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„Skrivanek Baltic” organizē pasaulē populāro angļu valodas konkursu 

„VārdZinis 2013” 
 
 
„Skrivanek Baltic” ar Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā (BritCham) un Amerikas 
Tirdzniecības palātas Latvijā (AmCham) atbalstu pirmo reizi organizē ASV un citās pasaules valstīs 
tradīcijām bagāto un popularitāti guvušo angļu valodas konkursu skolēniem „VārdZinis 2013”, kas 
citur pasaulē pazīstams arī kā Spelling Bee. Konkursa organizatoru mērķis ir pievērst Latvijas skolu 
jauniešu uzmanību angļu valodas pareizrunas un pareizrakstības prasmēm, sacenšoties spējā 
gramatiski un fonētiski precīzi izrunāt angļu valodas vārdus, demonstrējot angļu valodas zināšanas. 
 
Pieteikšanās konkursam notiek „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē www.skrivanek.lv līdz šā gada 22. aprīlim. 
Latvijas vispārējo izglītības iestāžu 10.–12. klašu skolēni aicināti uz norādīto e-pastu iesūtīt konkursa 
pieteikuma anketu kopā ar desmit, viņuprāt, sarežģītākajiem angļu valodas vārdiem, kuru rakstība būtiski 
atšķiras no izrunas, kā arī 500 rakstu zīmēs izteiktu motivācijas vēstuli dalībai konkursā. Konkursa žūrija 
29. aprīlī izziņos 50 konkursa dalībniekus, kuri jau 14. maijā SSE Riga telpās sacentīsies par titulu 
„VārdZinis 2013”, Kanādas vēstniecības Latvijā simpātiju balvu un lieliskām, motivējošām balvām no 
konkursa organizatoriem.  
 
Konkursa aizsākumi meklējami vēl pirms 1825. gada. Tradicionāli konkursos piedalās skolu jaunieši vecumā 
no 11 līdz 16 gadiem. Konkursa būtība – sacensībā ar vienaudžiem pierādīt savas angļu valodas 
pareizrakstības un pareizrunas zināšanas, precīzi pa burtiem izrunājot nosaukto vārdu. Vispopulārākie šie 
konkursi ir angliski runājošās valstīs, kurās tie notiek dzimtajā angļu valodā. Valstīs, kurās dzimtā valoda nav 
angļu valoda, konkursi kļūst par angļu valodas zināšanu sacensībām. Tajos dalībniekus atbalsta ne tikai 
pārstāvētās izglītības iestādes, bet arī vecāki, radi un draugi, tādējādi sekmējot skolēnu valodu prasm ju 
attīstību un tālākizglītību. 
 
Arī Latvijā konkursu iecerēts attīstīt par ikgadēju tradīciju, iesaistot izglītības iestādes no visas Latvijas, 
aicinot labāko skolēnu atlasi veikt skolu līmenī un labākos no labākajiem izvirzot konkursa finālam. Nākotnē 
iecerēts konkursus rīkot ne tikai vidusskolēniem, bet arī 5.–9. klašu audzēkņiem. 
 
Konkursa „VārdZinis 2013” dalībniekus vērtēs kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir „Skrivanek Baltic” vadītāja 
un reģionālā direktore Aiga Veckalne, Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes priekšsēdētājs 
Kamerons Grīvzs (Cameron Greaves), Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdes priekšsēdētājs Ivars 
Slokenbergs un „Skrivanek Baltic” angļu valodas pasniedzēja, metodiķe Tatjana Pafrāte. 
 
„Šis konkurss ir lieliska iespēja ikvienam vidusskolēnam, kura dzimtā valoda nav angļu valoda, pierādīt šīs 
valodas pareizrakstības zināšanas, pārstāvēt savu izglītības iestādi un sacensties par vērtīgām balvām. Mēs 
ticam, ka ar šā konkursa atvešanu uz Latviju aizsāksim veselīgu sacensību par labāko vārdzini gan 
skolotāju, skolēnu, gan viņu vecāku vidū,” par konkursa ideju stāsta Aiga Veckalne, „Skrivanek Baltic” 
vadītāja un reģionālā direktore. 
 
Visi konkursa finālā iekļuvušie 50 skolēni piedalīsies trīs jūras ceļojumu izlozē (1–4 personām) no 
A/S „Tallink Latvija”, kā arī varēs iepazīties ar SSE Riga – Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studē 
jaunieši no Latvijas un ārvalstīm ar izcilām angļu valodas zināšanām. 
 
Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma anketa atrodama www.skrivanek.lv tīmekļa vietnes jaunumu sadaļā. 
 
 
Par „Skrivanek Baltic”: 
Starptautiskais valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic” ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. 
„Skrivanek Baltic” ir starptautiskā uzņēmuma „Skrivanek grupa” daļa, kas nodrošina kvalitatīvus tulkojumus un valodu 
mācības. 

 
Papildu informācijai: 
Ligita Brodiņa, „Skrivanek Baltic” sabiedrisko attiecību konsultante 
Tālr. 29416096, e-pasts: ligita@jazz-com.com  
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