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1.1 Ievads fotografēšanas
pamatos

Redze ir svarīgākā cilvēka maņa, vismaz tāda, kurai mēs piešķiram 
lielāku vērtību. Cilvēki parasti uztver to, kas ir ap viņiem, analizējot 
attēlus. Tādēļ cilvēki kopš sevis apzināšanās pirmsākumiem ir centu-
šies notvert un saglabāt skatu, ko mēs redzam, lai varētu to apskatīt 
vēlreiz.

Šķiet, ka fotogrāfija atrisina šo nepieciešamību un gadu gaitā tā ir kļu-
vusi par svarīgu saziņas un mākslas līdzekli. Fotogrāfija ir tūkstots vār-
du vērta. Ar attēla palīdzību mēs visu varam labāk izskaidrot, jo tas ir 
realitātes patiess atspoguļojums.

Gadu desmitiem mēs esam pilnveidojuši fotografēšanas prasmes 
un tehniku un, pateicoties zinātnei, radošumam un pētniecībai, mēs 
esam ieguvuši krāsu, labāku izšķirtspēju un vieglāku veidu, kā uzņemt 
attēlus, jo mūsdienās gandrīz katrā mobilajā tālrunī ir foto kamera. 

Bet kādas prasmes nepieciešamas, lai uzņemtu nevis vienkāršu, bet 
labu foto? 

Ikviens var uzņemt attēlu, bet ne katrs var uzņemt labu attēlu. Kur ir 
atšķirība? 

Acīmredzot svarīgs ir attēla saturs, bet tikpat svarīgs vai vēl svarīgāks 

par pašu saturu ir veids, kā jūs notverat šo saturu. Pastāv noteikumi, 
un šie noteikumi ir jāzina.

Šajā modulī mēs izskaidrosim, kā kļūt par labu fotogrāfu, lai varētu 
lepoties ar saviem attēliem: portretiem, ainavām, modeļiem vai jebko 
citu, ko jūs vēlaties. 

1.2 Vizuālā komunikācija

1.2.1 Kas ir fotogrāfija?
Fotogrāfija ir personas vai lietas (negatīvs) attēls drukāts uz gaismjūtī-
ga papīra; tā ir optiska un ķīmiska procesa produkts. 

Vārds fotogrāfija cēlies no grieķu vārdiem φως phos ("gaisma") un 
γραφις graphis ("grafisks"), kas kopā veido "zīmējums ar gaismu" vai 

"gaismas skice“. 
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1.2.2 Vēsture
Pat akmens laikmetā cilvēki mēģināja dokumentēt īpašos brīžos, 
priekšmetus vai lietas. Tam piemērs ir 20 tūkstošus gadus veca bizoņa/
bifeļa skice uz Altamira alas sienas Spānijā. Šie mākslas darbi pārsvarā 
tika radīti reliģisku iemeslu dēļ vai tika izmantoti kā brīdinājuma zīmes 
vai pieminekļi. Līdz ar rakstības parādīšanos (2. gadsimtā pirms mūsu 
ēras) radās spēcīgākas cēloņsakarību attiecības saistībā ar gleznu ra-
dīšanu. Vēlāk, renesanses laikmetā, kļuva svarīgs estētiskais aspekts.

Pavērsiens notika 19. gs. vidū, kad tika izveidotas fotogrāfijas. Šeit fizis-
kās attiecības starp attēlu un tās veidotāju kļuva acīmredzamas. Foto-
grāfija kalpoja kā reāls pierādījums eksistējošām personām, objektiem 
vai notikumiem. Sākumā bija centieni veidot fotogrāfijas, kas līdzinā-
tos gleznām, pēc tam tika atzītas atšķirības starp fotogrāfiju un gleznu, 
un tad par mērķi kļuva panāk foto efektu.

1.2.3 Fotoattēlu nozīme
Fotoattēlu nozīmi mūsu laikmetā ir grūti apstrīdēt. To trūkums, pro-
tams, daudz ko mainītu, jo tie praktiski ir klāt ikvienā mūsu dzīves 
jomā. Fotogrāfijas ir kļuvušas par neatņemamu mūsu ikdienas sastāv-
daļu. Mēģiniet iedomāties avīzi vai interneta portālu bez fotogrāfijām.

