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   Izsludina pieteikšanos angļu valodas konkursam 
„VārdZinis 2014” 

 
Šodien, 20. martā, ir sākusies pieteikšanās angļu valodas konkursam „VārdZinis 2014”. 
Konkurss Latvijā norisinās jau otro gadu, iedvesmojoties no Amerikas Savienotajās Valstīs un 
citviet pasaulē plaši zināmā vārdu izrunas konkursa Spelling Bee. Konkursa mērķis ir 
noskaidrot Latvijas vidusskolēnus ar izcilākajām angļu valodas zināšanām, kā arī motivēt 
jauniešus svešvalodu apguvei un pilnveidei. Konkursam aicināti pieteikties 10.–12. klašu 
skolēni no visas Latvijas. 
 
Konkursu Latvijā organizē starptautiskais valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Amerikas 
Savienoto Valstu (ASV), Lielbritānijas un Kanādas vēstniecību Latvijā, Amerikas Tirdzniecības palātu 
Latvijā, Lielbritānijas Tirdzniecības kameru Latvijā, Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, kā arī 
Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA). Konkurss sniedz 
iespēju skolēniem pierādīt savas angļu valodas pareizrakstības un pareizrunas zināšanas, sacenšoties 
ar vienaudžiem, gramatiski un fonētiski precīzi izrunājot angļu valodas vārdus. 
 
„Līdzīgi kā pērn, arī šogad konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta sākas šodien un turpināsies 
līdz 6. aprīlim. Šajā laika posmā aicinām skolēnus un viņu skolotājus iepazīties ar konkursa nolikumu 
tīmekļa vietnes skrivanek.lv jaunumu sadaļā. Lai piedalītos konkursā, jānosūta aizpildīta konkursa 
pieteikuma anketa kopā ar īsu motivācijas vēstuli angļu valodā uz e-pastu: konkurss@skrivanek.lv. 
Konkursa otrajai kārtai mēs, konkursa žūrija, izraudzīsimies 50 labākos pieteikumus. Otrā konkursa 
kārta norisināsies 2014. gada 24. aprīlī Rīgā, augstskolā RISEBA, Arhitektūras un mediju centrā 
„H2O 6” Ūdens ielā 6, Rīgā. Klātienes sacensībās skolēniem būs jāapliecina savas angļu valodas 
zināšanas, pa burtiem nosaucot konkursa vadītāja dotos vārdus. Konkursa uzvarētājiem un finālistiem 
ir paredzēts plašs balvu klāsts,” par konkursa „VārdZinis 2014” norisi stāsta Aiga Veckalne, valodu 
uzņēmuma „Skrivanek Baltic” vadītāja. 
 
Konkursa dalībniekus vērtēs žūrija: Aiga Veckalne, „Skrivanek Baltic” vadītāja, Tatjana Pafrāte, 
„Skrivanek Baltic” angļu valodas pasniedzēja, Matīss Kukainis, Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā 
viceprezidents, kā arī ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis. 
 
Par dalību konkursā stāsta pagājušā gada „VārdZinis 2013” uzvarētājs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 
10. klases (šobrīd 11. klases) skolnieks Tomass Pildegovičs: „Dalība konkursā sniedza man iespēju 
izzināt sevi un sacensties ar citiem jauniešiem, kuri arī interesējas par valodām. Galvenais ieguvums 
no dalības šajā konkursā bija tas, ka es beidzot sāku apzināties savas valodas prasmes un spējas. Es 
novēlu šī gada dalībniekiem kārtīgi sagatavoties, jo konkurentu līmenis noteikti būs vēl augstāks nekā 
iepriekš. Ceru, ka arī pats šogad spēšu demonstrēt labu sniegumu un aizstāvēšu savu titulu. Es 
uzskatu, ka šis konkurss ir nozīmīgs solis, lai veicinātu jauniešu interesi par tālāku izglītību un 
valodniecību.” 
 
Konkursa „VārdZinis 2014” uzvarētājs balvā saņems iespēju gadu bez maksas apgūt svešvalodu, 
izmantojot „Skrivanek Baltic” e-mācību programmu studenta izvēlētajai valodai, un pārsteiguma balvu 
no Lielbritānijas vēstniecības Rīgā. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems 100 eiro studiju maksas atlaidi 
pirmajam semestrim, iestājoties augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmās angļu valodā – 
„European Business Studies” vai „Architecture” un lidojumu vēja tunelī „Aerodium”. Konkursa otrās un 
trešās vietas laureāti balvā saņems arī vērtīgas balvas no grāmatnīcas „Globuss”. Visi konkursa finālisti 
piedalīsies izlozē, kurā varēs laimēt 10 veicināšanas balvas no ASV vēstniecības Latvijā, trīs 
veicināšanas balvas no Kanādas vēstniecības Latvijā un galda spēļu veikala „Ludo”, veicināšanas 
balvu no Latvijas Monētu nama, jūras ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga četrām personām no „Tallink 
Latvija”. Skolēni sacentīsies arī par simpātiju balvām no draudzīgākā interneta veikala Latvijā 
ekoshop.lv – trīs HTC Desire X mobilajiem tālruņiem. 



 
• Ar detalizētu konkursa aprakstu un nolikumu var iepazīties www.skrivanek.lv/jaunumi. 
• Plašāku ieskatu konkursa fināla norisē var gūt „VārdZinis 2013” video: http://youtu.be/9GVhoB231D4. 
 
Par konkursa pirmsākumiem: 
Konkursa aizsākumi meklējami vēl pirms 1825. gada. Tradicionāli konkursos piedalās skolēni vecumā no 11 līdz 16 gadiem. 
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 prasmju attīstību un tālākizglītību. 
 
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: 
Silva Rozenbaha, „Skrivanek Baltic” sabiedrisko attiecību konsultante 

Tālr. 26132028, e-pasts: silva@jazz-com.com 
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