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Iestāšanas  kursos. 

Bez pārrunām tiek uzņemti: lietišķajās nodaļās 
skolēni sākot ar 5.klasi; programmēšanas sākuma un 
pamatnodaļās olimpiāžu godalgu ieguvēji un skolēni ar 
teicamām atzīmēm matemātikā (tas, kurš vēlas iestāties, 
uzrāda administrācijai diplomu vai liecību); programmēšanas 
sākuma un pamatnodaļās citu nodaļu audzēkņi, kas saņēma 
pasniedzēju rekomendācijas. 

 Citi skolēni tiek uzņemti pēc pārrunu vai 

iepazīšanās programmēšanas nodarbību rezultātiem 
Vairākas tādas nodarbības notiek visu gadu laikā. Ir jāapmeklē 
viena no tām. Vienkārši sekojiet reklāmai mūsu mājas lapā. 
Uz šādām nodarbībām vienmēr ir iepriekš jāpierakstās. Lai to 
izdarītu, ir jāgriežas pie kursu administrācijas. 

 Tālr.67336035, 26428902, 28605451. 

Viskrievijas skolnieku komandas 

olimpiāde programmēšanā 2016 
No 10. līdz 11.decembra 2016. gada tika aizvadīta 

Septiņpadsmitā Viskrievijas skolnieku komandas olimpiāde 
programmēšanā. Sacensību dalība notika Sankt-Pēterburgā, 
Barnaulā, Almatī, Tbilisī un Taškentā. 

 204 komandas tika ierakstītas tabulu beigu rezultātā. 
Komandas, izrisinot 5 uzdevumus, tika apbalvoti 3. pakāpes 
diplomiem. Komandas, izrisinot 6 un 7 uzdevumus, tika 
apbalvoti 2. pakāpes diplomiem. Komandas, izrisinot 8 un 
vairāk uzdevumus, tika apbalvoti 1. pakāpes diplomiem. 
Mūsu komanda “Progmeistars ADI”, kuru sastāvā bija 
Aleksandrs Zajakins, Daniels Keziks, Inguss Jānis 
Pretkalniņš, beidza sacensības ar labu rezultātu un saņēma 3. 
pakāpes diplomu. Komandas vadītājs bija mūsu vadošais 
pasniedzējs Sergejs Meļņiks. 
Labākās komandas bija: 

1. Almati +Astana, КТЛ #1 
2. Maskava, Интеллектуал + Сунц МГУ 
3. Mitišči, (Maskavas apgabals)  Школа 

программистов #1  
4. SPb, ФМЛ 239 + ФТШ + ЮМШ: Зелёные на 

форсах  
5. Spb, ФТШ + ЮМШ: Команда лесотехнической 

академии 

Vēlreiz par… 
Ja Jūs esat pieņemti kursos vai turpinat apmācības 
kursos, tad līdz 12. janvārim ieskaitot: 
1) Jums jāsamaksā par apmācību caur banku: 
Swedbank, konts LV31HABA0001408055255 
( ailē mērķis/detaļas obligāti jānorada: par kursanta 
vārds, uzvārds, personas kods apmācību datorkursos).  

Par apmācību programmēšanas sākumnodaļas un 
lietišķas nodaļas pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 
74 eiro , par apmācību programmēšanas pamatnodaļas 
pirmā semestra grupās tagad jāmaksā 126 еiro. 

 Par apmācību pārējos sākumnodaļas un lietišķas 
nodaļas semestros – 81 eiro , bet par apmācību pārējos 
programmēšanas pamatnodaļas semestros – 137 eiro. 

Atlaide par apmācību tiek piešķirts: daudzbērnu 
ģimenēm; maznodrošinātām ģimenēm; ja no vienas 
ģimenes kursos vienlaicīgi mācās vairāki bērni. 

 Pie mums darbojas matemātikas grupas, kuros 
apmācība kursantiem ir bezmaksas.     Apmaksai par 
kursiem nav attaisnoto izdevumu nodokļu statusa.  
 2) Jums vajag noformēt pieteikumu par vēlamu 
apmācības sarakstu pie kursu administrācijas (P.Brieža 
6, ar maksājuma kvīti) vai sūtot vēstuli uz 
kursi@progmeistars.lv. 

Programmēšanas pamatnodaļas darba režīms. 
Vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas: 1 stunda - lekcija, 
2 stundas - prakse.   Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. 
Darba dienās standarts nodarbību sākums - 17.30, retāk 
– 16.30, 17.00, vēl retāk -18.00. Brīvdienās – visa dienas 
garumā (pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas 
sākums - 16.00). 