Ietekmīgais konservatīvais Vācijas laikraksts “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, kas tiek publicēts kopš 1949. gada, starptautiskā aptaujā 
21.gs. sākumā tika izvēlēts kā trešais labākais laikraksts pasaulē (pēc 
Financial Times un New York Times). 

Taču laikraksts līdz 2007. gadam tika publicēts melnbaltā formātā, un 
tā pirmajā lappusē ļoti reti parādījās kāds attēls.

Pēc 2007. gada, reaģējot uz izaicinājumiem tirgū, tika ievērojami pār-
veidots laikraksta “Frankfurter Allgemeine Zeitung” izskats. Kopš tā lai-
ka tiek izmantotas krāsainas fotogrāfijas un moderni fonti.
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1.2.4 Attēlu nozīme un izmantošana 
Tāpat kā valodas simboli, arī citas sociālās un vizuālās zīmes ir daļa no 
komunikācijas vides, kas ietver cilvēka sociālo dzīvi. Būtu grūti iedo-
māties vecuma posmu vai kultūru, kurā attēliem nebūtu nozīmes sa-
biedriskajā dzīvē; tie vienmēr tika izmantoti reliģijā, mākslā, ideoloģi-
jā vai komunikācijai, vai - tāpat kā šodien - tie ir arī ikdienas patēriņa 
priekšmeti.

Mona Lisa ir slavenākais Leonardo da Vinči (1452. - 1519.) darbs. 

Šis ir viens no perfektākajiem sieviešu 
portretiem, kurā trīsstūrveida kompozī-
cijas uzbūve tiek atrisināta ar iedomātu 
ainavu, kas fonā izgaist miglā. Pa pusei 
rāmā, pa pusei nopietnā sejas izteiksme 
kļūst dabīga ar maigu gaismas un ēnas 
efektu palīdzību.

Ir iespējams sniegt ticamus apgalvoju-
mus par fotogrāfiju lietošanu tikai, ja jūs 
esat pazīstami ar tās funkcijām. Pama-
tojoties uz foto pētījumu praksi, mēs re-
dzam, ka, izņemot to funkciju piesaistīt 
uzmanību, tās var arī izsaukt pārdomas 

vai sniegt prieku. Mākslinieciskās fotogrāfijas izraisa pārdomas, bet 
fotogrāfijas laikrakstos, kas domātas masu "patēriņam" ir paredzētas 
tikai vienreizējai apskatei. Turklāt pastāv arī foto privātām vajadzībām 
ar dažādām citām funkcijām.

1.2.5 Būt īstajā laikā, īstajā vietā.
Preses fotogrāfija
Preses fotogrāfija ir preses ziņu fotogrāfija, kas domāta sabiedrībai. Tās 
mērķis ir sniegt informāciju, ziņot par kaut ko vai iepazīstināt ar sociālo, 
politisko, biznesa, kultūras un mākslas dzīvi. Cits tās mērķis - sniegt 
ātru vizuālo informāciju ikdienas lietošanai, ko var uztvert un interpre-
tēt momentāni. Preses fotogrāfijā attēlu nozīme un attēlu izmantošana 
jāanalizē no sociologa viedokļa, zinot, ka attēla interpretācija atkarīga 
no tiem, kuri piedalās attēla izmantošanā, analīzē un kas tiem piešķirs 
jēgu.

Ikviens no mums var atsaukt atmiņā tādas 
pazīstamas preses fotogrāfijas, attēlu "iko-
nas", kas ģeogrāfiski vai kultūras ziņā tāla 
skatītāja acīs identificējās ar konkrētu no-
tikumu, un attēli paši par sevi atspoguļo 
visu notikumu. Šīs fotogrāfijas tika publi-
cētas ikdienas laikrakstos, ziņu kontekstā, 
un atskatoties pagātnē, tās pašas bildes ir 
kļuvušas par sava laika vēsturiskiem doku-
mentiem.

