
 
 

Pasaules Robotu olimpiāde 2021 

WeDo parastā kategorija 

MEŽA UGUNSGRĒKU 

GLĀBŠANAS DARBI 

Starptautiskā versija: 1. decembris   

 
Piezīme: 2021. gada sezonā WRO (World Robot Olympiad – Pasules Robotu olimpiādes) asociācija ir 

nolēmusi atkārtoti izmantot 2020.gada WeDo izaicinājumus, nevis izstrādāt jaunus spēles noteikumus. 

 

WRO starptautiskie augstākā līmeņa partneri 

 
 

  

Svarīgi! 

Šie spēles noteikumi ir piemērs tam, kādas varētu būt WeDo sacensības. 

 

WeDo vecuma grupa tiek piedāvāta tikai nacionālajām sacensībām. 

Starptautiskajam finālam nav kvalifikācijas.  

Tādēļ katrs WRO nacionālais sacensību organizators var pielāgot šos starptautiskos 

spēles noteikumus, lai tie atbilstu situācijai viņu valstī. WeDo noteikumi jūsu valstī var 

atšķirties no šīs starptautiskās versijas. 
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1. Ievads 

Katru vasaru mežu ugunsgrēki ir nopietna problēma daudzviet pasaulē. Tie iznīcina lielu 

daļu mežu un dažreiz nonāk tuvu vietām, kur dzīvo cilvēki. Šie cilvēki ir jāevakuē uz 

drošām teritorijām. Ugunsgrēki rodas un izplatās karstā un sausā laikā. Klimata pārmaiņu 

rezultātā vasaras paliek garākas, un tās ir ļoti sausas. Mežu ugunsgrēku skartajām 

valstīm ir kaut kas jādara, lai novērstu pieaugošās briesmas.  

 

 

 
Foto: https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/ and 

https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/ 

 

Šī gada izaicinājums ir izveidot robotu, kas spēj cīnīties ar mežu ugunsgrēkiem un kas var 

https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/
https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/
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nogādāt cilvēkus uz drošām vietām. Turklāt robotam jāiestāda arī jauni koki nodegušo 

koku vietā. 

2. Spēles laukums 

Šajā attēlā ir parādīts spēles laukums ar dažādām zonām.  

 

Ja galds ir lielāks par spēles paliktni, paliktnis tiek centrēts visos virzienos. Iespējamā atstarpe 

starp paliktni un sienu tiks ieskaitīta paliktņa laukumā. 

Lai iegūtu papildinformāciju par galda un spēļu paliktņa specifikāciju, lūdzam skatīt WRO 

parastās kategorijas Vispārīgo noteikumu 4. punktu. Paliktņa drukas fails ir pieejams 

vietnē www.wro-association.org.  

Informācija par starta zonu 

Robots sāk kustību no vienas no četrām bāzes zonām aiz zaļās/ zilās līnijas. 

 
 

http://www.wro-association.org/
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3. Spēles figūras, novietošana, randomizēšana  

 

4 cilvēki 

 

Spēles laukumā ir četri cilvēki – četras 

dažādu krāsu LEGO figūras. Šie četri cilvēki 

ir izvietoti spēles laukuma četrās apļveida 

bīstamajās zonās, pa vienam katrā aplī. 

Cilvēki stāv bīstamo zonu apļos atbilstoši 

novietojumam, ko nosaka aplī norādītais 

kvadrāts. 
 

6 ūdens spaiņi 

 

Divās ūdens uzglabāšanas zonās atrodas 

seši ūdens spaiņi, pa trim katrā zonā. Ūdens 

spaiņi var būt novietoti šajās zonās jebkurā 

vietā un virzienā. 

 

4 jauni koki 

 

Divās drošajās zonās atrodas četri jauni koki, 

pa diviem katrā zonā. Jaunie koki var būt 

novietoti šajās zonās jebkurā vietā un 

virzienā. 
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2 lieli nodeguši koki 

 

Divi lieli nodeguši koki ir novietoti uz diviem 

centrālajiem melnajiem kvadrātiem starp 

zilajiem apļiem. 

