VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS
www.visc.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2013.gada 11.novembrī, Rīgā

Latvijas komandai pirmā vieta starptautiskajā matemātikas olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013”Informācija
Latvijā notikušajā olimpiādē „Baltijas Ceļš 2013” Latvijas komanda vienpadsmit valstu konkurencē izcīnīja
godpilno pirmo vietu, par vienu punktu apsteidzot Krievijas un Polijas valstu komandu dalībniekus.
Olimpiāde norisinājās no 7. līdz 11. novembrim Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā.
Olimpiādi organizēja Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skola ar Valsts izglītības satura
centra finansiālu atbalstu.
Sacensībās piedalījās skolēnu komandas no 11 valstīm: Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas (Sanktpēterburgas),
Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Tradicionāli sacensībās piedalās valstis, kas ir
ap Baltijas jūru un Islande, kura pirmā atzina Latvijas neatkarību.
Atšķirībā no klasiskajām matemātikas olimpiādēm, kurās piedalās individuālie risinātāji, “Baltijas Ceļš” ir komandu
sacensības, kurās pieci risinātāji, savā starpā konsultējoties, 4,5 stundu laikā risina un iesniedz atrisinājumus 20
uzdevumiem. Šādi nosacījumi prasa ne tikai matemātiskās zināšanas un ātru reakciju, bet arī prasmi sadarboties,
uztvert citu idejas un tās realizēt, racionāli plānot laiku un spēkus.
Latvijas komanda šajās sacensībās apsteidza pārējās valstis, un uzvarētājiem balvās pasniegts olimpiādes
ceļojošais kauss un apdrukātas stikla balvas.
Šogad Latvijas komandu olimpiādē pārstāvēja: Deniss Dunaveckis - Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, 11.klase,
Vladislavs Kļevickis - Rīgas 40.vidusskola, 12.klase, Oļegs Matvejevs - Rīgas Ostvalda vidusskola, 12.klase,
Pārsla Esmeralda Sietiņa - Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.klase, Aleksejs Zajakins - Rīgas 89.vidusskola, 11.klase.
Komandu vadīja - LU profesors Andris Ambainis un komandas vadītāja vietnieks - Juris Škuškovniks, dalībniekus
startam sagatvoja LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīkoto izlases nodarbību lektori. Uzdevumu izvēli
vadīja LU profesors Juris Smotrovs.
2011.gadā Latvijas komanda starptautiskajā matemātikas olimpiādē “Baltijas Ceļš” Vācijā izcīnīja 2.vietu. Tikmēr
Latvijā iepriekšējā reize, kad notika šī olimpiāde bija 2003.gadā, toreiz Latvija ieguva 4.vietu.
Vairāk informācijas vietnē: http://www.bw2013.lu.lv/
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