Eiforiska brīža fotogrāfija - Austrijas un Un-
gārijas robežas atvēršana 1989. gadā. 
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1.2.6 Foto kā objektīvs instruments

Gadu gaitā fotogrāfija tika izmantota dažādās jomās. No simtiem tūks-
tošu amatierfotogrāfu, kas ar savu kameru iemūžināja atmiņas un ies-
paidus, ir vērts atcerēties fotogrāfus, kas fotografēja žurnāliem, un viņu 
uzņemtos attēlus.

Laikraksts „Berliner Illustrierte Zeitung“ vien iznāk 2 miljonos eksem-
plāru katru nedēļu. Žurnālu pastāvēšana ir balstīta uz fotogrāfiju pie-
dāvātajām iespējām. Līdz šodienai ir izveidojies noteikts foto repor-
tāžas žanrs, kas īsi un saprotami atspoguļo notikumus. Pietiek ar vienu 
skatienu, lai mēs varētu saprast situāciju, jo tā atklāj lietu un cilvēku 
būtību. Foto palīdz mums objektīvi redzēt situāciju.  

Sakarā ar to, ka fotogrāfija ir labākais veids, 
kā dokumentēt notikumus, tā ir kļuvusi par 
neaizvietojamu instrumentu medicīnas un 
noziegumu izmeklēšanā. Šodien mēs neva-
ram nosaukt zināšanu jomu, kurā neizman-
to fotogrāfiju. Dažās zinātnes nozarēs tā ir 
pat atvērusi pavisam jaunus apvāršnus. 
Piemēram, rentgena fotogrāfijas, makro-fo-
tografēšana vai kustības notveršanas po-
tenciāls. Visbeidzot, fotografēšana pat pie-
dāvā risinājumu mākslas reproducēšanai, 
padarot to efektīvāku nekā ar oriģināliem 
vai gravīrām.

 Vizuālās kultūras digitalizācijā visievērojamākais pagrieziena punkts 
nebija saistīts ar mākslinieku darbu, bet gan ar uztvērēju (un izplatītā-
ju) lielajām pārmaiņām. Tā bija datoru masveida izplatīšanās, kas starp 
daudzām citām lietām ļāva sabiedrībai piekļūt un apmainīties ar at-
tēliem, izmantojot internetu. Un vēl svarīgāks ir fakts, ka pateicoties at-
tēlu apstrādes programmām, cilvēki ir pieredzējuši, ka optiski ierakstīts 
attēls nav nemaināms, bet var tikt pārveidots vai apstrādāts kā nepie-
ciešams. Šī ir būtiska atšķirība starp analogo un digitālo optisko attēlu, 
starp fotogrāfiju un digitālo attēlu veidošanu: lai gan fotogrāfijas arī 
var apstrādāt, tā tomēr ir reta parādība. Savukārt digitālo attēlu ra-
dīšanā manipulācijas un attēla apstrāde ir pierasta situācija. Neapstrā-
dāta "oriģināla" attēla digitālo attēlu vidē nav, jo viens un tas pats attēls 
būs atšķirīgs lieluma un krāsas ziņā atkarībā no attēla apskatei izman-
tojamā datora monitora izmēra un mūsu veiktajiem iestatījumiem. 
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1.2.7 Datorizēts attēls
Pirmais ar datora palīdzību veidotais attēls radās 1957. gada pavasarī. 
Valsts standartu biroja pētnieks Rasels Kirščs (Russel Kirsch) sev jau-
tāja, vai dators var redzēt bildes. Kirščs un viņa kolēģi, kuri izveidoja 
SEAC datoru (Standards Eastern Automatic Computer) - pirmo ameri-
kāņu programmējamo datoru, turpināja pilnveidot veltņskeneri (drum 
scanner) un uzrakstīja programmu, ar kuru tas varēja nolasīt attēlus. 
Pasaulē pirmajā skenētajā attēlā redzams Rasela Kiršča jaundzimušais 
dēls - Valdens. Datora ģenerētā foto izmērs bija 50 x 50 mm ar 176 x 
176 pikseļu izšķirtspēju.

