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RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 
Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083, tālrunis 67474057, e-pasts: r34vs@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

23.03.2023.  Nr. VS34-23-2-nos 

 

7.klašu izglītojamo integrētā dabaszinību, 

sociālo zinības un angļu valodas konkursa 

“CLILSHAKE” norise 

 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi: 

1.1. veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu; 

1.2. rosināt izglītojamo interesi par dabas zinībām un sociālajām zinībām; 

1.3. attīstīt pētnieciskās prasmes; 

1.4. veicināt izglītojamo radošo spēju attīstību, izkopt prasmi reprezentēt sevi un paust 

savu attieksmi; 

1.5. veicināt sadarbības prasmju attīstību 

2. Konkursa organizatori:  

Rīgas 34.vidusskola 

3. Konkursa mērķauditorija: 7.klašu izglītojamie 

4. Konkursa norises vieta un laiks: 

Konkurss notiks klātienē 2023.gada 27.aprīlī no plkst.12:00 – 15:30 Rīgas 

34.vidusskolas telpās (adrese: Rīga, Kandavas iela 4) 

5. Konkursa dalībnieki: 

Konkursā piedalās izglītojamo komandas. Katrā komandā ir 6 izglītojamie. Katra skola 

piesaka 1 (vienu) komandu. 

6. Konkursa izsludināšanas kārtība: 

Konkurss tiek izsludināts 2023.gada 27.martā, publicējot informāciju Rīgas 

34.vidusskolas mājas lapā un elektroniski izsūtot skolām olimpiādes nolikumu. 

7. Pieteikšanās konkursam: 

Pieteikšanās konkursam: no 2023.gada 27.marta plkst.9:00 līdz 31.marta plkst.24:00. 

Konkursa dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija tiek organizēta tiešsaistē. 

Konkursa dalībnieki elektroniski tiešsaistē aizpilda pieteikuma anketu 

https://ieej.lv/2R8pH  

https://ieej.lv/2R8pH
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Papildu jautājumu gadījumā tiek lūgts sazināties ar konkursa organizatoriem, zvanot 

Rīgas 34.vidusskolas angļu valodas skolotājai Irina Griņevskai pa tālr. 28809192 vai 

rakstot uz e-pastu irina.grinevska@gmail.com 

8. Konkursa norise: 

8.1. Darba kartība:  

11.40 – dalībnieku reģistrācija,  

12.00 – 15.00 – konkursa darba izpildes laiks, 

15.30 – uzvarētāju apbalvošana. 

8.2. Konkursa laikā komandas angļu valodā prezentē zināšanas, kas saistītas ar 

dabaszinību un sociālo zinību jautājumiem. Konkursa uzdevumu veikšanas valoda 

tiek izvēlēta saskaņā ar 2012.gada 5.junija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 , 

“Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi” 17.punktu. Komandai 

jāsagatavo mājas uzdevums (sk. punktu 8.3.4). Visus uzdevumus komandas 

dalībnieki apspriež, tiek pausts komandas viedoklis.  

8.3. Konkursa laikā tiek veikti 4 uzdevumi: 

8.3.1. Tiek lasīts un analizēts informatīvs teksts (rakstiski). Teksts atbilst 7.klašu 

izglītojamo zināšanu līmenim. 

8.3.2. Tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem. Jautājumi atbilst 7.klašu izglītojamo 

zināšanu līmenim (rakstiski). 

8.3.3. Tiek risināti praktiski uzdevumi, atbildes tiek sniegtas mutiski angļu valodā. 

Darba prezentācijas laiks – 3 minūtes. 

8.3.4. Tiek radoši prezentēts komandas mājas darbs un katra dalībnieka veikums, 

veidojot darbu. Mājas darbs: angļu valodā reklamēt pašu veidotu produktu no 

kartona kastēm. Produkta prezentācijas laiks – 3 minūtes.  

Konkursa laikā aizliegts lietot personīgās elektroniskās saziņas ierīces, skaļi sarunāties 

un traucēt citus konkursa dalībniekus. 

9. Uzvarētāju noteikšana un rezultātu paziņošana: 

9.1. Uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu skaita.  

9.2. Katras komandas darbus vērtē vērtēšanas komisija.  

9.3. Uzdevumus un vērtēšanas kritērijus izstrādā konkursa rīcības komisija. 

9.4. Visus lēmumus komisija pieņem, balstoties uz iegūto punktu skaitu. Pēc 

konkursa nepieciešamības gadījumā tiek paskaidroti vērtēšanas kritēriji. 

9.5. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem, atzinības rakstiem un balvām.  

9.6. Apbalvojumu skaitu un formu nosaka vērtēšanas komisija. 

9.7. Apbalvošana notiek konkursa dienā. 

10. Konkursa rīcības komisija: 

Irina Griņevska – Rīgas 34.vidusskolas CLIL metodiķe 

Marina Grečaņina – Rīgas 34.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

Jeļena Larina – angļu valodas skolotāja 

Ludmila Meļņika – dabaszinību mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja, 

dabaszinību skolotāja 
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11. Konkursa darbu vērtēšanas komisija: 

Jekaterina Mazure – svešvalodu mācību jomas vadītāja, angļu valodas skolotāja 

Marina Barbašina – angļu valodas skolotāja 

Jeļena Mališeva – angļu valodas skolotāja 

Jeļena Pugačova – sociālās zinības skolotāja 

Svetlana Šmite – dabaszinības skolotāja 

Karina Kalerija Kostrjukova – ķīmijas, dabaszinības skolotāja  

12. Vērtēšanas kritēriji: 

1. uzdevums (8.3.1.) tiek vērtēts pēc pareizo atbilžu skaita; 

2. uzdevums (8.3.2.) tiek vērtēts pēc pareizo atbilžu skaita; 

3. uzdevums (8.3.3.) tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: 

3.1. uzdevuma izpilde atbilst uzdevuma nosacījumiem; 

3.2. valodas lietojums prezentācijas laikā (atbilstošs vārdu krājums, 

gramatikas normu ievērošana, izruna un valodas plūdums). 

4. uzdevums (8.3.4) tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: 

4.1. uzdevuma izpildes novitāte un radošums; 

4.2. izveidotā produkta pielietojums un praktiskums; 

4.3. valodas lietojums produkta prezentācijas laikā (atbilstošs vārdu 

krājums, gramatikas normu ievērošana, izruna un valodas plūdums); 

4.4. prezentācijas prasmes; 

4.5. sadarbības prasmes. 

 

 

 

Rīgas 34. vidusskolas vadītāja vietnieks/direktora 

vietniece (izglītības jomā)  S.Maļinova 

 
Grečaņina 67474053 

  

  
 
 


