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Lomas raksturojums 

 

Lomas (tēla) …………………………….. raksturojums 

Nr. 
p. 
k. 

Plāna jautājumi Raksturojums (kopā 130–150 vārdi) 
Atceries, ka par katru tēlu atrodamā informācija nav 
vienāda, tāpēc raksturojuma izveide var būt atšķirīga. 
Atbildes uz jautājumiem meklē lugā, bet visu, kas nav 
norādīts lugā, centies iztēloties! 

1.  Tēla vārds, vecums, radu 
raksti, nodarbošanās u. 
tml. 

 

2.  Izskats, kustības, runa 
(portretējums). 

 

3. Raksturs: galvenās 
īpašības (3 līdz 5). 

 

4. Attiecības ar citiem, 
attieksme pret 
notikumiem 

 

5.  Kas ar šo tēlu noticis 
pirms lugā rādītajiem 
notikumiem? 

 

6.  Ko šis tēls grib 
sasniegt/panākt? Kādi ir 
tēla mērķi konkrētajā 
skatā?  

 

 

Paraugs lomas (tēla) raksturojumam. Olafa tēls no amerikāņu animācijas filmas 
”Ledus sirds” (”Frozen”), kuras pamatā ir dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena 
pasaka "Sniega karaliene". 

 

 

Paraugs lomas–tēla raksturojumam. Olafa tēls no amerikāņu animācijas filmas 
”Ledus sirds” (”Frozen”), kuras pamatā ir dāņu rakstnieka Hansa Kristiana Andersena 
pasaka "Sniega karaliene". 
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Nr. 
p. k. 

Plāna jautājumi Raksturojums. 
 

1.  Tēla vārds, vecums, radu 
raksti u. tml. 

Olafs. Viņš ir sniegavīrs, Olafa vecumu grūti noteikt: 
sniegavīru dzīve parasti ir viena ziema, bet viņa uzvedība 
liek man domāt, ka viņš ir bērns vai pusaudzis. Viņam 
nav ģimenes, bet ir vairāki draugi: Elza un Anna. 

2.  Izskats, kustības, runa. Olafs ir sniegavīrs, kādu parasti bērni ceļ ziemā – trīs 
dažāda lieluma sniega bumbas, burkāna deguns, zaru 
rokas un ogļu pogas. Galva ir ļoti liela, tāpēc viņš izskatās 
pēc maza bērna. Viņš ir arī neparasts, jo spēj kustēties, 
bet ir neveikls. Viņam ir lielas acis un ļoti mainīga sejas 
izteiksme (mīmika), uzreiz redzams, kad viņš brīnās, kad 
baidās, kad priecājas vai sapņo. Viņš runā daudz un ātri, 
arī mīļi un sapņaini. Dažkārt Olafa balss skan caur 
degunu. 

3. Raksturs: galvenās 
īpašības (3 līdz 5). 

Naivs sapņotājs, kas nezina, ka vasaras karstums var viņu 
izkausēt, ir ziņkārīgs, līdzjūtīgs, pļāpīgs, jauks, mīļš un 
smieklīgs. Ziņkārības dēļ bieži nonāk dažādās neveiklās 
vai smieklīgās situācijās. 

4. Attiecības ar citiem, 
attieksme pret 
notikumiem 

Viņš palīdz māsām Annai un Elzai. Baidās no briesmām, 
bet arī pārvar savas bailes. Reizēm viņš pielabinās 
kādam, citreiz – muļķojas. 

5.  Kas ar šo tēlu noticis pirms 
lugā rādītajiem 
notikumiem? 

Bērni ir uzcēluši Olafu no sniega, viņš ir atdzīvojies, kādu 
laiku bijis vientuļš, tāpēc meklē draugus.  

6.  Ko šis tēls grib 
sasniegt/panākt? Kādi ir 
tēla mērķi konkrētajā 
ainā?  

Grib nokļūt vasarā, jo sapņo par vasaru, sauli un 
karstumu, cenšas citiem palīdzēt. 

Tēla raksturojums sagatavots, pētot video: Fragments no animācijas filmas “Ledus sirds”. Pieejams: 
https://www.youtube.com/watch?v=cJfPQ3ULCF8; Ledus sirds (Frozen) LV treileris. Pieejams: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUcIHE39QE4 

 

Vērtēšana. Maksimālais punktu skaits – 20 punkti 

Kritērijs  Punkti Apraksts  

Apjoms  0–3 3 – apjoms ir vismaz 130 vārdu, sniegtas atbildes uz visiem 
jautājumiem raksturojuma izklāsts ir secīgs 
2 – apjoms ir mazāks par 130 vārdiem, raksturojums ir 
secīgs, tomēr nav sniegtas atbildes uz dažiem (1–2) 
jautājumiem 
1 – apjoms ir mazāks par 90 vārdiem, tēla raksturojums ir 
nepilnīgs, ir sniegtas atbildes tikai uz daļu no jautājumiem 
0 – tēla raksturojums nav uzrakstīts 

Lomas – tēla 
raksturojuma izklāsts 

0–12 12 – lomas-tēla raksturojums ir izvērsts un pamatots lugas 
tekstā un iztēlē, izceltas visas svarīgākās rakstura īpašības, 
kustību un runas īpatnības, atklāta paša skolēna attieksme 
pret tēlu  
8 – tēls raksturots izvērsti, tomēr trūkst pamatojuma, 
minētas svarīgākās tā rakstura īpašības, kustību un runas 
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īpatnības, tomēr dažas (1–2) nav pamanītas, trūkst 
attieksmes pamatojuma 
4 – tēla raksturojums veikts daļēji, pamanītas tikai 
atsevišķas tēla rakstura, kustību un runas īpatnības, nav vai 
ir vāji formulēta paša attieksme pret tēlu 
0 – tēla raksturojums nav uzrakstīts  

Valoda  0 –3 3 – uzrakstīts labā valodā, nav pareizrakstības kļūdu 
2 – uzrakstīts labā valodā, bet ir dažas (2–5) pareizrakstības 
kļūdas 
1 – teikumi ir neveikli, daudz pareizrakstības kļūdu 
0 – darbs nav uzrakstīts 

Iesūtīšanas laiks 2  Darbs iesūtīts norādītajā laikā. Ja darba iesniegšana kavējas 
attaisnojošu iemeslu dēļ, jābrīdina skolotāja eklases e-
pastā.  

 

 