1.2.8 Multimediji

Multimediji vārda plašākā nozīmē ir radoša vide. Tā ir sistēma, kas no-
drošina indivīdu vai grupu ar interaktīvu piekļuvi digitālai informācijai 
dažādās formās un formātos (attēls, grafika, kinofilma, skaņa, rakstīts 
teksts, datu faili u. c.), un ne vienmēr tajā pašā datu bāzē; tas ir šīs in-
formācijas ieraksts tās izmantošanas vietā, tās pārstrukturēšana un pa-
plašināšana. Tas nozīmē, ka mērķis ir sniegt informāciju augstā līmenī, 
vienlaicīgi stimulējot visas maņas, lai nodrošinātu efektivitāti.

Kā mēs redzam aprakstā, fotogrāfija arī veido multimediju satu-
ra nozīmīgu daļu. Tādēļ mums ir jāpatur prātā, ka attēli, kas parādās 
multimediju vidē ir jāveido ar vislielāko rūpību. Fotogrāfijām ir jābūt 
likumīgām (mūsu pašu).

Šodien neviens žurnāls, avīze vai interneta portāls nepastāv bez foto-
grāfijām. Un lai cik ātri neattīstītos tehnoloģijas, fotogrāfijai vienmēr 
būs sava īpaša vieta.

1.3 Attēla kompozīcija

Ar vārdu kompozīcija apzīmē visu elementu kombināciju kadrā un to 
izvietojumu dabā. Kompozīcijas likumus var uzskatīt par ceļvežiem, 
kas palīdzēs iegūt labākas fotogrāfijas. Jums nav nepieciešams nekāds 
papildu aprīkojums, ne arī dārga kamera ar sarežģītu kontroli. Vienkārši 
izpildiet dažus vienkāršus noteikumus, un jūsu foto izskatīsies daudz 
labāk un interesantāk.

Ja gandrīz visus defektus fotogrāfijās, tai skaitā ekspozīciju, kontrastu, 
krāsu balansu, var vēlāk labot ar programmatūras palīdzību, tad objek-
tu neveiksmīgu kompozīciju fotogrāfijā labot nevar. 
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Lielākā daļa mūsdienu kameru nav aprīkotas ar optisko skatu meklē-
tāju, un lietotājam kompozīcijas veidošanai ir jāizmanto LCD displejs. 
Tas rada neērtības, jo skats ir  plakans (ir grūti saprast vidi), bet jūs varat 
precīzu attēlu, kas būs fotogrāfijā. Profesionālās kameras parasti papil-
dus LCD displejam ir aprīkotas ar optisko skatu meklētāju.

Slēdža poga ir izslēgta. Fotokamera ir gaidīšanas 
režīmā un nepārtraukti pielāgojas ainai.

Slēdža poga ir nospiesta līdz pusei. Kamera ir gatava 
uzņemt attēlu. Attēla asums un ekspozīcija ir nofiksē-
ti un ir iespējams turpināt uzņemt ainu ar nemainī-
giem iestatījumiem.

Kameras slēdzis ir nospiests pilnībā. Kamera uzņem at-
tēlu ar iepriekš noteiktajiem attēla asuma un ekspozī-
cijas iestatījumiem. Jāuzmanās, lai kamera ir stabilā 
stāvoklī un neizkustas.

1.3.1 Trešdaļu likums jeb zelta griezums 

Fotoaparāta skatumeklētājā redzamo kadru nosacīti sadalīsim deviņās 
vienādās daļās ar līniju režģi.

TREŠDAĻU LIKUMA REŽģIS

ZELTA GRIEZUMA PROPORCIJAS

Cilvēka acs normāli fokusējas uz objek-
tiem, kas ir novietoti līniju krustpunk-
tos un šādas fotogrāfijas izskatās pie-
vilcīgākas. Vairākumā mūsdienu 
digitālo fotokameru modeļu šīs kom-
pozīcijas palīglīnijas ir redzamas 
ekrānā vai skatumeklētājā.

Uzlabotāka šī likuma versija ir Zelta 
griezuma likums, kurš nosaka, ka cil-
vēka un dabas skaistums ir balstīts uz 
proporciju 1:1,618.