 

4 mazi nodeguši koki 

 

Četri mazi nodeguši koki tiek novietoti uz 

melnajiem kvadrātiem ārējās pozīcijās. 

 

 

 

 

Par nodegušiem kokiem: Nav svarīgi, vai nodedzis koks vai ugunsgrēka figūra tiek izstumta no 

sākotnējās pozīcijas vai apgāzta. Tie vienkārši kļūst par šķēršļiem spēles laukumā, kurus var 

pārvietot tikai robots. 

2 ugunsgrēki 

 

Divās spēles laukuma vietās izcēlies 

ugunsgrēks. Ugunsgrēku attēlo divas LEGO 

figūras, kas ir novietotas uz diviem 

oranžajiem taisnstūriem divu zilo apļu 

priekšā.  
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4. Robotu misijas 

Labākai izpratnei misijas tiks skaidrotas vairākās sadaļās. 

Komanda var izlemt, kādā secībā viņi veiks misijas.  

4.1. Izglābt cilvēkus 

Izglābiet četrus cilvēkus, ar robotu palīdzību nogādājot tos no bīstamajām zonām uz kādu no 

drošajām zonām. Cilvēks ir pareizi nogādāts uz drošo zonu, ja tas ir pilnībā novietots drošajā 

zonā. 

4.2. Pārvietot ūdens spaiņus 

Ar robota palīdzību pārvietojiet četrus no sešiem ūdens spaiņiem, kas atrodas divās ūdens 

uzglabāšanas zonās, uz četrām ugunsdzēsības zonām, pa vienam spainim katrā zonā. Ūdens 

spainis ir pareizi nogādāts ugunsdzēsības zonā, ja tas ir pilnībā novietots šajā zonā. 

Kad četri ūdens spaiņi ir pareizi novietoti četrās ugunsdzēsības zonās, tiesnesis noņem divas 

ugunsgrēka figūras no spēles galda. 

Vismaz vienu reizi ūdens spaiņa pārvietošanas laikā robotam vairākkārt jāatskaņo ūdens 

burbuļošanas skaņa, un uz robota vadošās ierīces ekrāna jāparādās uguns attēlam. 

4.3. Iestādīt kokus 

Ar robota palīdzību nogādājiet četrus jaunos kokus no divām drošajām zonām uz pārstādīšanas 

zonu. 

4.4. Novietot robotu 

Pabeidziet uzdevumu, novietojot robotu stāvlaukumā.  
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5. Īpašie WeDo spēles noteikumi un vispārīgie 

noteikumi 

WeDo sacensībām tiek piemēroti parastie WRO parastās kategorijas vispārīgie noteikumi. Ir 

daži īpaši noteikumi, kas attiecas tikai uz WeDo vecuma grupu. Šie īpašie noteikumi ir minēti 

šeit. 

 

Īpašie noteikumi par materiālu: 

 

1. WeDo robota montāžai izmantotajiem kontrolieriem, motoriem un sensoriem jābūt no 

LEGO Education WeDo 2.0 pamatkomplekta. Ir atļauts jebkurš kontrolieru (Smarthubs), 

motoru un sensoru skaits un kombinācija. Robota konstrukcijā var izmantot jebkurus 

LEGO firmas neelektriskos/ neelektroniskos elementus. [WRO asociācija iesaka atļaut 

katrai komandai izmantot 1 kontrolieri un 1 motoru, lai visiem dalībniekiem 

nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus.] 

Īpašie noteikumi par spēli: 

2. Uzdevuma veikšanas laikā robotu var pārvietot/ darbināt ar programmētu vadību autonomi 

vai ar tālvadības pulti, vai arī izmantojot abu metožu kombināciju. Robotu var vadīt ar 

jebkuru saderīgu ierīci, izmantojot WeDo 2.0 saderīgu programmatūru, vai ar tālvadības 

pulti, kas veidota no WeDo 2.0 elementiem. 

3. Uzdevuma veikšanas laikā komandai ir atļauts pieskarties/ satvert robotu, kad kāda no 

robota daļām, piem., ritenis, pieskaras bāzes zonai. 

