VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS
www.visc.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2014.gada 26.februārī, Rīgā

Jaunie talanti sacentīsies informātikas Valsts olimpiādē
Ceturtdien, 27.februārī, Ogrē sāksies informātikas 27.valsts olimpiāde, kurā piedalīsies 80 skolēni divās vecuma
grupās, pārstāvot dažādas Latvijas pilsētas.
Informātikas (programmēšanas) 27.valsts olimpiādes atklāšana 27.februārī sāksies plkst.10:00 Ogres 1.vidusskolā,
Zinību ielā 3, Ogrē. Atklāšanā piedalīsies Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ogres novada
domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs.
Olimpiādes otrajā dienā, 28. februārī plkst. 16:30 Ogres 1.vidusskolā, svinīgajā noslēgumā olimpiādes laureātus
apbalvos un apsveikuma uzrunu teiks Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.
Informātikas olimpiāde ir vienīgā no Valsts olimpiādēm, kurā jaunākajā grupā nav noteikts vecuma ierobežojums,
bet tiek pārbaudīta prasme rīkoties ar datorprogrammām, tālab vienus un tos pašus uzdevumus risinās visi
dalībnieki. Lai gan jaunākajā grupā parasti sacenšas 8.-10. klašu skolēni, pēdējos gados labus sasniegumus Novada
olimpiādē un tiesības piedalīties Valsts olimpiādē izcīna arī vēl jaunāki dalībnieki. Divi dalībnieki būs no septītās un
pa vienam no sestās un otrās(!) klases.
Līdztekus dalībniekiem, kas Valsts olimpiādē piedalīsies pirmoreiz, dalībnieku vidū būs arī pagājušā gada
starptautiskās informātikas olimpiādes sudraba medaļas ieguvējs Aleksejs Zajakins, (Rīgas 89.vidusskola), bronzas
medaļas ieguvējs Aleksejs Popovs (Rīgas valsts 1.ģimnāzija) un starptautiskās olimpiādes dalībnieks Mihails
Smoļins (Rīgas valsts 1.ģimnāzija).
Olimpiādes dalībniekiem būs jāizstrādā sešu uzdevumu risinājumi datorprogrammām – katrā no divām sacensību
dienām piecu stundu laikā jāatrisina trīs uzdevumi.
Valsts informātikas olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas
un informātikas institūtu un Ogres novada pašvaldību. Latvijas informātikas olimpiādi, kā arī Latvijas komandas
sagatavošanos un dalību Baltijas un Vispasaules programmēšanas olimpiādēs atbalsta Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), galvenie partneri − “Exigen Services Latvija” un “Lattelecom”, kā arī
partneri un atbalstītāji − “ABC Software”, “Cube”, “DPA”, “Progmeistars” un “Transporta un sakaru institūts”.
Iepriekš jau informēts, ka 2012./2013. mācību gadā 25.starptautiskā informātikas olimpiāde notika Brisbenā,
Austrālijā no 6.-13.jūlijam. Tajā piedalījās Latvijas skolēni - Aleksejs Zajakins, kurš pērn pārstāvēja Rīgas
89.vidusskolas 10.klasi un izcīnīja sudraba medaļu, savukārt bronzas medaļas ieguva Aleksejs Popovs, kurš pērn
olimpiādē pārstāvēja Rīgas 10.vidusskolas 9.klasi un Ojārs Vilmārs Ratnieks, kurš pērn pārstāvēja Siguldas Valsts
ģimnāzijas 12.klasi.
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