
 

Pasākums 1. - 4. klašu skolēniem  

“Gribu k ļūt par animācijas filmu veidotāju!” 

                15. novembrī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas un Bebrenes VP vidusskolas 1. - 4. klašu 
skolēniem bija iespēja iepazīt filmu studijas “Animācijas Brigāde” darbu. Filmu studija “Animācijas 
Brigāde” ir visilgāk pastāvošā animācijas studija un vienīgā leļļu animācijas studija Latvijā.  
               Pasākuma laikā skolēni redzēja un saprata, ko dara leļļu filmas scenārists, režisors, 
mākslinieks, animators, operators, producents, dekorators, skaņas un gaismas režisors. Skolēni uzzināja 
kā izgatavo lelles, ko dara ikviens no filmas veidotājiem. Guva zināšanas par filmu ieskaņošanu, 
uzzināja, kā top dažādas skaņas, un cik liela nozīme ir mūzikai, skaņai, trokšņiem.  Skolēni uzzināja, ka 
vairākas filmas tiek veidotas “emociju” valodā. Filmu veidotājs Māris pastāstīja un nodemonstrēja kā 
tiek veidotas lelles, atribūtika, priekšmeti un tēli, kā tie atdzīvojas uz ekrāna, kā personāžam mainās 
tērpi un sejas izteiksme. 
               Skolēni uzzināja, ka filmu veidotājiem ir svarīgas tādas rakstura īpašības kā pacietība, 
atbildība, rūpība, mērķtiecība, neatlaidība, radošums. Filmu veidotāji dienas laikā var uzņemt tikai 8 
sekunžu garu filmas sižetu, 10 minūšu garai filmai ir vajadzīgs 3 mēnešu ilgs darbs. Skolēniem bija 
iespēja arī noskatīties dažas jaunākās latviešu leļļu animācijas filmas. 
               Ilūkstes Raiņa vidusskolas 2.c klases atsauksmes pēc tikšanās ar studiju “Animācijas Brigāde”: 
“Ļoti patika skatīties multfilmas; Patika skatīties kā taisa lelles; Uzzināju kā taisa lelles; Uzzināju, ka 
multenes taisa ļoti ilgi; Uzzināju, ka 1 sekunde multfilmas ir 25 fotogrāfijas; Patika, ka varēja redzēt 
īstās lelles no multfilmām; Uzzināju, ka lellei ir skelets; Novēlu, lai iznāk vēl daudz multfilmu; Lai 
biežāk stāsta bērniem kā taisa multfilmas.” 
             Tikšanās ar filmu studijas “Animācijas Brigāde” pārstāvi bija bērniem interesanta un pārdomāta. 
Bērni šajā pasākumā ieguva daudz informācijas par to kā tiek gatavoti multfilmu varoņi, cik daudz 
dažādu profesiju pārstāvji strādā pie multfilmas radīšanas, kā rodas multfilmas kadri un skaņas. 
Skolēniem bija iespēja klātienē apskatīt multfilmu varoņus - lelles, kuras animācijas filmu veidotājs bija 
paņēmis līdzi. Tikšanās laikā bērniem bija parādītas jaunas, neredzētas Latvijā veidotas multfilmas, kas 
apstiprina to, ka mūsu valstī ir iespēja radīt daudz skaista un interesanta. Uzskatu, ka bērniem svarīgi 
bija uzzināt to, ka mazu lietu radīšanai ir nepieciešama liela pacietība un rūpīgs darbs. 

2.c klases audzinātāja Līga 

 
 
 
                
Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova 

 

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