Līdzīgi Zelta Griezumam ir tā sauktie 
zelta trijstūri, ar kuru palīdzību attēlu 
noorientē pēc stūriem un līnijām, lai 

iegūtu labas proporcijas. Ievadot google.com meklētājā “golden trian-
gles”, iespējams par to uzzināt sīkāk, kā arī apskatīt praktiskus piemērus.



MODULIS FOTOGRAFĒŠANAS PAMATI MEDIJPRATĪBA PAMATKURSS14

1.3.2 Līnijas
Lielākajā daļā attēlu ir dažas vadošās līnijas, kas piesaista uzmanību un 
norāda vizuālās uztveres ceļu. Līnijas var būt reālas (ģeometriskas) vai 
iedomātas, tās var būt vērstas horizontāli, vertikāli, pa diagonāli vai pat 
izliektas. Ja attēlam nav skaidru līniju, skatītājs nevar viegli uztvert at-
tēla sākuma punktu un zaudē interesi par to.  

PA LĪKNĒM ORIENTĒTI OBJEKTI

ATTĒLA IERĀMĒŠANA AR OBJEKTIEM

Tiek uzskatīts, ka horizontālas līnijas 
un ainavas rada nomierinošu un re-
laksējošu iespaidu. Turpretī verti-
kālas līnijas, stabi, gari koki un aug-
sti debesskrāpji izraisa aktivitāti un 
trauksmes sajūtu. 

Diagonālās līnijas un līknes var radīt 
iespaidu par izmaiņām un dinamiku. 
Tās arī ir lietderīgas, lai attēlā radītu 
papildu dziļumu. Līdzīgi likumi reko-
mendē attēlā radīt vairākus interesi 
piesaistošus punktus. Pēc galvenā 
objekta apskates skatiens tiek pie-
saistīts sekundārajiem objektiem, 
kam jābūt izvietotiem piemērotos 
punktos un vajadzīgajā kārtībā.

 

Ir ļoti svarīgi, cik vien iespējams, saglabāt horizontālās un vertikālās lī-
nijas atbilstoši attēla malām.

1.3.3 Kadrēšana

AR OBJEKTIEM IERĀMĒTS ATTĒLS

Viens no kadrēšanas veidiem ir “rā-
mis rāmī”. Attēli izskatās labāk, ja in-
tereses objekts tiek ierāmēts ar ci-
tiem, sekundārajiem objektiem. 
Tādā veidā skatītāja acs vieglāk 
atrod fokusa punktu un uzkavējas 
tur ilgāku laiku. 

Praksē ierāmēšanu ar citiem objek-
tiem vislabāk izmantot fotografējot 

debesis, ūdeni, mežu, kalnus un citus lielus, dabīgus objektus. 

1.3.4 Fons un attēla dziļums 
Gandrīz visos gadījumos uzņemamajā ainā nepieciešams izvairīties no 
darbīgiem foniem un svešām lietām vai pat krāsām, kas varētu novērst 
uzmanību no galvenā objekta. Lai attēls būtu viegli uztverams, tam jā-
būt cik vien iespējams vienkāršam. Cilvēka acij ir tendence attēlā no-
liegt un neuztvert haotiskus izvietojumus un krāsas.

ATTĒLA PIEPILDĪŠANA

Viena no metodēm - cik vien iespē-
jams piepildīt attēlu ar izvēlēto ob-
jektu, atstājot mazāk vietas fonam. 
Piemēram, portrets izskatās daudz 
interesantāks, ja personas galva aiz-
ņem gandrīz visu attēlu un garlai-
cīgs, ja personai jāsacenšas par uz-
manību ar apkārtējiem objektiem 
- krēslu, lampu vai pat saviem zāba-
kiem. 



MODULIS FOTOGRAFĒŠANAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PAMATKURSS 15

Līdzīgs likums iesaka attēlā atstāt nedaudz brīvas vietas, lai uztve-
re atpūstos. Šī vieta var būt zilas debess fragments, ūdens, zāle vai 
vienkārši tumša ēna.

Sliktākajā gadījumā ir iespējams noregulēt fotokameras iestatījumos 
attēla fokusu tikai uz konkrētiem objektiem un fonu atstāt miglainu 
bez fokusa.

