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Seminārs
1.daļa (no trim)

" VIDEO VEIDOŠANA, VIDEO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM"

Mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot mazus video
materiālus saviem mārketinga nolūkiem bez profesionāļa piesaistes, ņemot talkā pavisam
vienkāršus un visiem viegli pieejamus rīkus gan datorā, gan telefonā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji/ bez priekšzināšanām video veidošanā. Vienā
grupā maksimāli 20 dalībnieki.

Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju kā veidot un apgūt video montāžas
pamatprincipus. Mūsdienās ir pieejamas daudz un dažādas aplikācijas un programmas, lai tās
lietotu nav jābūt profesionālim, ir nepieciešams tikai neliels ieskats piedāvājumā, izklāsts kā to
pielietot un iedvesma darboties pašiem! Vērtīgs seminārs, lai atdzīvinātu savu sociālo mediju
laika joslas ar profesionālu saturu un lai beidzot tie mūžam nekur nelietotie ar telefonu filmētie
video kļūst noderīgi! Noderīgi gan pašmāju video klipiņu veidošanā, gan profesionāla izskata
video materiālu veidošanā uzņēmuma vajadzībām.

Norises vietas, moderatori:
Zoom tiešsaiste 29.10.2021., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

9:45 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.

Moderatora ievads par projektu.

10:00-12:30 Eksperte Ilze Deņisova, teorētiskā daļa.

Video veidošanas veidi;

Par būtisko filmēšanas tehnikas nodrošinājumā:
● Kādu kameru izvēlēties;
● Kādus papildus aksesuārus izvēlēties (statīvs, gaisma, mikrofons..);
● Ko iesākt ar skaņu, kā ierakstīt.

Pat tehniskajām lietām pirms uzsāk filmēšanu:
● Kā sagatavoties filmēšanai;
● Kā izvēlēties filmēšanas parametrus (ekrāna proporcija, formāts)
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Filmēšanas process:
● Kādas kameras pozīcijas pielietot;
● Kā izvēlēties apgaismojumu telpās vai ārā;

Kā pielietot ieraksta skaņu.

12:30 – 13:00 Pārtraukums.

13:00 – 15:00 Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa.

Ar kādiem knifiem panākt saturīga video materiāla izveidi:
● Radoši filmēšanas knifi ar paraugiem;
● Praktisks uzdevums pielietot vienu no veidiem.
● Saturīga video pamatnosacījumi.

Skaņas ieraksti, praktiska darbošanās ar balss ierakstiem, failu saglabāšana
un kā tos pielietot video veidošanā;

Kopīgi meklēsim fona mūzikas brīvi pieejamās lejupielādes vietnēs;

Dažādi praktiski ieteikumi video veidošanā pa tiešo mūsdienu populārajās
aplikācijās.
Kā sagatavoties semināra otrajai daļai (neliels mājasdarbs).

15:00-16:00 Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes!

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma anketa: https://tinyurl.com/yd3fj7pa

❖ Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
❖ Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
❖ Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne,

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
❖ Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
❖ Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,

ieva.leisavniece@yandex.com;
❖ Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele,

kraslavaspartneriba@inbox.lv
❖ Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele,

inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot
uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa
ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības
stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1
https://tinyurl.com/yd3fj7pa
mailto:ludzaspartneriba@inbox.lv
https://mail.inbox.lv/compose?to=%22Krist%C4%ABne%20%20Se%C5%86k%C4%81ne%22%20%3Ckristine.senkane%40rezeknespartneriba.lv%3E
mailto:preilupartneriba@inbox.lv


tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt
apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 7 novadu teritorijas
(Augšdaugavas, Balvu, Līvānu, Ludzas, Krāslavas, Preiļu un  Rēzeknes).