Programmēšanas sākumnodaļas un lietišķas 
nodaļas darba režīms. Vienas nodarbības ilgums ir 1,5 
stundas. Ceturtajā un piektajā semestrī katra nodarbība 
dalās 2 daļās: pusstunda- lekcija un stunda- prakse. 
Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Darba dienās standarts 
nodarbību sākums -16.00, 16.30, 17.00, retāk – 17.30, 
vēl retāk -15.30. Brīvdienās – visas dienas garumā 
(pirmās grupas sakums - 9.00, pēdējās grupas sākums – 
16.30). 

Uzrakstiet, kuras ir Jums vispiemērotākās dienas 
kuras - pieņemamas, kuras var pieļaut galējas 
nepieciešamības gadījumā.  

Ja skolā stundu saraksts pilnībā mainās 1 reizi 
gadā, tad kursos katru semestri tiek izveidots jauns 
saraksts: mainās nodarbību laiki, grupu sastāvs, 
pasniedzējs. Protams,   pieteikumā    var arī minēt 
rudens-ziemas semestra Jūsu grupas  darba laiku. 
Bet nav nekādas garantijas, ka tāda    grupa būs. 
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3) Katram kursantam vajag atrast sevi sarakstā. Izvēlnes 
nodaļā “Nodarbību saraksti  ” tiek publicēti jauno sarakstu 
publicēšanas laiki katrai nodaļai. Programmēšanas 
pamatnodaļas saraksts, plānots publicēt 23. janvārī, 
pārējās nodaļas - 27. janvārī. Vēlreiz atzīmējam, mēs 
zvanam tikai tā gadījumā, kad pieteikumu nevaram 
izpildīt. Diemžēl, var gadīties arī tā, ka nekas piemērots 
neatrodas. Šajā gadījumā samaksātā summa par semestri 
tiks atdota. 
 

Mihails Tāls. 
(9.11.1936 – 28.06.1992) 

www.dialogi.lv     chess-game.chat.ru/people/tal.html 

 www.peoples.ru/sport/chees_player/tall/facts.html 

ru.wikipedia.org/ 

Mēs nospēlējām ar Tālu desmit partijas -  
 Preferansu, acīti un biljardu, -  

                                       Tāls teica: „Tāds nepievils!” 
V.Visockis 

 

Mihails Tāls dzimis 
Rīgā ārsta ģimenē. Septiņu gadu 
vecumā zēns prātā reizināja jau 
trīsciparu skaitļus, varēja vārds 
vārdā atkārtot lekciju par 
medicīnas tēmu. 15 gadu vecumā 
pabeidza vidusskolu un iestājās 
Latvijas Valsts universitātes 
Filoloģijas fakultātē. 
Diplomdarbu nākošais 

lielmeistars rakstīja par tēmu „Satīra Ilfa un Petrova 
romānos”. 

Šahu spēlēja no desmit gadu vecuma, darbojās Rīgas 
Pionieru pils šaha pulciņā pie lielmeistara Aleksandra 
Koblenca. 17 gadu vecumā kļuva par Latvijas čempionu, bet 
21 gada vecumā pirmo reizi uzvarēja PSRS čempionātā 
(1957.). Tāla panākumi bira kā no pārpilnības raga. 1958.gadā 
viņš atkal kļuva par PSRS čempionu, pēc tam bija pirmais 
starpzonālajā turnīrā, pēc gada apsteidza visus pretendentus 
turnīrā, tajā skaitā Smislovu, Keresu, Petrosjanu, jauno Fišeru. 

Savos 23 gados kļuva par astoto, visjaunāko pasaules 
čempionu, 1960.gadā Maskavā mačā uzvarot Mihailu 
Botviņņiku. Uzvarēja aptuveni 40 starptautiskajos turnīros, 8 
reizes PSRS izlases sastāvā kļuva par Pasaules šaha 
olimpiādes uzvarētāju (1958.-1982.); turklāt parasti ieņēma 
1.vietu pie sava galdiņa. 1988.gadā uzvarēja pirmajā 
neoficiālajā pasaules ātrspēles čempionātā, apsteidzot pasaules 
čempionu Gariju Kasparovu un pasaules eksčempionu 
Anatoliju Karpovu. 

Tāla spēli raksturo ātra domāšana, precīzs variantu 
aprēķins, galvu reibinošas kombinācijas. Viņu dēvēja par 
miera traucētāju, šaha burvi, šaha mākslas Mocartu, „Rīgas 
huzāru”. Stils atnesa viņam apbrīnojamu popularitāti un 
piesaistīja šaha mākslai daudzus jaunus pielūdzējus. 