1.3.5 Simetrija, raksti un nepāra likums

Attēli var izskatīties iespaidīgi, kad objektiem ir izteikta horizontāla 
vai vertikāla simetrija, piemēram, objekts un tā atspulgs ūdenī.

Var izmantot arī simetriskas ģeometriskas formas un rakstus. Tos ie-
spējams atrast gan cilvēka radītā vidē, gan dabā. Simetrija un raksti 
attēlam piešķir harmoniju un kārtības izjūtu. Lai attēlā iegūtu speciālu 
ritmu, var spēlēties ar krāsām un strukturāliem rakstiem.

?
Atspulgs ezerā, kur ūdens 

horizonts atrodas attēla vidū
?

Regulāri raksti, ēnas  utt., 
piemēram, kolonnu rinda, 

ornamenti

SIMETRIJAS PIEMĒRS SIMETRIJAS PIEMĒRS

Nepāra likums nosaka, ka skati ar nepāra skaita elementiem ir krietni 
pievilcīgāki kā tiem līdzīgie, bet ar pāra elementiem. Piemēram, gru-
pa ar trim vai pieciem putniem izskatās interesantāka nekā ar diviem 
vai četriem. Izskaidrojums šim fenomenam ir tas, ka cilvēka acs cenšas 
atrast attēla centru un fokusējas uz centrālo figūru. Pāra skaita gadī-
jumā acij ir jāfokusējas uz tukšu vietu starp objektiem.

1.3.6 Dažādie skatpunkti
Kad attēli tiek uzņemti no maza attāluma, ir iespējams izvēlēties dažā-
dus skatpunktus - sākot no augšas līdz skatam no apakšas. Skatpunkts 
var būtiski mainīt attēla akcentus, un priekšmetiem vai cilvēkiem attēlā 
tiks uzsvērta augšējā vai apakšējā daļa. Izvēloties skatu leņķi, ir iespē-
jams vizuāli samazināt dažas objekta daļas un palielināt citas, tādējādi 
mainot perspektīvi un attēla uztveri. 

DAŽĀDI SKATPUNKTI
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1.3.7 Veiksim eksperimentus 
Kā jūs redzat, daži likumi ir līdzīgi, bet daži gluži pretēji. Taču patiesībā 
ir iespējams kombinēt vairākus likumus un pat tos pārkāpt, ja fotogrāfs 
jūt, ka tas būs tā vērts. Ir iespējams uzņemt vienu, divus vai pat simtiem 
digitālu attēlu bez jebkādām izmaksām un ļauties bezgalīgām eksperi-
mentu iespējām. Vēlāk būs iespējams izvēlēties labāko attēlu.

Cits padoms. Ja iespējams, jāuzņem lielāka aina nekā nepieciešams, 
atstājot papildu vietu malās, lai pēc tam izvēlētos labāko kadrējumu 
un beigās apgrieztu attēlus, izmantojot foto apstrādes programmas.  

Mūsdienu digitālajām fotokamerām ir milzīgs skaits pikseļu -14 miljoni 
un pat vairāk, kas nozīmē, ka ar jūsu kameru fotografētā ainava var būt 
vairāk kā 1 m augsta, ja to projicē uz ekrāna un A3 izmēra, izprintēta 
uz laba krāsu printera. Tas nozīmē, ka jums ir pietiekamas rezerves kva-
litatīvam attēlam un jūs varat droši apgriezt attēlus, lai iegūtu labāku 
kompozīciju.

1.4 Digitālā vienobjektīva
spoguļkamera (DSLR camera)

Mūsdienās ikvienam ir iespēja atļauties digitālo fotoaparātu ... Bet, vai 
mēs pilnībā pārzinām to? Šajā sadaļā mēs atklāsim DSLR fotoaparātu 
iespējas labākai izpratnei un tādējādi labāku attēlu uzņemšanai.

