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Nogriežņu krustpunkti 
 
Trīsstūra ACF malas sadalītas attiecīgi divās (AB=BC), trīs 

(CD=DE=EF) un četrās (FG=GH=HI=IA) vienādās daļās (skat. zīm.). 

Pēc tam novilkti šādi 17 nogriežņi: AD, AE, BD, BE, BF, BG, BH, 

BI, CG, CH, CI, DG, DH, DI, EG, EH, EI. 

Kuri trīs no šiem nogriežņiem krustojas vienā punktā? 

 

 

Interesantās tabulas 

Kvadrātveida skaitļu tabulu ar N×N (N>1) rūtiņām sauksim par interesantu, ja  

 katrā tās rūtiņā ir ierakstīts kāds naturāls skaitlis no 1 līdz N; 

 tabulā ir ierakstīti tieši N katra veida skaitļi; 

 rūtiņās ierakstīto skaitļu summa katrā rindā un katrā kolonnā ir N×(N+1)/2; 

 katrā rindā un katrā kolonnā kāds skaitlis ir atrodams vairākkārt. 
Piemēram, ja N=17, tad interesanta ir šāda tabula: 

13 4 10 2 5 17 9 11 6 7 15 15 4 14 4 7 10 

3 16 2 13 2 17 16 10 15 2 14 5 13 13 2 2 8 

2 8 16 8 3 9 4 17 12 13 4 6 4 17 15 1 14 

16 2 8 13 3 12 5 4 7 14 5 12 7 11 14 14 6 

16 1 14 17 16 7 6 3 3 15 3 11 7 6 11 15 2 

13 5 1 8 16 5 15 13 12 4 13 7 7 2 15 12 5 

8 6 6 17 10 3 6 15 7 6 5 16 16 6 11 5 10 

5 13 1 17 1 16 12 8 6 5 13 9 11 4 17 9 6 

12 8 12 9 7 17 4 9 4 16 7 6 10 1 11 9 11 

10 9 6 4 9 17 5 10 14 9 9 8 12 13 3 3 12 

9 12 16 8 8 9 7 8 6 10 1 4 10 15 12 11 7 

14 12 9 1 14 5 1 2 13 16 12 10 11 8 2 8 15 

14 10 11 3 16 1 11 3 13 1 12 11 1 11 8 17 10 

3 16 10 13 12 7 5 17 5 2 10 2 14 1 9 14 13 

1 13 16 2 12 5 15 3 6 1 8 4 15 14 10 14 14 

11 16 9 14 4 1 15 3 17 15 11 10 7 2 8 3 7 

3 2 6 4 15 5 17 17 7 17 11 17 4 15 1 9 3 

Tiesa, interesantas tabulas eksistē arī mazākām N vērtībām.  

Atrodiet vienu interesantu tabulu pēc iespējas mazākai N (1<N<17) vērtībai! 

Vērtēšana: Piešķirto punktu skaits par korekti aizpildītu tabulu: 
   

                                      
. 

 

Skaitļu virkne 

Visi skaitļi no N līdz 1 dilstošā secībā pēc kārtas uzrakstīti virknē, iegūstot naturāla skaitļa S(N) 
decimālo pierakstu. Piemēram, S(2)=21, S(11)=1110987654321. 

Atrodiet mazāko N vērtību, kurai S(N) dalās bez atlikuma ar a) 11, b) 2019, c) 9707. 

Vērtēšana: a) 11 punkti, b) 37 punkti, c) 52 punkti. 
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Nekorektais SUDOKU 

Agrita cenšas izveidot klasisku SUDOKU mīklu un jau ir 

aizpildījusi 23 rūtiņas kā redzams zīmējumā. Diemžēl šobrīd šim 

aizpildījumam eksistē vairāki atrisinājumi, kas nozīmē, ka mīkla 

vēl nav gatava. Ar cipariem aizpildot papildus pēc iespējas 

mazāk rūtiņu, nodrošiniet, ka mīklai paliek tieši viens derīgs 

atrisinājums! 

Vērtēšana: Piešķirto punktu skaits par korekti izveidotu 

SUDOKU mīklu: 

 
   

                                                                                                           
. 

 

No taisnstūra par kvadrātu 

Katru no dotajām četrām figūrām (5×13 rūtiņas liels taisnstūris, 
kurā viena rūtiņa izgriezta), griežot pa rūtiņu malām, nepieciešams 
sagriezt pēc iespējas mazāk daļās tā, lai no šīm daļām varētu salikt 8×8 
rūtiņas lielu kvadrātu. Veidojot kvadrātu, izgrieztās daļas viena 
attiecībā pret otru drīkst būt pagrieztas un apmestas otrādi. 

