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Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 Pašnovērtējuma veikšana, izglītības iespēju izpēte,  

darba pasaules iepazīšana. (Māksla un kultūra) 

 

  Profesijas animācijā 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

 

1. Iepazīt profesijas, kas iesaistītas animācijas radīšanas procesā; 

2.Izpētīt animācijas profesiju izglītības iespējas.  

3.Veikt pašnovērtējumu. 

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

 

2019.gada  28.oktobrī - Madonas pilsētas vidusskolā, Valdemāra bulvārī 6, Madonā, LV - 

4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 4.klases. 

4.Pasākuma norise aprakstoši 

 

Nodarbības vadītāju Kristīnas un Ivara Šmitu vadībā : 

1) skolēni  uzzināja par profesijām (scenārists, režisors, mākslinieks, animators, datorgrafiķis, 

operators, skaņas režisors, producents u.c.), kuras iesaistītas animācijas radīšanas procesā un  

noskaidroja, ko katra profesija nodrošina animācijas filmiņā, veicamie darbi, nepieciešamās 

prasmes, talanti un talantu attīstīšanas un izglītības iespējas: 

2) animācijas darbnīcā iejutās profesijās, kas saistītas ar animācijas filmas veidošanu; 

3) notika 1 kopīga nodarbība visām klasēm, tad nodarbības darbnīcās tika organizētas pa 

klasēm. 

 

N.p.k. Datums Klase Laiks 

1. 28.oktobris 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e 8.30 – 9.00 

2. 28.oktobris 4.d 9.00 – 9.40 

3. 28.oktobris 4.c 9.50 – 10.30 

4. 28.oktobris 4.a 11.00 – 11.40 

5. 28.oktobris 4.b 11.50 – 12.30 

6. 28.oktobris 

 

4.e 12.40 – 13.20 
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5. Pasākuma norise foto 

 

 
 

Ievadlekcijā 4.klašu skolēni uzzināja, kas ar animācija. 

 

Animācija (no latīņu animātiō — ‘atdzīvināšana’) ir attēlu secīga rādīšana, lai panāktu 

kustības ilūziju. Tā var būt arī ātra uz klades malas zīmētu tēlu pāršķiršana. Animācija 

nav tas pats, kas animācijas filma.  Animācijas filma ir mākslas darbs, kura radīšanas 

procesā ir iesaistīti daudzi dažādu profesiju cilvēki. Katrai no profesijām ir sava 

specifika. 
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Interesanti bija uzzināt par laikmetīgo Latvijas animāciju, animācijas studijām, animācijas 

personībām.  

Meistardarbnīcās notika praktiska darbošanās, savas animācijas filmiņas veidošana. 

Darbnīcās bija pieejami četri stop motion animācijas filmēšanas galdi, pie kura varēja 

darboties aptuveni pieci/seši skolēni, kā arī astoņi zīmētās animācijas (gaismas) galdi. 

Dalībnieki varēja paši izveidot īsu animācijas filmu vai zīmētās animācijas fragmentu, kuru ar 

programmas palīdzību var uzreiz redzēt. Tehnika nodrošināja, ka darbnīcas laikā tiek iesaistīti 

un vienlaicīgi var darboties visi klases skolēni. Pirms praktiskās nodarbības lektori 

demonstrēja, kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums. Nodarbības laikā  lektori 

dalījās pieredzē, kā skolēni paši var veidot animāciju mājas apstākļos.  
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4.d klases jaunie animatori savu darbošanos vērtēja kā interesantu un izzinošu. Paldies klases 

audzinātājai Lindai Jermacānei par skolēnu iedrošināšanu radošai darbībai! 

___________________________________________________________________________ 
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4.c klases skolēni pēc meistardarbnīcas izteica savu viedokli. 

Daniela: „Man ļoti patika klausīties gan lekciju par profesijām animācijā, gan taisīt filmu. Uz 

palodzēm bija arī interesantas grāmatas”. 

Adrians: „” Jauki, ka demonstrēja fragmentus no filmiņas „Bize un Neguļa”. Bija interesanti 

uzzināt, kā taisa filmu. Arī pašam patika taisīt filmiņu.” 

Agate: „Man patika, ka varējām taisīt filmiņu. Varējām kustināt tēlus un nofotografēt. Vēl 

man patika lekcija, kurā tika minēti daudzi slaveni cilvēki – ar animāciju saistīti dažādu 

profesiju pārstāvji”. 

Renārs: „Visvairāk man patika iejusties kā animatoram. Beigās sanāca smieklīga filmiņa”. 

Arī citi klasesbiedri novērtēja, ka bija vērtīga nodarbība. 

Paldies klases audzinātājai Inesei Seikstulei par līdzdarbošanos kopā ar skolēniem! 

__________________________________________________________________________ 

 
Paldies 4.a klasei un audzinātājai Daigai Gailumai par darbošanos animācijas darbnīcā! 
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4.b klases skolēni saka „paldies!” animatoriem. Kā interesantāko skolēni novērtēja 

darbošanos meistardarbnīcā. Paldies 4.b klasei un audzinātājai Santai Daugulei par 

ieinteresētību un čaklo darbošanos nodarbībā! 

__________________________________________________________________________ 
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Paldies atraktīvajai 4.e klasei un viņu audzinātājai Inesei Ikauniecei! Jūs bijāt lieliski! Vairāki 

skolēni pēc šīs dienas ir nodomājuši kļūt par animatoriem. Lai tas patiešām piepildās! 

 
Vislielākais paldies brīnišķīgajiem animatoriem Kristīnai un Ivaram Šmitiem, 

pasākums „Profesijas animācijā” izdevās!  

Lejuplādes saite Madonas jauno animatoru veikumam MULTENKULTEN darbnīcās ----

> https://failiem.lv/u/tk7szstc 

 

Pasākumu organizēja, klāt bija un foto mirkļus iemūžināja – Madonas pilsētas vidusskolas 

sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

https://failiem.lv/u/tk7szstc

