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vadītāja J. Šapkova 
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Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Ziemassvētku radošo darbu konkurss skolēniem  

“Disney Characters’ Christmas in Latvia” 

Aicinājums skolēniem, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un angļu valodas skolotājiem. 

Konkursa kārtība 

Sasniedzamais rezultāts: 

• Izzina situāciju no dažādiem skatupunktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās 

domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un noderīgām idejām, iedvesmojas no citu 

pieredzes. Elastīgi un izsvērti izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, internetu) un rod 

jaunus, lai īstenotu savu ieceri;  

• Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem noderīgu produktu vai risinājumu, prot vadīt 

procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai;  

• Izmanto angļu valodu kā komunikācijas rīku; 

• Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, 

lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga satura radīšanai; 

• Skaidro savu skatījumu par kopsakarībām sabiedrībā, attīsta zināšanas par ASV animācijas 

kultūru un Ziemassvētku un Jauno gadu Latvijā. 

 

Konkursa dalībnieki: pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēni vecuma grupās: 1.-4. klase, 5.-

6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, angļu valodas skolotāji. 

 

Konkursa norises laiks: no 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. decembrim. 

 

Konkursa rezultātu paziņošana: rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 18. janvārī. Vēršam uzmanību, ka 

konkursa uzvarētāju radošie darbi tiks publicēti Latgales Centrālā bibliotēkas ASV Informācijas centra 

mājaslapā un Facebook lapā. 

 

Konkursa organizatori: Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs Daugavpilī, 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP). 

 

 

 



Konkursa saturs: 

 

• Konkursa nosacījumi: 

1. Konkurss notiek 4 grupās: 

▪ 1.-4. klašu skolēni; 

▪ 5.-6. klašu skolēni; 

▪ 7.-9. klašu skolēni; 

▪ 10.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi. 

2. Darbus elektroniski iesniedz angļu valodas skolotāji, augšupielādējot tos vietnē 

www.failiem.lv un nosūtot faila saiti uz e-pastu diana.celitane@lcb.lv līdz 2021. gada  

30. decembrim.  

3. Konkursa darbus vērtēs Daugavpils pilsētas angļu valodas skolotāju MA vadītāja, 

izglītības metodiķe, ASV Informācijas centra koordinatore, Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs un ASV vēstniecības Rīgā pārstāvji. 

4. Konkursa laureāti tiks apbalvoti ar Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas 

centra un DPIP balvām un diplomiem.  

 

• Konkursa norise: skolēni veido īsfilmu, slaidrādi vai animāciju, izvēloties kā galveno varoni 

kādu no Disneja animācijas varoņiem, kas svin un pavada Ziemassvētkus vai Jauno gadu Latvijā. 

 

Prasības īsfilmas noformējumam:  

▪ Īsfilmu vai animāciju veido individuāli vai grupā ne vairāk kā 5 skolēni un ne vairāk 

kā 2 skolotāji konsultanti; 

▪ Darba garums – aptuveni 3 minūtes; 

▪ Skolēni var izmantot video materiālus, fotogrāfijas, zīmējumus un citus 

mākslinieciskus un grafiskus darbus, tekstu u. tml. ar atsaucēm uz avotiem darba 

beigās. Šādi materiāli sastāda ne vairāk kā 50 (piecdesmit) procentus no kopējā filmas 

materiāla;  

▪ Īsfilmas vai animācijas sākumā jānorāda darba nosaukums, bet beigās – izmantoto 

avotu saraksts, skolēnu pilni vārdi un uzvārdi, skola, klase, skolotāju konsultantu pilni 

vārdi un uzvārdi;  

▪ Darbu skaits ir ierobežots (ne vairāk kā 4 darbi katrā vecuma grupā no skolas); 

▪ Darbus elektroniski (mp4 formātā) iesniedz angļu valodas skolotāji, augšupielādējot 

tos vietnē www.failiem.lv un nosūtot faila saiti uz e-pastu diana.celitane@lcb.lv ar 

norādi “Ziemassvētku radošais konkurss”. E-pasta vēstulē jānorāda arī dalībnieku 

vārdi, uzvārdi, skola, klase un skolotāji-konsultanti; 

▪ Darbu vērtēšanas kritēriji: darba tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte, 

secīgums, oriģinalitāte, atbilstība prasībām. 

 

Prasības slaidrādes noformējumam:  

▪ Slaidrādi veido individuāli vai grupā ne vairāk kā 3 skolēni un ne vairāk kā 2 skolotāji-

konsultanti; 

▪ Slaidrādes garums – aptuveni 2-3 minūtes; 

▪ Slaidrādē var izmantot audio materiālus, fotogrāfijas, zīmējumus un citus 

mākslinieciskus un grafiskus darbus, tekstu u. tml. ar atsaucēm uz avotiem slaidrādes 

beigās. Šādi materiāli sastāda ne vairāk kā 50 (piecdesmit) procentus no kopējā 

slaidrādes materiāla; 
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▪ Slaidrādes sākumā jānorāda darba nosaukums, bet beigās – izmantoto avotu saraksts, 

skolēnu pilni vārdi un uzvārdi, skola, klase, skolotāju-konsultantu pilni vārdi un 

uzvārdi;  

▪ Darbu skaits ir ierobežots (ne vairāk kā 4 darbi katrā vecuma grupā no skolas); 

▪ Darbus elektroniski (mp4 formātā) iesniedz angļu valodas skolotāji, augšupielādējot 

tos vietnē www.failiem.lv un nosūtot faila saiti uz e-pastu diana.celitane@lcb.lv ar 

norādi “Ziemassvētku radošais konkurss”. E-pasta vēstulē jānorāda arī dalībnieku 

vārdi, uzvārdi, skola, klase un skolotāji-konsultanti; 

▪ Darbu vērtēšanas kritēriji: tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte, secīgums, 

oriģinalitāte, atbilstība prasībām. 

 

Kontaktinformācija: 

D. Celitāne (65422483, diana.celitane@lcb.lv), I. Ustinova (ilonaustinova@gmail.com) 

 

Saskaņots: 

DPIP Izglītības satura nodaļas vadītāja 

I. Sprindžuka         
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