4. Uzdevuma veikšanas laikā komandai ir atļauts pārvietot robotu arī no vienas bāzes zonas 

uz citu bāzes zonu. Ir atļauts pārvietot tikai robotu, nevis spēles figūras. Spēles figūras 

nedrīkst arī piestiprināt pie robota un pārvietot uz citu zonu, paceļot robotu. 

5. Uzdevuma veikšanas laikā komandas dalībniekiem: 

• nav atļauts pieskarties nevienai spēles figūrai ārpus bāzes zonām. Ja komanda 

pieskaras spēles figūrai ārpus bāzes zonas, tiesnesis aizskarto figūru novieto tajā 

laukuma vietā, kur tā atradās, kad komanda pieskārās figūrai, un tādā stāvoklī, 

kādā tā bija, kad tai pieskārās. 

• nav atļauts pieskarties robotam, ja vien robots nepieskaras bāzes zonai. Ja 

komanda pieskaras robotam, kas nav pieskāries bāzes zonai, tiesnesis novieto 

robotu tuvākajā bāzes zonā.  
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6. Misija ir pabeigta, kad izpildās kāds no šiem punktiem: 

• Robots pārvietojas uz stāvlaukumu, apstājas, robota šasija pilnībā atrodas šajā 

zonā (vadi var atrasties ārpus zonas), un komanda paziņo tiesnesim, ka robots ir 

pabeidzis uzdevumu. 

• Komandas loceklis uzsauc “STOP”, un robots vairs nepārvietojas. 

• Divu minūšu laika limits ir beidzies. 

Īpašie noteikumi par sacensībām: 

7. Nacionālais sacensību organizators nolemj par WeDo sacensību formātu un paziņo par to 

dalībniekiem. Lūdzam atcerēties, ka mūsu jaunākajiem dalībniekiem sacensību dienai 

vajadzētu būt jautrai. Ir arī svarīgi, ka visām komandām ir vienāds skaits piegājienu jeb 

mēģinājumu, lai tiktu galā ar izaicinājumu.   

8. WRO iesaka nacionālajiem sacensību organizatoriem sacensības papildināt ar vienu vai 

vairākiem pārsteiguma uzdevumiem. Tas veicina komandu radošumu. Pārsteiguma 

uzdevumu var pievienot oficiālajam uzdevumam. Tomēr WRO iesaka noformēt 

pārsteiguma uzdevumus tādā veidā, ka tie ir atsevišķi uzdevumi, kuri būtu jāatrisina 

atsevišķā piegājienā. Šajā uzdevumā spēles figūras un spēles laukums būtu tādi paši kā 

sākotnējā izaicinājumā. Nacionālais sacensību organizators var izvēlēties, cik punktus 

piešķirt par pārsteiguma uzdevumiem. Jo vairāk punktu var iegūt, jo lielāks uzsvars tiks 

likts uz radošumu šajā dienā un komandas spēju improvizēt un programmēt uz vietas. 

9. Uz sacensībām komandas var atvest sakonstruētos WeDo robotus. Sacensību dienā 

komandām nav jāpārbūvē roboti. 

 

Sacensību dienas piemērs: 

Lūdzam ņemt vērā, ka nacionālais sacensību organizators izlemj par norises grafiku savā valstī! 

a) Atklāšanas ceremonija: 15 min – 30 min  

b) Testēšanas un mēģinājumu laiks: 120 min – 180 min: šajā laikā komandas var notestēt 

savus robotus un veikt oficiālos mēģinājumus (piem., katrai komandai 3 mēģinājumi). 

c) Pusdienas / pārtraukums: 30 min – 60 min  

d) Pārsteiguma uzdevuma izaicinājums(i): 80 min – 120 min: šajā laikā komandas var 

atrisināt vienu vai vairākus pārsteiguma uzdevumus, lai iegūtu papildu punktus.  

e) Apbalvošanas ceremonija: 30 min: Ieteicams, ka visas komandas iegūst kādu balvu. 
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6. Punktu skaits 

Komandu kopvērtējums ir balstīts uz divu rezultātu summu: 

 

• Spēles laukuma punktu skaits: līdz 150 gūtiem punktiem, kā aprakstīts zemāk esošajā 

tabulā.  