Katrs apakšuzdevums ir jārisina neatkarīgi no citiem.  
Vērtēšana: Katrā apakšuzdevumā 25 punkti, ja daļu skaits sakrīt ar 

mazāko zināmo, vai 7 punkti, ja daļu skaits ir par vienu lielāks.  
 

Izslēgšanas spēles 

Astoņas hokeja komandas A, B, C, D, E, F, G un H piedalās 
izslēgšanas spēlēs, kas norisinās trīs kārtās - pirmajā kārtā, pusfinālos 
un finālā. Katrā kārtā komandu pāris spēlē četras līdz septiņas spēles 
līdz vienas komandas četrām uzvarām. Iepriekšējās kārtās gūtajām 
uzvarām nav nozīmes nākamajās kārtās. Pirmajā kārtā tiekas A ar B, C ar D, E ar F, G ar H. Katra pāra 
uzvarētāji turpina cīņu pusfinālos, bet zaudētājiem spēles ir beigušās. Pirmajā pusfinālā tiekas pāru A-
B un C-D uzvarētāji, bet otrajā pusfinālā - pāru E-F un G-H uzvarētāji. Katra pusfināla uzvarētāji 
turpina cīņu finālā, bet zaudētājiem spēles ir beigušās. 

Apkopojot un summējot visu izslēgšanas spēļu visu kārtu rezultātus, izrādījās, ka: 

 Sešām komandām bija vienāds zaudēto spēļu skaits. 

 Visām komandām bija atšķirīgs uzvarēto spēļu skaits. 

 Abas pusfinālu zaudētājas uzvarējušas tikpat spēles, cik zaudējušas. 

 Viena no komandām bija uzvarējusi septiņās spēlēs. 

 Viena no komandām bija aizvadījusi 18 spēles. 
 
Atbildiet uz šādiem jautājumiem: 

A. Ar kādu rezultātu beidzās fināls? (20 punkti) 
B. Ar kādu rezultātu fināla uzvarētāja uzvarēja pirmās kārtas spēļu sēriju? (20 punkti) 
C. Ar kādu rezultātu fināla zaudētāja uzvarēja pirmās kārtas spēļu sēriju? (20 punkti) 
D. Ar kādu rezultātu fināla uzvarētāja uzvarēja savu pusfinālu? (20 punkti) 
E. Ar kādu rezultātu fināla zaudētāja uzvarēja savu pusfinālu? (20 punkti) 

 

1     4   8 

  2  1     

5 9 3      1 

   1  6    

  1    9   

   7  8    

6      1 3  

    3  2   

4   2     6 
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Pentamino sapakošana torņos 
 

Aplūkosim pentamino 12 figūru telpiskās versijas, kas veidotas no 
pieciem kubiņiem. 

Nepieciešams no šīm figūrām izveidot 3×3×10 kubiņus lielus torņus 
bez tukšumiem tā, lai 

 katra torņa izveidošanā būtu izmantotas tieši divu veidu figūras, 

 katra veida figūra būtu izmantota ne vairāk kā viena torņa 
veidošanā. 

Vērtēšana: 
 Ja izveidoti seši torņi, 100 punkti; ja pieci - 79 punkti, ja četri - 56 punkti, ja trīs - 31 punkts, ja 
divi - 4 punkti. 

Atbildes iesniegšana: Katram tornim jānorāda tajā izmantoto figūru veidi saskaņā ar klasiskajiem 
pentamino figūru apzīmējumiem: 

 
Pēc tam pa 3×3 rūtiņas lieliem slāņiem jādod torņa šķērsgriezumu apraksts, katram slānim katrā 
rūtiņā norādot, kura figūra to aizņem: 

<figūras veids><šī veida figūras numurs tornī pēc kārtas> 

 
Piemēram, torņa augstumā 5, kurā, atļauto divu veidu vietā, izmantotas četru veidu figūras (P, T, U, 
X), pieraksts var izskatīties šādi: 

 
1. slānis 2. slānis 3. slānis 4. slānis 5. slānis 
U1 X1 U2 

X1 X1 X1 

U1 X1 U2 
 

U1 U3 U2 

U1 U3 U2 

U1 U3 U2 
 

P1 U3 P2 

U4 U4 U4 

U4 U3 U4 
 

P1 T1 P2 

P1 T1 P2 

T1 T1 T1 
 

P1 T2 P2 

P1 T2 P2 

T2 T2 T2 
 

 

