
Elektronikas un robotikas pulciņu 
pasākumi 

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas 
un elektrotehnikas nozares klasteris”  



Elektronikas un robotikas pulciņu 
pasākumi 

• 13. starptautiskais atklātais 
Ziemassvētku elektronisko dekoru konkurss 

• Siguldas robotu kauss 2018 

• Preiļu robotikas čempionāts 2018 

• Radioelektronikas konkurss-praktikums 

Ventspilī 

• Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas 

konkurss 

 

 

 



13. starptautiskais atklātais 
Ziemassvētku elektronisko dekoru 

konkurss 
• Norises datums:  

2017. gada 20. decembris - 2018. gada 
12. janvāris 
 

• Norises vieta:  

Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu 
pils",  

Krišjāņa Barona iela 99, RĪGA  

 



Dalībnieki, klases 

Latvijas un ārvalstu interešu izglītības tehnisko pulciņu 
audzēkņi (turpmāk – Dalībnieki) šādās klasēs: 

• iesācēju klase – BJC “Rīgas Skolēnu pils” Elektronikas 
pulciņa jaunāko grupu audzēkņu darbi. 

• vispārējā klase – darbi, kuros izmantotas tikai gaismas 
diodes plaknes vai telpiskā figūrā; 

• meistaru klase – darbi, kuros izmantotas diodes un to 
komutācijas shēmas, arī papildinātas ar skaņas vai 
kustības efektiem; 

• ekspertu klase – darbi, kuros lietotas sarežģītas shēmas, 
kas darbojas pēc noteiktiem algoritmiem vai ar maināmu 
programmu, oriģināli darbi ar novatoriskiem 
risinājumiem 



Pieteikšanās un darbu iesniegšana 
 

• Dalībniekiem jāpiesakās līdz 2017. gada 20. decembrim 
elektroniski, sūtot uz e-pastu: radiojanis@inbox.lv 

 

• Konkursa prasībām atbilstošus darbus jāiesniedz līdz 
2017. gada 22. decembrim BJC „Rīgas Skolēnu pils” 
Kr.Barona iela 99, Rīga, iepriekš saskaņojot ar 
radioelektronikas pulciņa skolotāju J.Ozolu – Ozoliņu 
tālr. 26322959. 

 

mailto:radiojanis@inbox.lv


https://www.youtube.com/watch?v=UQ9q2BRsS_U&ab_channel
=RīgasSkolēnuPils  

https://www.youtube.com/watch?v=UQ9q2BRsS_U&ab_channel=R%C4%ABgasSkol%C4%93nuPils
https://www.youtube.com/watch?v=UQ9q2BRsS_U&ab_channel=R%C4%ABgasSkol%C4%93nuPils
https://www.youtube.com/watch?v=UQ9q2BRsS_U&ab_channel=R%C4%ABgasSkol%C4%93nuPils




 









PASĀKUMA NORISES VIETA un LAIKS 

Preiļu robotikas čempionāts 

notiks  

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijā.  

2018. gada 27. janvārī 

Reģistrācijas sākums no 

plkst.9.00, sacensību sākums 

plkst.10.30. 

Adrese: Kooperatīvā iela 6, 

Preiļi, LV5301.  

Kontaktpersona: Juris Erts, 

juris.erts@preili.lv, tālr. 

29419475  

mailto:juris.erts@preili.lv


Legosumo 



Minisumo 



iRobot sumo 



Līnijsekošana – Lego 



Līnijsekošana - brīvā konstrukcija 



Folkrace – Lego 



Folkrace – brīvā konstrukcija 



Freestyle 



VEX sacensības skolēniem Preiļos 
VEX robotikas sacensības, robotu vadīšanā ar pulti. 

• Brauc un startē VEX sacensību disciplīnā bez iepriekšējas 
sagatavotības. 

• Nav nepieciešams pašam savs robots vai iepriekšēja pieredze. 

• Būs iespēja izmēģināt un sagatavoties uz vietas. 

• Komandai jāpārstāv kāda Latvijas skola (tai skaitā robotikas 
skola), komandā startē divi cilvēki, no vienas skolas ne vairāk kā 
divas komandas! 

• Galvenā balva - pārstāvētā skola iegūst balvā VEX robotics 
Superkit komplektu. 

• Noteikumi būs vienkārši - sakrāt pēc iespējas vairāk punktus.  

• Uzvar tā komanda, kas savāc visvairāk punktus. 



VEX robotu spēle 



Starptautiskais  

 

 

 

 

 

Radioelektronikas konkurss-

praktikums Ventspilī  

2018.gada 2.februāris  

 

      Ģirts Upmalis 

    Direktora vietnieks tehniskajā jaunradē 

http://www.jaunradesnams.lv/uploads/files/2015.03.31_Konfetti_Sokolade.pdf


Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2017. gada apskats 

http://www.jaunradesnams.lv/uploads/files/2015.03.31_Konfetti_Sokolade.pdf


Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2017. gada apskats. 



Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2017. gada apskats. 



Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2018. gada 2.feb. 

11:30-13:30- skolotāji dosies ekskursija uz HANSAMATRIX rūpnīcu 

15:00-16:20- skolēniem+ skolotājiem būs brīvais laiks.  

 

VJN piedāvā sekojošu tā laika aizpildi 
 a) Ventspils Tehnikuma apmeklējums (elektronika un mehānika) 

 b) Ventspils Augstskolas apmeklējums  (elektron fak.) 

 c) ekskursija pa pilsētu 

 d) paši pavadīsiet brīvo laiku pēc saviem ieskatiem 

 

Līdz 01.01.2018. mums jāzin 
a) kuri skolotāji gribēs apmeklēt Hansamatrix. Katra iestāde atbild- cik skolotāji? 
b) izvēlēties vienu no piedāvātajam ''izklaidēm'' 15:00-16:20. Cik audzēkņu un skolotāju? 



Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2018. gada 2.feb. 

• Organizotoriskie jautajumi – Ģirts Upmalis 27125124,  

• Tehniskas specifikācijas- Viktora Bagienska 29249205 
• Konkurss ir saskaņots ar VISC, uzvarētājiem VISC diplomi 

• Sadarbības partneri- Ventspils Augstskola, LETERA un SIA 
HansaMAtrix 

 



Radioelektronikas konkurss-praktikums Ventspilī 2018. gada 2.feb. 

 

 

PALDIES 

 

 

GAIDĪSIM CIEMOS VENTSPILĪ  

2.FEBRUĀRĪ 2018.GADĀ 



Ventspils Jaunrades nams, vieta 

kur īstenojas audzēķnu idejas un 

fantāzijas! 

 
Ģirts Upmalis 

Direktora vietnieks tehniskajā jaunradē 

http://www.jaunradesnams.lv/uploads/files/2015.03.31_Konfetti_Sokolade.pdf