• Pārsteiguma uzdevuma punktu skaits: līdz 50 gūtiem punktiem, kad komanda veic 

papildus uzdevumus spēles laukumā.  

 

Spēles laukuma punktu skaits 

Uzdevumi Par 

katru 

Kopā 

Izglābt cilvēkus 

Ar robota palīdzību cilvēks ir pilnībā novietots ārpus bīstamās zonas. 5 20 

Cilvēks ir pilnībā novietots vienā no drošajām zonām.  5 20 

Cilvēks ir pilnībā novietots pārstādīšanas zonā. 3 12 

Pārvietot ūdens spaiņus 

Ūdens spaiņi ir pilnībā novietoti ugunsdzēsības zonā, pa vienam katrā 
zonā. Ar katru secīgu piegādi tiek iegūti vairāk punkti, viens spainis – 
5 punkti, divi – 15 punkti, trīs – 30 punkti, un četri – 50 punkti. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50 

Vismaz vienu reizi ūdens spaiņa pārvietošanas laikā robots atskaņojis 

ūdens burbuļošanas skaņu, un uz robota vadošās ierīces ekrāna tiek 

parādīts uguns attēls. 

 10 

Iestādīt kokus 

Robots ir pilnībā pārvietojis jauno koku ārpus drošās zonas. 5 20 

Jaunais koks pilnībā novietots pārstādīšanas zonā. 5 20 

Novietot robotu 

Robots pilnībā apstājies stāvlaukumā. 
(Šie punkti tiek iegūti tikai tajā gadījumā, ja ir piešķirti pārējie punkti)  
 

 10 

Iegūt papildus punktus un izvairīties no sodiem 

Ja komanda neatļauti pieskaras robotam vai spēles figūrai, no rezultāta 

tiek atņemts 1 soda punkts, ja vien tā rezultātā punktu skaits nav 

negatīvs. 

-1  

Maksimālais punktu skaits  150 
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Rezultātu lapa 

Komandas nosaukums: ____________________                 Kārta: ______ 

Uzdevumi Par 

katru 

Maksimālais 

punktu skaits 

# Kopā 

Izglābt cilvēkus   

Ar robota palīdzību cilvēks ir pilnībā novietots ārpus 

bīstamās zonas. 

5 20   

Cilvēks ir pilnībā novietots vienā no divām drošajām 

zonām.  

5 20   

Cilvēks ir pilnībā novietots pārstādīšanas zonā. 3 12   

Pārvietot ūdens spaiņus   

Ūdens spaiņi ir pilnībā novietoti ugunsdzēsības zonā, pa 
vienam katrā zonā. Ar katru secīgu piegādi tiek iegūti 
vairāk punkti, viens spainis – 5 punkti, divi – 15 punkti, trīs 
– 30 punkti, un četri – 50 punkti. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50   

Vismaz vienu reizi ūdens spaiņa pārvietošanas laikā 
robots atskaņojis ūdens burbuļošanas skaņu, un uz robota 
vadošās ierīces ekrāna tiek parādīts uguns attēls. 

 10   

Iestādīt kokus   

Robots ir pilnībā pārvietojis jauno koku ārpus drošās 
zonas. 

5 20   

Jaunais koks pilnībā novietots pārstādīšanas zonā. 5 20   

Novietot robotu   

Robots pilnībā apstājies stāvlaukumā. 
(Šie punkti tiek iegūti tikai tajā gadījumā, ja ir piešķirti 
pārējie punkti).  

 10   

Iegūt papildus punktus un izvairīties no sodiem   

Ja komanda neatļauti pieskaras robotam vai spēles figūrai, 

no rezultāta tiek atņemts 1 soda punkts, ja vien tā rezultātā 

punktu skaits nav negatīvs. 

-1    

Spēles punktu kopskaits  150   

Pārsteiguma uzdevums(i)  

Kopējais punktu skaits šajā kārtā  

Laiks sekundēs (ja tiek izmantots vietu sadalē)  

 

Komandas paraksts  Tiesneša paraksts 
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Pārsteiguma uzdevuma piemēri 

Šajā sadaļā sniegti WeDo sacensību pārsteiguma uzdevumu piemēri. Nacionālie sacensību  

organizatori savā valstī var izvēlēties citus pārsteiguma uzdevumus. 

