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Noslēgusies Latvijas 26.informātikas olimpiāde vidusskolēniem
Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē 7. un 8.februārī risinājās Latvijas
26.informātikas(programmēšanas) olimpiādes finālsacensības. Olimpiādi organizēja Valsts izglītības satura centrs
(VISC) sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (LU
MII). Informātikas olimpiāde ir vienīgā mācību priekšmetu olimpiāde, kuru finālsacensības jau piekto gadu notika
ārpus Rīgas (2009.gadā - Ventspils augstskolā, 2010. – Rēzeknes Augstskolā, 2011. – Cēsu Valsts ģimnāzijā un
2012. – Latvijas Lauksaimniecības universitātē).
Olimpiādē divās vecuma grupās sacentās 76 skolēni, kuriem katru dienu piecu stundu laikā bija jāuzraksta trīs
uzdevumu risinājumi – datorprogrammas kādā no valodām Pascal, C vai C++. Skolēnu darbi tika vērtēti,
izmantojot žūrijas izstrādātus testu komplektus. Darbu vērtēšana notika tiešsaistē, izmantojot LU MII serverus.
Izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, no Kembridžas olimpiādes dalībniekus uzrunāja četru pasaules
informātikas olimpiāžu medaļu (tajā skaitā viena zelta) laureāts Eduards Kaļiņičenko.
Vecākajā (11.-12.klašu) grupā I pakāpes diplomi un zelta medaļas tika piešķirtas Rīgas 88.vidusskolas 12.klases
skolniekam Nikitam Larkam un Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniekam Ojāram Vilmāram Ratniekam, bet
jaunākajā (8.-10.klašu) grupā – Rīgas 10.vidusskolas 9.klases skolniekam Aleksejam Popovam un Rīgas
89.vidusskolas 10.klases skolniekam Aleksejam Zajakinam. Ar pilnajiem olimpiādes rezultātiem iespējams
iepazīties VISC mājaslapā www.visc.gov.lv olimpiādes vietnē http://www.lio.lv. Olimpiādes medaļu ieguvējus
martā gaida atlases sacensības Siguldas Valsts ģimnāzijā un pēc tam starti aprīlī Baltijas olimpiādē Rostokā (Vācija)
un jūlijā Vispasaules olimpiādē Brisbenā (Austrālija).
Olimpiādi atbalstīta SIA „Inbokss”, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai (LIKTA), SIA
„Progmeistars”, LU MII Akadēmiskā tīkla laboratorijai „SigmaNet”, SIA „Tom Sawyer Latvia” un SIA
„Reklāmdruka”.
Plašāku informāciju par olimpiādi sniegs olimpiādes rīcības komisijas vadītājs, LU MII pētnieks Mārtiņš Opmanis,
e-pasts: Martins.Opmanis@lumii.lv.
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