www.augstskola.lv sadaļā
Aktualitātes, FKTK vortālā klientuskola.lv un Latvijas Bankas interneta vietnē
www.naudasskola.lv.
8. Citi noteikumi
8.1. Dalībnieks var piedalīties olimpiādē "FINANŠU ĀBECE" tikai vienu reizi.
8.2. No vienas izglītības iestādes var piedalīties ne vairāk kā 5 (pieci) dalībnieki.
8.3. Olimpiādes laikā dalībnieki nevar izmantot mobilos tālruņus un papildu
informācijas materiālus.
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8.4. Katram dalībniekam jābūt līdzi kalkulatoram, kas nepieciešams olimpiādes
uzdevumu izpildei.
8.5. Olimpiādes dalībnieki dod atļauju Ekonomikas un kultūras augstskolai mārketinga
nolūkos publicēt savā vai olimpiādes sadarbības partneru interneta vietnē dalībnieku
personisko informāciju, kā arī dalībnieku fotoattēlus, kas tapuši olimpiādes norises
laikā.
Papildinformācija
Par olimpiādes norisi – Jeļena Titko (e-pasta adrese: jelena.titko@eka.edu.lv, tālr.
29192678)
Par reģistrācijas sistēmu – Elīna Grantiņa (e-pasta adrese: administracija@eka.edu.lv;
20178664)