Sākumpunkts ir tas pats spēles paliktnis un spēles figūras kā WeDo parastajā izaicinājumā. Tāpat 

kā WeDo parastajā izaicinājumā, robotu var pārvietot/ darbināt programmēta vadība autonomi vai 

ar tālvadības pulti, vai arī izmantojot abu metožu kombināciju. 

Pārsteiguma uzdevumu vispārējā ideja ir tāda, ka komanda, kas robotu darbina autonomi, iegūs 

vairāk punktu nekā komanda, kas kādā brīdī mēģinājuma laikā izmantos tālvadības pulti. (Skatīt 

rezultātu lapas piemēru.) 

1. uzdevums:  

Uz spēles paliktņa tiek novietoti tikai seši nodegušie koki. Sāciet vienā no bāzes zonām un 

pārvietojiet vienu no nodegušajiem kokiem uz ūdens uzglabāšanas zonu. 15 punkti tiek piešķirti 

par lielu koku, 10 punkti – par mazu koku. 

2. uzdevums:  

Uz spēles paliktņa ir novietoti tikai četri cilvēki. Sāciet vienā no bāzes zonām un nogādājiet divus 

no četriem cilvēkiem vienā drošajā zonā. 15 punkti tiek piešķirti par divu cilvēku nogādāšanu vienā 

drošajā zonā, par vienu cilvēku tiek piešķirti 10 punkti. 

3. uzdevums: 

Uz spēles paliktņa vienā no ūdens uzglabāšanas zonām tiek novietoti tikai trīs ūdens spaiņi, un 

jauns koks tiek novietots pārstādīšanas zonā. Trīs ūdens spaiņi jāpārvieto uz pārstādīšanas zonu. 

Robotam jāstartē no ūdens uzglabāšanas zonas, kurā atrodas trīs ūdens spaiņi. Pirms robots sāk 

darbību, jāatskaņo burbuļojoša ūdens skaņa. Robots jāiedarbina, pakustinot roku kustības 

sensora priekšā. Kamēr robots pārvadā ūdens spaiņus, ir jāturpina atskaņot burbuļojošā ūdens 

skaņa. Kad robots pilnībā atrodas pārstādīšanas zonā, skaņu var apturēt manuāli.  
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Pārsteiguma uzdevumu rezultāti 

Uzdevumi Autonomā vadība Tālvadība 

1.uzdevums, liels koks ūdens uzglabāšanas zonā 15 10 

1.uzdevums, mazs koks ūdens uzglabāšanas zonā 10 5 

2. uzdevums, divi cilvēki vienā drošajā zonā 15 10 

2. uzdevums, viens cilvēks drošajā zonā 10 5 

3. uzdevums, trīs ūdens spaiņi pārstādīšanas zonā, 

ūdens burbuļošanas skaņa tiek atskaņota, un 

robots uzsāk darbību ar rokas kustību 

20 10 

Maksimālais punktu skaits 50  

Maksimālais punktu skaits sacensību dienā 

Uzdevumi Kopā 

Spēles laukuma punktu skaits 150 

Pārsteiguma uzdevuma punktu skaits 50 

Maksimālais punktu skaits 200 

 
Vietu sadalījuma noteikšanas piemērs: 
 

• Labākā komanda rīta/ sākotnējā izaicinājumā 

• Labākā komanda pēcpusdienas/ pārsteiguma uzdevumā 

• 2. labākā komanda sākotnējā izaicinājumā 

• 2. labākā komanda pārsteiguma uzdevumā 

• Labākais laiks 4 iepriekš minētajos gadījumos (ja tiek ņemts vērā laiks) 
 
Piezīme: dalībnieku vecuma dēļ WRO asociācija iesaka neuzsvērt vietu sadalījumu. Vēlams, ka 
visas komandas tiktu apbalvotas par viņu pūlēm. 
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