
 

„Skrivanek Baltic” 
Konkursa „Labākais jaunais tulkotājs 2022” nolikums 

 
 
1. Konkursa mērķis 

1.1. Veicināt studentu interesi par tulkotāja profesiju, iepazīstināt ar tulkotāja darbu 
mūsdienīgā valodu pakalpojumu uzņēmumā. 

1.2. Veicināt sadarbību starp Latvijas augstskolām un valodu pakalpojumu uzņēmumu 
„Skrivanek Baltic”. 

 
2. Konkursa mērķauditorija 

2.1. Konkursa mērķauditorija ir bakalaura un maģistra studiju programmu studenti no: 
2.1.1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas; 
2.1.2. Biznesa augstskolas „Turība”; 
2.1.3. Daugavpils Universitātes; 
2.1.4. Latvijas Kultūras akadēmijas; 
2.1.5. Latvijas Universitātes; 
2.1.6. Liepājas Universitātes; 
2.1.7. Rīgas Stradiņa universitātes; 
2.1.8. Rīgas Tehniskās universitātes; 
2.1.9. Ventspils Augstskolas. 

 
3. Konkursa tematika un atlases kārtas 

3.1. Konkurss norisināsies attālināti tiešsaistē divās atlases kārtās. 
3.2. Avotvaloda – angļu, vācu vai franču; mērķvaloda – latviešu. 
3.3. Konkursa pirmajā kārtā tiks tulkoti teksti, kas būs pieejami elektroniski „Skrivanek Baltic” 

tīmekļa vietnē skrivanek.lv sadaļas „Par mums” apakšsadaļā „Konkurss „Labākais 
jaunais tulkotājs 2022””. 

3.4. Konkursā tulkojamie teksti – politekonomiskas, zinātniski pētnieciskas, analītiskas 
publikācijas plašsaziņas līdzekļos. 

3.5. Teksta apjoms pirmajā konkursa kārtā – aptuveni 700 vārdu. 
3.6. Pēc pirmajā konkursa kārtā iesūtītajiem tulkojumiem katra augstskola (tās mācībspēki – 

darbu vērtētāji) izvirzīs divus vai trīs labākos jaunos tulkotājus, kuri piedalīsies konkursa 
otrajā kārtā. 

3.7. Informācija par konkursa otrajā kārtā iekļuvušajiem studentiem tiks publicēta 2022. gada 
14. aprīlī „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē skrivanek.lv sadaļas „Par mums” apakšsadaļā 
„Konkurss „Labākais jaunais tulkotājs 2022””. 

3.8. Teksta apjoms konkursa otrajā kārtā – aptuveni 250 vārdu. Tulkošana konkursa otrā 
kārta notiks tiešsaistē, izmantojot organizatora izvēlēto tulkošanas datorizēto rīku 
„Memsource”. 

3.9. Pēc konkursa otrās kārtas tiks apkopoti rezultāti un noskaidrots 14. konkursa „Labākais 
jaunais tulkotājs 2022” uzvarētājs. 

3.10. Informācija par konkursa laureātiem tiks publicēta „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē 
skrivanek.lv apakšsadaļā „Konkurss „Labākais jaunais tulkotājs 2022””, kā arī paziņota 
konkursa noslēguma tiešsaistes pasākumā. 

 
4. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība 

4.1. Konkursa pirmās kārtas teksti „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē skrivanek.lv būs pieejami 
no 2022. gada 22. marta. 

4.2. Konkursa pirmās kārtas darbs jāiesniedz datorrakstā – Times New Roman, 12 punktu 
šriftā. 

4.3. Iesniedzot konkursa pirmās kārtas darbu, obligāti jānorāda informācija par tulkojuma 
autoru: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, augstskolas un fakultātes nosaukums, 
studiju programma, kurss un izvēlētā pārbaudījuma valoda. Darbs jāiesniedz elektroniski 
līdz 2022. gada 5. aprīļa plkst. 12.00, augšupielādējot dokumentu un aizpildot pieteikuma 
formu „Skrivanek Baltic” tīmekļa vietnē skrivanek.lv sadaļas „Par mums” apakšsadaļā 
„Konkurss „Labākais jaunais tulkotājs 2022””. 
 

 



5. Konkursa darbu izskatīšanas kārtība 
5.1. Iesniegto konkursa pirmās kārtas darbu izvērtēšana notiks no 2022. gada 5. aprīļa līdz 

13. aprīlim. 
5.2. Konkursa otrā kārta notiks tiešsaistē 2022. gada 22. aprīlī plkst. 14.00. Otrās kārtas darbi 

tiks vērtēti līdz 2022. gada 25. aprīlim.  
5.3. Darbi abās konkursa kārtās tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

5.3.1. atbilstība oriģinālam; 
5.3.2. valodas kvalitāte – gramatika, interpunkcija, pareizrakstība; 
5.3.3. valodas stils. 

6. Konkursa balvu fonds 
6.1. Konkursa uzvarētājs saņems: 
6.1.1. prakses vietu „Skrivanek Baltic”; 
6.1.2. planšetdatoru „Samsung Galaxy Tab A8 64GB 4G”. 
6.2.  Otrās vietas uzvarētājs saņems „Skrivanek Baltic” direktora Vasilija Ragačeviča naudas 

balvu 200,00 euro apmērā. 
6.3. Tāpat konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem balvas no „Jānis Roze”. 
6.4. Visi konkursa otrās kārtas dalībnieki saņems atzinības rakstus. 
 

7. Rezultātu paziņošana 
7.1. Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 14. aprīlī „Skrivanek Baltic” 

tīmekļa vietnē skrivanek.lv sadaļas „Par mums” apakšsadaļā „Konkurss „Labākais 
jaunais tulkotājs 2022””. 

7.2. Konkursa otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 25. aprīlī, „Skrivanek Baltic” 
tīmekļa vietnē skrivanek.lv sadaļas „Par mums” apakšsadaļā „Konkurss „Labākais 
jaunais tulkotājs 2022”” un noslēguma tiešsaistes pasākumā, kas notiks Zoom platformā 
2022. gada 25. aprīlī plkst. 14.00. Balvas laureātiem tiks nosūtītas pa pastu vai 
izsniegtas personīgi „Skrivanek Baltic” birojā, Lāčplēša ielā 87C, Rīgā. 

 
8. Citi noteikumi 

8.1. Konkursā nedrīkst piedalīties „Skrivanek Baltic” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. 
8.2. Konkursa „Labākais jaunais tulkotājs 2022” pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji piekrīt 

viņu iespēju robežās piedalīties visās ar konkursu saistītās mediju aktivitātēs – sniedzot 
intervijas un komentārus.  

8.3. Ikviens konkursa dalībnieks, iesniedzot savus datus, piekrīt, ka viņa personas dati tiek 
apstrādāti ar konkursa organizēšanu un īstenošanu saistītiem mērķiem, kā arī atļauj 
izmantot publikācijās konkursa tiešsaistes pasākumu norises laikā uzņemtos attēlus.  

8.4. Visiem interesentiem ir iespēja saņemt papildu informāciju par konkursa noteikumiem. 
Kontaktpersona – „Skrivanek Baltic” mārketinga vadītāja Evita Līduma, e-pasts: 
evita@skrivanek.lv. 

 