Kvadrāti domino laukumā 

Viena domino komplekta visi 28 kauliņi jāizvieto 7×8 rūtiņas lielā laukumā tā, lai katru rūtiņu 

noklātu viena domino kauliņa puse. Katrā laukuma rūtiņā tiek ierakstīts cipars no 0 līdz 6, kas atbilst 

punktu skaitam šo rūtiņu noklājošā domino kauliņa pusē. Tagad laukumā meklēsim naturālu skaitļu 

kvadrātu decimālos pierakstus, kas veidojas lasot ciparus pēc kārtas pa rūtiņām horizontāli, vertikāli 

vai pa diagonāli. Lasīt ciparus var jebkurā no iespējamajiem virzieniem (horizontāli – no kreisās puses 

uz labo vai no labās uz kreiso, vertikāli – no augšas uz leju vai no lejas uz augšu, pa diagonāli – uz 

augšu pa labi, uz augšu pa kreisi, uz leju pa labi vai uz leju pa kreisi).  

Vērtēšana: Par katru naturāla skaitļa kvadrātu, kas atrodams tabulā, 

komandai tiek ieskaitīts tik žetonu, cik ciparu ir šajā skaitlī. Ja viens un tas pats 

skaitļa kvadrāts atrodams vairākās tabulas vietās, žetoni tiek ieskaitīti tikai par 

vienu no skaitļiem. Piemēram, attēlā redzamajā 2×3 laukuma fragmentā, ko 

veido trīs kauliņi, ir atrodami šādi skaitļu kvadrāti: 1, 4 (divreiz), 16, 64 

(divreiz), 400 un kopējais žetonu skaits ir deviņi. 

0 0 4 

1 6 4 

 

 
Attēls no https://www.tinkercad.com/ 

things/5z12XrS30Iz-pentominoes 
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Ja laukums ir korekti aizpildīts ar domino komplekta kauliņiem, tad punkti par uzdevumu tiek 

aprēķināti, ņemot vērā visu komandu iegūto žetonu skaitu. Jūsu risinājumam piešķirto punktu skaits 

būs: 

     
                                                                                

                                                                                                    
. 

 

Šķirmice 

Šķirmice ir tamborēts, raganas cepurei līdzīgs, objekts (skat. attēlu).  
Veidošanas sākumā tika notamborēta pīnīte no 5 gaisa cilpiņām, tad 

tās savienoja un tālāk tika tamborēti īsie stabiņi - no pirmās līdz (n-1) 
vietai tika tamborēts pa vienam īsajam stabiņam, bet n-tajā vietā tika 
tamborēti divi īsie stabiņi katrā iepriekšējās rindas stabiņā. 
Tamborēšanas laikā apzināti nekur citādi nav tamborēts, bet šobrīd ir 
pamanītas trīs nebūtiskas kļūdas iekšējā baltajā daļā. 

Brīdinājums! Šķirmicē rindas var skaitīt tikai diezgan nosacīti un 
netiek garantēts, ka pēdējā rinda ir notamborēta pilnībā.  

Tā kā pēc iekšējās baltās daļas tamborēšanas bija garāks pārtraukums, diemžēl zilganās daļas 
tamborēšanas blīvums ir cits - no tā paša dzijas daudzuma ir notamborēts par 10,5% īso stabiņu 
vairāk nekā iekšējā baltajā daļā, bet pēdējā (ārējā) baltajā daļā - par 0,9% vairāk nekā zilganajā daļā. 

Šķirmices attēli pieejami datnē skirmice.pdf.  
Šķirmici ierobežotu laiku (piecas minūtes, sākot no iepriekšzināma brīža) būs iespēja pētīt klātienē. 

Būs pieejama arī mērlente. 
Par laimi, jūsu rīcībā ir paraudziņš, un ar to var darīt jebko - arī ārdīt. Ir zināms, ka paraudziņa 

tamborēšanas blīvums sakrīt ar šķirmices ārējās baltās daļas tamborēšanas blīvumu un sākotnējais 
dzijas garums starp iesietajiem diedziņiem bija tieši viens metrs. Visur turpmāk arī tiek domāts par 
sākotnējo dzijas garumu. Šķirmice ir salīdzinoši elastīga, bet tiek uzskatīts, ka tās ārējais perimetrs ir 
187 cm. 

