
Liepājas Atklātā 

Datorzinātņu olimpiāde 2022 
NOLIKUMS 

Konkursa izsludināšana – 21.februārī. 
Pieteikšanās konkursam un uzdevuma izvēle – 21.ferbruāris-15.martas. 
Iesniegto darbu prezentācija (dalībnieki skaidro savu programmas kodu) – 31.martā 
(ceturtdien). 
Olimpiādes noslēgums (uzvarētāju paziņošana) – 7.aprīī (ceturtdien). 

Olimpiādes mērķi  

1. Rosināt bērnu un jauniešu interesi par STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes 
un matemātika) nozarēm. 
2. Dot iespēju bērniem, jauniešiem un viņu skolotajiem pielietot mācību procesā vai patstāvīgi 
apgūtās zināšanas pielietot jaunās situācijās.  
3. Sniegt saskarsmes iespējas bērniem un jauniešiem ar kopējām interesēm. 
4. Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar mācību un studiju iespējām Liepājā̄, rosinot viņus 
mērķtiecīgai profesijas izvēlei. 
5. Popularizēt Liepāju kā pievilcīgu pilsētu mācībām, dzīvošanai, radošām izpausmēm, darbam 
un atpūtai.  

Olimpiādes norise  

Olimpiādes konkursi 2022.gada pavasarī notiek attālināti. Konkursu uzdevumi tiek publicēti 
vietnē www.digip.lv/olimpiade-2022, kur nodrošināta iespēja dalībniekiem reģistrēties dalībai 
konkursos. Pēc reģistrācijas dalībnieki saņems apstiprinājuma e-pastu par reģistrēšanos.  

2022.gada olimpiādē paredzēti četri konkursi:  

• programmēšanas konkurss 2.-6.klašu skolēniem, izmantojot vizuālās programmēšanas 
valodu Scratch; 

• programmēšanas konkurss konsoles risinājumiem 7.-12.klašu skolēniem; 
• programmēšanas konkurss lietotāja grafiskās saskarnes risinājumiem 7.-12.klašu 

skolēniem;  
• programmēšanas konkurss skolotājiem.  

Skolēnu konkursos piedalās komandas, katrā komandā 1-3 dalībnieki. Komandās atļauts 
piesaistīt jaunāku klašu skolēnus (nekā tas norādīts nolikumā). Komandu var veidot vienas vai 
dažādu skolu skolēni.  

Visos trijos skolēnu konkursos ir kopīgs virsuzdevums – izveidot izglītojošu datorspēli 
“Tūrisma rallijs – Liepāja 2022”. Spēles scenārijā jāparedz, ka rallija finišs ir Liepājā. 
Ceļojumam jāizvēlas dabai draudzīgs ceļošanas veids – elektroautomobilis. Pēc reģistrēšanās 
konkursam mājas lapā www.digip.lv/olimpiade-2022 komandas dalībnieki 1.martā e-pastā 
saņem precizētu veidojamās datorprogrammas prasību specifikāciju un visas norādes, kādā 
veidā darbi iesniedzami.  

  



Vispārējs uzdevuma apraksts 2.-6.klašu skolēniem 

Izveidot spēli "Tūrisma rallijs Liepāja 2022 (Scratch)", kura maršrutā ir starts, septiņi 
kontrolpunkti un finišs. Starts iekārtots pie dalībnieku skolas, finišs – Liepājā. Katrā 
kontrolpunktā spēlētājam jāatrisina kāds spēles autora sagatavots uzdevums. Precīzākas 
uzdevuma prasības un vērtēšanas kritērijus olimpiādes dalībnieki saņems 1.martā vai 
reģistrējoties pēc 1.marta pēc reģistrēšanās. Spēles veidošanā izmantojama vizuālā 
programmēšanas valoda Scratch.  

