
Atklātā angļu valodas konkursa 

NOLIKUMS 

7. klašu izglītojamiem 
 

2018./ 2019. mācību gads 
 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi 
 

1.1. Veicināt izglītojamo interesi par svešvalodām. 

1.2. Piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt 

savas zināšanas un prasmes angļu valodā. 

1.3. Celt izglītojamo pašapziņu. 

1.4. Popularizēt angļu valodu. 
 

      2. Vispārīgie jautājumi 
 

2.1. Atklātais angļu valodas konkurss 7. klašu audzēkņiem ir Rīgas 

Valsts vācu ģimnāzijas iniciatīva, tāpēc visi ar tās organizēšanu un 

saturu saistītie jautājumi ir Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pārziņā.  

2.2. Ceļa izdevumus apmaksā katrs konkursa dalībnieks.  

 

3. Konkursa darba saturs 

 
Atklātajā angļu valodas konkursā 7. klašu audzēkņiem tiek pārbaudītas 

izglītojamo lasīšanas un valodas lietojuma prasmes un iemaņas. 

 

4. Konkursa organizēšana un norise 

 
4.1.  Konkurss notiek divos posmos  

 

4.1.1. Pirmajam konkursa posmam- tiešsaistes testam var pieteikties 

ikviens 7. klases izglītojamais, kurš pamatizglītību apgūst jebkurā 

Latvijas skolā.  

4.1.2. Konkursa 1. posmam dalībnieki piesakās elektroniski laikā no 

2019. gada 7. janvāra līdz 21. janvārim, izpildot Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas mājas lapā (www.rvvg.lv rubrikā Atklātais konkurss  

svešvalodās) tiešsaistes testu. 

4.1.3. Tiešsaistes testu var veikt tikai ar e-klase vai Mykoob pasi. 

4.1.4. Nokārtojot tiešsaistes testu nepieciešamajā līmenī, Rīgas Valsts 

vācu ģimnāzija elektroniski paziņo par pieteikuma saņemšanu konkursa 

2. posmam. 
 

4.2. Konkursa norises laiks 
 

Atklātā angļu valodas konkursa 2. posms 7. klašu audzēkņiem notiek 

2019. gada 26. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas telpās Rīgā, 

Āgenskalna ielā 21. 



Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.45 līdz 11.45. (Lūgums uz 

reģistrāciju ierasties savlaicīgi). 

Konkursa sākums plkst. 12.00.  

Darba ilgums 60 minūtes.  

 

4.3. Prasības konkursa dalībniekiem 

 

4.3.1. Katrs konkursa dalībnieks personas identitātes apliecināšanai 

uzrāda personu apliecinošo dokumentu ar fotogrāfiju (pasi, ID karti vai 

e-karti).  

4.3.2. Konkursa darbs tiek rakstīts uz īpaši sagatavotām darba lapām. 

4.3.3. Viss darbs rakstāms ar vienas krāsas pildspalvu (zila vai melna). 

4.3.4. Mobilie saziņas līdzekļi izslēgtā veidā pirms darba jānoliek uz 

darba vadītāja galda. 

4.3.5. Korektoru un zīmuli lietot nav atļauts. 

4.3.6. Ja minētās prasības netiek ievērotas, attiecīgais uzdevums netiek 

vērtēts. 

4.3.7. Piekrītot piedalīties konkursā, skolēns (un viņa ģimene) neiebilst 

konkursa rezultātu un fotogrāfiju ievietošanai Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas mājas lapā. 

   

4.4. Konkursa organizatoriskā struktūra 

 

4.4.1. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas angļu valodas skolotāju metodiskā 

komisija izstrādā un skolas metodiskā padome apstiprina Atklātā angļu 

valodas konkursa nolikumu, tas tiek publicēts Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas mājas lapā. 

4.4.2. Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas angļu valodas skolotāju metodiskā 

komisija izvirza un skolas metodiskā padome 10 dienas pirms konkursa 

norises datuma apstiprina pedagogus konkursa darbu sagatavošanai un 

labošanai. 

4.4.3. Par konkursa materiālu savlaicīgu sagatavošanu, vērtēšanas 

kritēriju izstrādāšanu, darbu pavairošanu, kā arī konkursa uzdevumu 

satura neizpaušanu atbild Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas angļu valodas 

skolotāju metodiskā komisija. 

4.4.4. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija nodrošina telpas konkursa norises 

dienā un darbu labošanu.  

 

4.5. Konkursa noslēgums  

 

4.5.1.Rīgas Valsts vācu ģimnāzija nodrošina konkursa rezultātu paziņošanu 

skolas mājas lapā 10 darba dienu laikā. 

4.5.2. Uzvarētāju apbalvošana 2019. gada 2. martā Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas telpās.  

 

Nolikums apstiprināts  

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas metodiskās padomes sēdē 

06.11.2018. 

 

 


