
Mākslīgā intelekta olimpiādes 
NOLIKUMS 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 10.februāra  plkst. 15:00 
Konsultācija – 2022.gada 9.februārī 
Olimpiāde – 2022.gada 11.februārī 
Olimpiādes uzvarētāju apbalvošana (uzvarētāju paziņošana) – 2022.gada 
25.februārī  

Olimpiādes mērķi  

1. Rosināt jauniešu interesi par STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes 
un matemātika) nozarēm un mākslīgā intelekta izstrādi. 
2. Dot iespēju jauniešiem apgūt un pielietot zināšanas mākslīgā intelekta izstrādē. 
3. Sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm.  
4. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar mācību un studiju iespējām Liepājā, rosinot 
viņus mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 
5. Popularizēt Liepāju kā pievilcīgu pilsētu mācībām, dzīvošanai, radošām 
izpausmēm, darbam un atpūtai.  

Olimpiādes norise  

Olimpiāde norisināsies 2022.gada 11.februārī attālināti. Dalībnieku reģistrēšanās 
olimpiādei notiek mājas lapā www.digip.lv/mi-olimpiade2022 09.11.2021. – 
10.02.2022. plkst. 15:00. Olimpiādes uzdevumi būs šādās kategorijās – matemātika, 
informātika un “Deep learning”, lai veiksmīgi tiktu galā ar uzdevumiem būs 
nepieciešamas zināšanas ikvienā no tām.  

Olimpiādes uzdevumi tiks izsniegti olimpiādes dalībniekiem olimpiādes sākumā – 
2022.gada 11.februārī plkst. 10:00. Olimpiādes norises laikā katram dalībniekam būs 
jākopīgo savs datora ekrāns ar olimpiādes rīkotajiem.  

Iesniegto darbu vērtēšana  

Dalībnieku iesniegtos risinājumus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā darbosies 
pārstāvji no Giraffe360, Asya, Digitālo inovāciju parka un Liepājas Universitātes.  

Vērtēšanas kritēriji:  

• uzdevuma izpildes korektums; 
• atbildes skaidrojums; 
• tehniskais risinājums (algoritms, tā ātrdarbība, resursu izmantošanas efektivitāte 
u.c.); 
• papildus uzdevumu izpilde, kas norādīti uzdevuma aprakstā.  

 

 



Personas datu apstrāde:  

1. Olimpiādes organizēšanas procesā personas datu Pārzinis ir “Digitālo inovāciju 
parks” un tos apstrādā ar mērķi pilnvērtīgi sagatavot, organizēt attālināti olimpiādi un 
reģistrēt dalībniekus.  

2. Tiesiskais pamats Dalībnieka un to pārstāvju personas datu apstrādei ir “Digitālo 
inovāciju parka” uzdevumu izpildei, ko veic:  

2.1. Datu subjekta piekrišanas iegūšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a)apakšpunktu) vārda, uzvārda un elektroniskā pasta adreses 
izmantošanai, informēšanas nolūkos par “Digitālo inovāciju parka” organizēto 
olimpiādi, kā arī tālruņa numura izmantošanai saziņai par balvas un dalības 
apliecinājuma nodošanu;  

2.2. Sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta 
e)apakšpunktu) olimpiādes laikā var tikt veikta fotografēšana un video filmēšana kā 
rezultātā var tik apstrādāti Dalībnieka vai to pārstāvju kā fizisko personu personas 
dati. Fotoattēli un video materiāli var tikt izvietoti “Digitālo inovāciju parka” mājaslapā 
www.digip.lv un sociālo tīklu Facebook.com, Twitter.com, Youtube.com un 
Instagram.com kontos.  

3. Personas datu iespējamie saņēmēji ir “Digitālo inovāciju parka” vadītāja, “Digitālo 
inovāciju parka” pārstāvji, kas iesaistīti olimpiādes organizēšanā un nodevumu 
vērtēšanā, kā arī plašsaziņas līdzekļu un sociālo tīklu (interneta portālu un drukāto 
mediju) lietotāji, kuri varēs sankcionēti piekļūt resursiem, kur izvietotas fotogrāfijas 
un video ieraksti.  

4. Personas dati, kas iegūti pieteikuma anketās un olimpiādes rezultāti tiks glabāti 3 
gadus, lai nepieciešamības gadījumā apliecinātu dalību olimpiādē un iegūto vietu (ja 
tāda tiks iegūta).  

5. Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas un video ieraksti, kas publicēti “Digitālo 
inovāciju parka” publiskajos tīklos, ko publiskojis Pārzinis, tiks glabāti neierobežotu 
laiku.  

6. Personas dati, kuri iegūti ar piekrišanu informēšanai par turpmākiem pasākumiem 
tiks glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā, taču 
tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija 
spēkā.  

7. Dalībniekam un to pārstāvjiem kā datu subjektam ir tiesības:  

7.1. Pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas 
datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku 
pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes 
ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;  

7.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.  



8. Datu subjektam par viņa personas datu apstrādes jautājumiem ir tiesības vērsties 
pie “Digitālo inovāciju parks” rakstot e-pastu uz team@digip.lv 