Vispārējs uzdevuma apraksts 7.-12.klašu skolēniem konsoles risinājumam 

Izveidot spēli "Tūrisma rallijs Liepāja 2022 (konsoles risinājums)", kura maršrutā ir vismaz 10 
kontrolpunkti, no kuriem vismaz trīs un finišs atrodas Liepājā. Spēlētāja rīcībā ir elektroauto, 
kas bez uzlādes spēj nobraukt labos laika apstākļos 140 km, lietus laikā – 80 km. Rallija starta 
punktu, kontrolpunktus (tūrisma apskates objektus) un elektroautomobiļu uzlādes stacijas un to 
atrašanās GPS koordinātes nosaka spēles autors(-i). Katrā kontrolpunktā un uzlādes stacijā 
spēlētājam jāatrisina spēles autora(-u) sagatavoti uzdevumi.  

Precīzākas uzdevuma prasības un vērtēšanas kritērijus olimpiādes dalībnieki saņems 1.martā 
vai reģistrējoties pēc 1.marta pēc reģistrēšanās. 

Spēles veidošana izmantojami programmēšanas rīki, kas nodrošina datu ievadi un izvadi teksta 
konsolē (bez grafikas un animācijas elementiem).  

Vispārējs uzdevuma apraksts 7.-12.klašu skolēniem programmai ar 
grafisko saskarni  

Izveidot spēli "Tūrisma rallijs Liepāja 2022 (grafiskā saskarne)", kura maršrutā ir vismaz 10 
kontrolpunkti, no kuriem vismaz trīs un finišs atrodas Liepājā. Spēlētāja rīcībā ir elektroauto, 
kas bez uzlādes spēj nobraukt labos laika apstākļos 140 km, lietus laikā – 80 km. Rallija starta 
punktu, kontrolpunktus (tūrisma apskates objektus) un elektroautomobiļu uzlādes stacijas un to 
atrašanās GPS koordinātes nosaka spēles autors(-i). Katrā kontrolpunktā un uzlādes stacijā 
spēlētājam jāatrisina spēles autora(-u) sagatavoti uzdevumi. 

Precīzākas uzdevuma prasības un vērtēšanas kritērijus olimpiādes dalībnieki saņems 1.martā 
vai reģistrējoties pēc 1.marta pēc reģistrēšanās. 

Spēles veidošana izmantojami programmēšanas rīki, kas nodrošina lietotāja grafiskas saskarnes 
izmantošanu.  

Programmēšanas konkurss skolotājiem 

Konkursā individuāli var piedalīties pamata un vidējās izglītības iestāžu skolotāji.  

No 2022. gada 3.marta līdz 3.aprīlim, katru ceturtdienu vietnes datorika.liepu.lv kursā 
“Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem” (piekļuves datus saņemsiet e-pastā pēc reģistrēšanās 
vietnē www.digip.lv/olimpiade-2022) tiks publicēti konkursa uzdevumi un to nepabeigti vai 
kļūdaini risinājumi – datorprogrammas programmēšanas valodās C++ un Java. Pavisam – četri 
uzdevumu komplekti. Dalībnieku uzdevums ir izlabot programmas, lai tās darbotos pilnībā 
atbilstoši uzdevumu nosacījumiem. Labotās programmas jāiesniedz vietnē datorika.liepu.lv 
kursā “Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem”.  



Konkursa dalībniekiem iespējams iesniegt risinājumus arī citās programmēšanas valodās 
(Python, JavaScript, PHP vai Pascal), pārrakstot attiecīgajā valodā uzdevumos dotos C++ vai 
Java programmas kodus. Par citas programmēšanas valodas izmantošanu nepieciešams norādīt 
pieteikuma anketas piezīmēs.  

Programmu pareizības testēšanai tiks izmantoti tiešsaistes C++ un Java kompilatori – repl.it  

Skolotāju iesniegtos risinājumus vērtē Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu 
fakultātes mācībspēki. Iesniedzot pareizus risinājumus 7 dienu laikā, iespējams iegūt 
maksimālo punktu skaitu. Iesniedzot vēlāk – maksimālais iegūstamais punktu skaits samazinās. 
Par uzdevumu iegūstamais punktu daudzums tiks norādīts katra uzdevuma aprakstā. Katrs 
dalībnieks katra uzdevuma risinājumu var iesniegt tikai vienu reizi. Konkursa kopvērtējumā 
tiek summēti punkti, kas iegūti par visiem iesniegtajiem uzdevumu risinājumiem.  

 


