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1. Organizators un atbalstītāji
Organizators – valodu uzņēmums SIA „Skrivanek Baltic”, Lāčplēša iela 87C, Rīga.
Konkursu rīko valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Lielbritānijas Tirdzniecības 
kameru Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā. Konkursa norisi atbalsta A/S „Tallink 
Latvija” un Kanādas vēstniecība Latvijā.

2. Konkursa norise
Konkurss tiek organizēts divās atlases kārtās. Pirmā no tām tiek organizēta neklātienē, 
konkursa dalībniekiem iesūtot desmit, viņuprāt, visgrūtāk izburtojamos angļu valodas vārdus 
(šeit burtot nozīmē spēju bez vilcināšanās nosaukt konkrētu angļu valodas vārdu pa burtiem), 
kā arī aptuveni 500 rakstu zīmēs izteiktu motivācijas vēstuli, kādēļ vidusskolēns ir 
ieinteresēts piedalīties konkursā.
Pieteikšanās konkursam norit no 2013. gada 4. aprīļa plkst. 10.00 līdz 22. aprīļa plkst. 10.00.
Konkursa 2. atlases kārtā piedalīsies  50 žūrijas izraudzīti dalībnieki, kuriem klātienē būs 
jāsacenšas, pierādot savas prasmes angļu valodas izrunā: pa burtiem nosaucot vadītāja 
izrunātā angļu valodas vārda pareizrakstību.
Konkursa fināla norises laiks un vieta – 14. maijs no plkst. 10.30 līdz 17.00, Stockholm 
School of Economics in Riga (SSE Riga), Strēlnieku ielā 4, Rīgā. Ierašanās konkursa fināla 
norises vietā 14. maijā no plkst. 10.00 līdz 10.15.

3. Izsludināšanas kārtība
Pieteikšanās konkursam „VārdZinis 2013” tiek izsludināta 2013. gada 4. aprīlī. Konkursa 
nolikums izsludināšanas  dienā tiek izsūtīts visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām, mediju 
un sadarbības partneriem, kā arī publicēts konkursa organizatora tīmekļa vietnē.
Konkursa finālistu saraksts tiks publicēts  29. aprīlī plkst. 10.00. „Skrivanek Baltic” tīmekļa 
vietnē www.skrivanek.lv/jaunumi. Informācija par pirmās kārtas rezultātiem un dalību 
konkursa finālā tiks paziņota arī personīgi uz dalībnieka pieteikuma anketā norādīto e-pastu. 
Dalībniekiem līdz 7. maijam jāapstiprina dalība konkursa finālā (2013. gada 14. maijā 
plkst. 10.30).

4. Konkursa mērķis
- Konkursa mērķis ir pievērst Latvijas jauniešu uzmanību valodu apguvei, svešvalodu 

zināšanu prestižam un priekšrocībām, izkopt angļu valodas runas un pareizrakstības 
kultūru, veicināt interesi par angļu valodas apguves iespējām Latvijā, kā arī rosināt 
papildināt esošās valodas zināšanas.

- Pasākuma mērķis ir arī pievērst vecāku uzmanību bērnu svešvalodu prasmēm un 
zināšanu līmenim, atbalstīt viņus valodu apguvē un tālākizglītībā.

- Pasākuma laikā notiks konkurss  „VārdZinis 2013”, lai starp 50 dalībniekiem atklāta 
konkursa kārtībā noskaidrotu 10.–12. klašu skolēnus ar vislabākajām angļu valodas 
izrunas prasmēm un pareizrakstības zināšanām.

5. Konkursa dalībnieki
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Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārējās  izglītības iestāžu 10.–12. klašu skolēni, kuru 
dzimtā valoda nav angļu valoda.
Konkursa dalībnieki piekrīt, ka viņu norādītie e-pasti tiks izmantoti turpmākai saziņai ar 
„Skrivanek Baltic” un „Tallink Latvia”.
„VārdZinis 2013” pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji piekrīt savu iespēju robežās 
piedalīties visās ar konkursu saistītās publikācijās un mediju aktivitātēs.

6. Konkursa žūrija
Konkursa žūrija un vadītāji:
Aiga Veckalne – „Skrivanek Baltic” vadītāja un reģionālā direktore;
Kamerons Grīvzs (Cameron Greaves) – Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes 
priekšsēdētājs;
Ivars Slokenbergs – ASV Tirdzniecības kameras Latvijā valdes priekšsēdētājs;
Tatjana Pafrāte – „Skrivanek Baltic” angļu valodas pasniedzēja, metodiķe.

7. Pieteikšanās konkursam
Dalībnieku pieteikšanās konkursam norisinās no 2013. gada 4. aprīļa plkst. 10.00 līdz 
22. aprīļa plkst. 10.00. Pieteikšanās konkursam, apmeklējot „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietni 
www.skrivanek.lv/jaunumi, aizpildot dalībnieka anketu un līdz 22. aprīļa plkst. 10.00 iesūtot to 
kopā ar pirmās kārtas uzdevumu atbildēm uz mājas lapā norādīto e-pastu: 
konkurss@skrivanek.lv. Papildu jautājumu gadījumā sazināties ar konkursa organizatoriem 
iespējams, zvanot Agnesei Birnbaumai-Eglītei, tālr. 67240364.

8. Dalība konkursa finālā un uzvarētāju noteikšana
Konkursa fināla dalībnieki 14. maijā klātienes sacensībās demonstrēs savas angļu valodas 
zināšanas. Konkursa vadītājs nosauks angļu valodas vārdu atbilstoši 10.–12. klašu skolēnu 
angļu valodas mācību programmai un zināšanu līmenim. Konkursa dalībniekam konkrētais 
vārds jānosauc pa burtiem, tādējādi minot precīzu katra vārda pareizrakstību. Ja konkursa 
dalībnieks atbild pareizi, viņš  turpina konkursu. Ja kļūdās, dalība konkursa finālā ir beigusies. 
Pareizās atbildes sniegušie dalībnieki turpina sacensību, līdz paliek trīs labākie. Finālā tiek 
noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji, tai skaitā – sacensību uzvarētājs.

9. Konkursa balvas
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems konkursa organizatora balvas, visi konkursa finālisti – 
atzinību par sekmīgu dalību konkursā.
Pirmās vietas ieguvējs saņems iespēju gadu bez maksas apgūt svešvalodu jebkurā 
priekšzināšanu līmenī ar e-mācību palīdzību, iespējamā izvēle: britu angļu valoda, amerikāņu 
angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, spāņu valoda, itāliešu valoda, nīderlandiešu 
valoda, lietišķā angļu valoda.
Otrās un trešās vietas laureāts iegūs vērtīgas un noderīgas pārsteiguma balvas.
Visi konkursa finālā iekļuvušie 50 skolēni piedalīsies trīs jūras ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga 
(1–4 personām vienā B4 klases kajītē) no „Tallink Latvia” izlozē un sacentīsies par Kanādas 
vēstniecības Latvijā simpātiju balvu, kā arī varēs iepazīties ar SSE Riga – augstākās 
izglītības iestādi Latvijā, kurā mācības notiek angļu valodā.
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