Noskaidrojiet: 
a) Kas ir šī objekta matemātiskā pielietojuma autors (vārds, uzvārds)? (5 punkti) 
b) Ar kādu latvisko nosaukumu šis objekts pazīstams matemātikā? (5 punkti) 
c) Kāds ir iekšējai baltai daļai izmantotās dzijas garums centimetros? (Maks=40 punkti)  
d) Kāds ir ārējai baltai daļai izmantotās dzijas garums centimetros? (Maks=25 punkti)  
e) Kāds ir zilganai daļai izmantotās dzijas garums centimetros? (Maks=25 punkti) 

 
Vērtēšana: Punktu skaits par 3. līdz 5. apakšpunktu tiks aprēķināts ar šādas funkcijas palīdzību:  
=MAX(ROUND(-2*ABS(Komandas_atbilde/Pareizā_atbilde-1)+1,04;1)*Maks;0) 
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Novadu reforma 

Pavisam nesen vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) prezentējusi 
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas plānu, kas Latvijas teritoriju paredz iedalīt 35 
pašvaldībās (skat. karti ATRkarte.jpg). Katra esošā novada pašvaldība labprāt vēlētos noskaidrot, kādu 
ietekmi reforma atstās uz tās turpmāko attīstību, tai iekļaujoties jaunajā struktūrvienībā – 
administratīvajā teritorijā. Viens no attīstību raksturojošiem parametriem ir teritorijas attīstības 
indekss. Tā aprēķināšanas kārtība aprakstīta MK 2014. gada 1. jūlija noteikumos Nr.367. Izmantojot 
mūsu rīcībā esošos datus (datnes attistiba.txt un ATRkarte.jpg) noteikt: 

1. Kāds ir iedzīvotāju skaits Latvijā? (2 punkti) 
2. Kuram novadam patlaban ir vismazākais iedzīvotāju blīvums? Norādīt novadu un blīvumu. (4 

punkti) 
3. Kāda patlaban ir vislielākā un vismazākā novada teritoriju attiecība? (4 punkti) 
4. Kāda būtu vislielākās un vismazākās administratīvās teritorijas platību attiecība pēc 

reformas īstenošanas? (4 punkti) 
5. Kurai administratīvajai teritorijai pēc jaunās kartes būtu vismazākais iedzīvotāju blīvums? 

Norādīt jaunās administratīvās teritorijas administratīvo centru un blīvumu. (4 punkti) 
6. Kurai administratīvajai teritorijai pēc jaunās kartes no visiem šajā teritorijā reģistrētajiem 

bezdarbniekiem būtu vislielākais bezdarbnieku - jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem 
īpatsvars? Norādīt jaunās administratīvās teritorijas administratīvo centru un īpatsvaru 
procentos. (4 punkti) 

7. Kurai administratīvajai teritorijai pēc jaunās kartes būtu vismazākais individuālo komersantu 
un komercsabiedrību skaits? Norādīt jaunās administratīvās teritorijas administratīvo centru 
un skaitu. (4 punkti) 

8. Vai vērojama korelācija starp patreizējo novadu bezdarbnieku jauniešu vecumā no 15 līdz 
24 gadiem skaitu uz 1000 iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu skaitu uz 10 000 
iedzīvotājiem? Aprēķināt šo lielumu korelācijas koeficientu. (8 punkti) 

9. Vai vērojama korelācija starp patreizējo novadu faktiski ieturēto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli uz 1000 iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu skaitu uz 10 000 iedzīvotājiem? 
Aprēķināt šo lielumu korelācijas koeficientu. (8 punkti) 

10. Aprēķināt Cēsu novada teritorijas attīstības indeksu. (24 punkti) 
11. Aprēķināt Cēsu administratīvās teritorijas attīstības indeksu pēc reformas īstenošanas. (34 

punkti) 
 

Piezīmes: 
Visus skaitliskos lielumus, kas nav veseli skaitļi, norādīt ar trim zīmēm aiz decimālā komata. 

Korelācijas koeficientu   aprēķina kā   
     ̅     ̅ 

√     ̅       ̅  
, kur  ̅ un  ̅ ir attiecīgo datu virkņu 

vidējās aritmētiskās vērtības. 
Datnē attīstība.txt sniegti dati katram novadam šādā secībā: novada platība (km2); iedzīvotāju 

kopskaits, vīriešu skaits, sieviešu skaits, līdz darbaspējas vecumam, darbaspējas vecumā, virs 
darbaspējas vecuma; individuālo komersantu skaits, komercsabiedrību skaits tirgus sektorā, 
komercsabiedrību skaits ārpus tirgus sektora; reģistrēto bezdarbnieku kopskaits, bezdarbnieču 
sieviešu skaits, bezdarbnieku vīriešu skaits, bezdarbnieku jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem 
skaits; trūcīgo personu īpatsvars (%); noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem; 
pārcēlušos uz citu teritoriju un pārcēlušos no citas teritorijas skaits; ilgtermiņa migrācijas saldo; 
faktiski ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa. 