Tāls bija gatavs ziedot jebkurā brīdī! Pēc partijas 
analītiķi atrada dažu viņa kombināciju atspēkojumus, bija 
neizpratnē par Tāla pretinieku dīvainajām pārskatīšanās 

kļūdām, izteica dažādus minējumus, bet Tāls it kā neievēroja to 
visu: turpināja spēlēt bez baiļu ēnas par zaudējumu, upurēja bez 
nožēlas, apbrīnojami prasmīgi radīja sarežģījumus, aprēķināja 
variantus neparasti tālu uz priekšu un ātri. Viņu varēja atspēkot 
analīzē, bet pārāk grūti pie šaha galdiņa. 

Slavenajā divcīņā Tāls - Botviņņiks spilgti izpaudās 
abu meistaru šaha individualitātes īpatnības. Ikviens šahists 
zina: katrā pozīcijā vienmēr ir vislabākais gājiens. To vajag 
atrast un izdarīt. Bet spēlē ar Tālu šī metode nedarbojās. Uz 
labāko Mihaila Botviņņika gājienu Tāls bieži vien atbildēja 
nebūt ne ar labāko gājienu, bet ar kādu paradoksālu, mulsinošu. 
Radās pozīcijas, kuras nevarēja loģiski novērtēt; laiks 
apdomāšanai gāja, Botviņņiks zaudēja pārdomu pavedienu un 
zaudēja. Līdz saprata, ka pret Tālu ne vienmēr ir jāmeklē 
objektīvi labākais gājiens. Dažreiz daudz pareizās ir izdarīt 
gājienu, kas tā vienkāršo pozīciju, ka tā kļūs neizturami 
garlaicīga. Neredzot romantiskas, kombināciju bagātas iespējas, 
Tāls sāka garlaikoties un zaudēt. Un Botviņņiks uzvarēja, 
atgriežot sev atpakaļ pasaules čempiona titulu. 

Ja jaunais Tāls īpašu uzmanību veltīja pozīciju 
intuitīvam novērtējumam, radoša riska nepieciešamībai 
sarežģītā spēlē (daudziem upuriem, viņaprāt, vispār nav 
nepieciešams konkrēts aprēķins), tad Tāla vēlāko gadu spēles 
atšķiras ar idejas dziļumu, augstu tehnisku meistarību, prasmi 
praksē realizēt viengabalainus stratēģiskus plānus. 

Daudzos turnīros Mihails Tāls spēli savienoja ar 
žurnālista darbību. Parasti diktēja savas korespondences pa 
tālruni, un tās gāja salikumā bez labojumiem. No 1960.gada 
turpmākos desmit gadus bija Latvijas žurnāla „Šahs” galvenais 
redaktors. Filmējies zinātniski populārajā filmā „Septiņi soļi aiz 
horizonta”, kurā tika parādīta viņa vienlaicīgā spēle ar pirmās 
klases šahistiem uz 10 galdiņiem. Īpaši gribas atzīmēt Mihailu 
Tālu kā cilvēku, kuram piemita dzirkstoša humora sajūta. Viņa 
žurnālista raksti un daudzās intervijas, prasme zibenīgi 
improvizēt atnesa viņam vispārējas simpātijas. 

Visai līdzīgs patiesībai ir šāds notikums. Tāls jau bija 
valsts čempions, bet turpināja pasniegt literatūru skolā. Reiz, 
ieejot klasē, viņš ieraudzīja uz palodzes šaha dēli ar sakārtotām 
figūrām. Viegli varēja pārliecināties, ka baltie pieteiks matu 
četros gājienos. Bet Tāls nesāka konfliktēt ar skolēniem un sāka 
savu stāstu par literatūru. Taču, atkal palūkojies uz šaha dēli, 
viņš saprata, ka šajā laikā partijā tika izdarīti vēl daži gājieni. Ja 
baltie būtu noveduši partiju līdz loģiskam galam un pieteikuši 
matu pretinieka karalim, tad Tālā virsroku drīzāk būtu ņēmis 
šahists un viņš piedotu disciplīnas pārkāpējiem. Bet viņiem par 
nelaimi, baltie ne tikai palaida garām matu, bet vispār nonāca 
pie „sasistas siles”. Vienīgo reizi dzīvē Tāls izdarīja stingru 
ierakstu dienasgrāmatā: „Neatrada matu četros gājienos 
literatūras stundā.” 

1969.gadā Tālam tika izņemta niere, kas ietekmēja 
turpmāko veselības stāvokli. Taču arī tajos gados viņa 
panākumi bija pietiekami izteiksmīgi. Viņš vēl trīs reizes kļuva 
par valsts čempionu, uzvarēja un dalīja pirmo vietu 11 pasaules 
turnīros. Par sasniegumiem šahā apbalvots ar ordeni „Goda 
zīme”(1960.) un Tautu draudzības ordeni (1981.). 

Mihails Tāls nomira 1992.gada 28.jūnijā Maskavā, 
apglabāts Rīgā Šmerļa kapos, līdzās tēvam, mātei un vecākajam 
brālim.  


