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NOLIKUMS 

Rīgā 

2020.gada 11.decembris Nr.  
 

Rīgas vokālistu un angļu valodas 

konkursa “Singlish” nolikums 

1. Konkursa mērķi un uzdevumi: 

 1.1. veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu un mūziku; 

 1.2. paplašināt izglītojamo angļu valodas zināšanas; 

 1.3. dot iespēju izglītojamiem sevi apliecināt mūzikā, izmantojot zināšanas un 

prasmes, kas iegūtas, apgūstot angļu valodu. 

2. Konkursa organizatori: 

Rīgas 34. vidusskola 

3. Konkursa mērķauditorija: 

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu 3. klašu izglītojamie 

4. Konkursa norise, vieta un laiks: 

4.1. Konkurss notiek attālināti –  dalībnieki iesniedz izveidoto video materiālu. 

Dalībnieks (viens skolēns) sagatavo un nofilmē dziesmu, kas tiek izpildīta angļu 

valodā. Video tiek iesniegts konkursa atbildīgajai personai, minot dalībnieka 

vārdu un dziesmas nosaukumu. Ieraksta laiks nedrīkst pārsniegt 3:30 minūtes. 

4.2. Konkursa dziesmas video ieraksti vai saite uz video materiālu ir jāiesniedz 

līdz 2021.gada 22.janvārim, nosūtot uz e-pastu dzaz.jk@gmail.com 

4.3. Konkurss tiek organizēts neklātienē 2021.gada 25. – 27.janvārī. 
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    5. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi: 

    5.1 Dalībnieki var tikt filmēti un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar 

mērķi popularizēt skolēnu radošās un mākslinieciskās aktivitātes. 

    5.2. Dalībnieka pedagogs ir informēts par to, ka ir saņemta nepilngadīgā 

dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstiska piekrišana, lai video materiāls, kurā ir 

redzams dalībnieks, un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

     6. Konkursa izsludināšanas kārtība: 

Konkurss tiek izsludināts 2020. gada 15. decembrī, publicējot informāciju Rīgas 

34. vidusskolas mājas lapā un elektroniski izsūtot uz skolām konkursa nolikumu. 

7. Pieteikšanās konkursam: 

Pieteikšanās konkursam notiek no 2020. gada 10. janvāra līdz 15. janvārim. 

Konkursa dalībnieki elektroniski tiešsaistē aizpilda pieteikuma anketu 

https://ej.uz/konkurs34. 

Ja rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar konkursa atbildīgo personu, zvanot 

Rīgas 34. vidusskolas angļu valodas skolotājai Juliannai Karginai pa tālruni 

28382336 vai rakstot uz e-pastu dzaz.jk@gmail.com 

8. Dalības nosacījumi:  

8.1. Dalībnieks individuāli izpilda vienu dziesmu angļu valodā, dziesmas garums 

nepārsniedz 3.30 minūtes. Dalībnieka fonogrammas drīkst būt ar piebalsīm jeb 

fona dziedātājiem, melodijas dublēšana nav pieļaujama. Drīkst izmantot 

pavadījumu – klavieres, ģitāru, sitamos instrumentus, vijoli; 

8.2. Ja izpildītais repertuārs neatbildīs Konkursa nosacījumiem, priekšnesums 

netiks vērtēts; 

8.3. Video materiālam jābūt filmētam šajā mācību gadā, vienā piegājienā (video 

materiāls nedrīkst būt montēts un apstrādāts); 

8.4. Nedrīkst iesniegt ierakstus no jau notikušiem koncertiem; 

8.5. Veicot dziesmu ierakstus, tiek ievēroti valstī noteiktie Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas noteikumi. 

9. Uzvarētāju noteikšana un rezultātu paziņošana: 

9.1. Uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu skaita. 

9.2. Vērtēšanas kritērijus izstrādā konkursa rīcības komisija. 

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

konkursa nepieciešamības gadījumā tiek paskaidroti vērtēšanas kritēriji. 
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9.4.Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un atzinības rakstiem. 

9.5. Apbalvojumu skaitu un formu nosaka vērtēšanas komisija. 

9.6. Rezultāti tiek paziņoti elektroniski. 

10. Konkursa darbu vērtēšanas komisija: 

 

Konkursa dalībniekus vērtē žūrijas komisija, kuru veido Rīgas 34.vidusskolas 

angļu valodas un mūzikas skolotājas.  

11. Vērtēšanas kritēriji: 

11.1. Iesniegtie video materiāli tiek vērtēti piešķirot punktus (maksimālais 

punktu skaits –50): 

11.1.1. teksta angļu valodā izruna (atbilstošs vārdu krājums, gramatikas normu 

ievērošana, izruna un valodas plūdums) no 1 līdz 10 punktiem; 

11.1.2. repertuāra atbilstība žanram, balss iespējām un dalībnieka vecumam no 

1 līdz 10 punktiem; 

11.1.3. mākslinieciskais sniegums (satura reprezentācija, frāzējums, temps, 

dinamika) no 1 līdz 10 punktiem; 

11.1.4. stila izjūta, intonatīvais skanējums (izpildījuma atbilstība izvēlētās 

dziesmas stilistikai) no 1 līdz 10 punktiem; 

11.1.5. kopiespaids no 1 līdz 10 punktiem. 

11.2. Vērtēšanas punktu skala: 10 – izcili, 9 – teicami, 8 – ļoti labi, 7 – labi, 6 – 

gandrīz labi, 5 – viduvēji, 4 – apmierinoši, 3 – vāji, 2 – ļoti vāji, 1 – ļoti, ļoti vāji. 

11.3. Vērtējums var tikt samazināts, ja žūrijai radīsies aizdomas, ka video ir 

montēts vai ir notikusi balss pēcapstrāde. Žūrija var lūgt atsūtīt jaunu video, kas 

atbilstu konkursa nolikumam. 

 

Direktore N.Rogaļeva 

 


