Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 2. un 3. kursa
izglītojamo EKONOMIKAS olimpiādes norises kārtība
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1 padziļināt un paplašināt ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo
zināšanas un prasmes;
1.2 rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, attīstot un pilnveidojot ekonomisko procesu
norises izpratni;
1.3 radīt iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas ekonomikas zināšanas un prasmes;
1.4 veicināt prasmes izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli pārsprieduma veidā.
2. Olimpiādes dalībnieki:
2.1. 2. un 3. kursa profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (ne vairāk kā 2 pārstāvji no
citām izglītības iestādēm);
2.2. 10.-12 kl. citu mācību iestāžu skolēni.
3. Olimpiādes norises laiks un vieta:
3.1. 2018. gada 17. aprīlī plkst. 12:00 Profesionālās izglītības kompetences centrā
“Daugavpils tehnikumā”.
3.2. Olimpiāde notiks 207. auditorijā, Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.
3.3. Dalībnieku reģistrācija notiks plkst. 11:40, 207. auditorijā, Mendeļejeva ielā 1,
Daugavpilī.
3.4. Pārtraukums ir paredzēts no plkst. 13:50 līdz plkst. 14:10.
4. Olimpiādes norise:
4.1 Olimpiādi organizē Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums”.
Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija nodrošina izglītojamo darbu kodēšanu
un anonīmu vērtēšanu.
4.2 Olimpiādes uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā PIKC “Daugavpils tehnikums”
olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija.
4.3 Darba ilgums – līdz 3 (trijām) astronomiskajām stundām (darba izpildei atvēlētais laiks ir
180 minūtes).
4.4 Olimpiādes uzdevumus pilda rakstiskā veidā darbam atvēlētajā laikā.
4.5 Darbs pildāms ar zilu vai melnu pildspalvu.
4.6 Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija novērtē izglītojamo darbus un aizpilda
protokolu.
4.7 Apbalvoto skaits (vietas un atzinības) nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no olimpiādes
dalībnieku skaita.
5. Olimpiādes saturs: Darbs sastāv no 3 daļām:
5.1. 1.daļa (30 testa jautājumi) – 30 minūtes;
5.2. 2.daļa (4 praktiskie uzdevumi) – 80 minūtes;
5.3. 3. daļa (Situācijas analīze - Uzņēmuma attīstības modelēšana / Budžets) – 70 minūtes.
6. Olimpiādes tēma: Ekonomikas pamati un ekonomiskās teorijas pielietojums praksē.
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Olimpiādes uzdevumu apakštēmas:
Ekonomikas pamatproblēma. Vēlmes un vajadzības.
Ražošanas faktori un resursi.
Izvēles situācija.
Ekonomiskās sistēmas.
Pieprasījums un piedāvājums.
Komercdarbības pamati.
Tirgus struktūra. Konkurence.

7. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā:
7.1 drīkst izmantot kalkulatorus bez atmiņas kartes (kalkulatora esamība ir vēlama), lineālu,
zīmuli (tikai zīmējumiem);
7.2 mobilā tālruņa lietošana olimpiādes laikā ir iemesls izglītojamā diskvalifikācijai.
8. Apbalvošana:
8.1 pirmo 3 vietu ieguvēji saņem PIKC “Daugavpils tehnikums” diplomus.
8.2 Informācija par olimpiādes rezultātiem būs publicēta PIKC “Daugavpils tehnikums”
mājaslapā – www.daugvt.lv 2 nedēļu laikā.
9. Olimpiādes rīcības un darbu vērtēšanas komisija:
 Komisijas priekšsēdētāja: PIKC “Daugavpils tehnikuma” izglītības metodiķe Jeļena
Dideviča.
 Komisijas locekļi:
1) Profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko,
2) Profesionālās izglītības skolotāja Nataļja Panteviča,
3) Profesionālās izglītības skolotāja Svetlana Akifjeva,
10. Olimpiādes darba vadītāji:
1) Profesionālās izglītības skolotāja Nataļja Panteviča,
2) Profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko.
11. Olimpiādes norisi protokolē:
1) Profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko.
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12. Profesionālās izglītības iestāžu dalībnieku skaita pieteikšana:
12.1. 2. un 3. kursa PIKC “Daugavpils tehnikuma” izglītojamie līdz 15. aprīlim plkst. 12.00
piesaka savu dalību pie sava ekonomikas skolotāja;
12.2. Izglītojamie no citām mācību iestādēm piesaka savu dalību EKONOMIKAS olimpiādē
pa e-pastu Dmitrijs.Sirotko@daugvt.lv līdz 2018. gada 15. aprīlim plkst. 17.00,
norādot mācību iestādi, audzēkņa vārdu un uzvārdu, kā arī sava skolotāja vārdu un
uzvārdu;
12.3. PIKC “Daugavpils tehnikuma” ekonomikas olimpiādē no katras grupas (klases) var
piedalīties ne vairāk kā 2 (divi) dalībnieki;
12.4. Kopējais maksimālais pieteikto dalībnieku skaits dalībai PIKC “Daugavpils tehnikuma”
ekonomikas olimpiādē ir 30 cilvēki (audzēkņiem no citām profesionālajām izglītības
iestādēm vietas ir rezervētas);
12.5. Pieteikšanās dalībai PIKC “Daugavpils tehnikuma” ekonomikas olimpiādē notiek
secīgi, t.i., ja 2 audzēkņi no grupas pieteica savu dalību olimpiādē agrāk nekā citi, tad
pārējo audzēkņu pieteikumi netiek ņemti vērā.
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