ŠIS IR DSLR FOTOAPARĀTS. ŠAJĀ GADĪJUMĀ CANON 300D
AVOTS: www.KAVIwEST.COM
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DSLR vai Digitālās Vienobjektīva Spoguļameras ir kameras, kuru no-
tvertie attēli tiek saglabāti elektroniskā gaismjūtīgā matricā nevis uz 
filmas. Šo fotokameru nozīmīgākā iespēja ir spēja automatizēt gan-
drīz visus savus procesus: fokusēšanu, fotografēšanas iekārtas un pat     
zibspuldzes darbību. Fotoaparāta būtiskās daļas ir šādas:

1.4.1 Objektīvs
Objektīvs ir fotokameras daļa, kas vada gaismas avotu uz fotokameru 
un ļauj fokusēt attēlu un pietuvināt/attālināt to. Pastāv daudz dažādu 
objektīvu ar atšķirīgiem fokusēšanas, attāluma vai diafragmas rādītā-
jiem. Objektīvi ir paredzēti, lai savāktu informāciju ārpusē un nogādā-
jot to uz kameras gaismjūtīgo matricu, radītu attēlu.

 

   

LAI PAREIZI PIEVIENOTU OBJEKTĪVU, NOVIETOJIET VIENU OTRAM PRETĪ KAMERAS KORPU-
SA UN OBJEKTĪVA INDIKATORUS UN PAGRIEZIET OBJEKTĪVU LĪDZ ATSKAN KLIKŠķIS

Viena no šīs kameras daļas pamatfunkcijām ir veicama ar fokusu. Šis 
rīks, kas atrodas objektīvā, tiek izmantots, lai izceltu objektu vai zonu, 
palielinot tā asumu. To sauc par “fokusēšanu jeb asuma iestatīšanu” un 
to var izdarīt, grozot objektīva gredzenu pa labi vai kreisi.

ŠIS IR EFEKTS, KO IESPĒJAMS IEGŪT IESTATOT ASUMU UZ DAŽĀDIEM OBJEKTIEM VAI 
ZONĀM TAJĀ PAŠĀ ATTĒLĀ

1.4.2 Skatumeklētājs
Skatumeklētājs ir lodziņš, caur kuru skatās uz apkārtni, ko vēlas nofo-
tografēt. Parasti skatumeklētāja lejas daļā parādās arī tā brīža fotoka-
meras iestatījumi, ar kuriem tiks uzņemts attēls. Tajā tāpat var ieraudzīt 
palīglīnijas, kas palīdz saprast attēla elementu izvietojumu un kom-
pozīciju.
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Slēdzis ir poga, kuru nospiežot tiek uzņemts attēls. To var noregulēt 
dažādiem ātrumiem, un tie nosaka filmas eksponēšanas ilgumu.

1.4.3 Diafragma

DIAFRAGMA IR VEIDOTA NO CILNĒM, 
KURAS AIZVEROT, TIEK VEIDOTS 
NECAURREDZAMS APLIS UN TIEK PĀR-
TRAUKTA GAISMAS PIEKĻUVE.

Kameras diafragma ir objektīvā iemon-
tēta neliela apaļa atvere, kas ļauj ievadīt 
gaismu uz sensoru. Diafragmas atvēru-
mu var mainīt. Jo lielāks atvērums, jo 
vairāk gaismas ieplūst. 

1.4.4 Atmiņas karte
Visām spoguļkamerām ir attēlu glabāšanas ierīce - atmiņas karte. No-
fotografētie attēli tajā tiek saglabāti līdz lietotājs tos dzēš pa vienam vai 
formatējot/atjaunojot visu karti. Atmiņas kartē saglabātos attēlus var 
aplūkot fotokameras displejā vai ielādēt datorā. Pastāv vairāki atmiņas 
karšu veidi, taču populārākās DSLR kamerām ir SD kartes (SecurityDi-
gital)(fiziski mazāka izmēra) un CF (Compact Flash) kartes (lielākas sa-
vos fiziskajos izmēros). Iegādājoties atmiņas karti, ir jāpārliecinās, kura 
ir atbilstoša jūsu spoguļkamerai. Atmiņas kartes ir atšķirīgas arī pēc 
savas ietilpības.

ŠAJĀ PIEMĒRĀ ESOŠĀ KAMERA IZMANTO COMPACT FLASH ATMIŅAS KARTI. ATMIŅAS 
KARTES KONTAKTU VIRSMA IR JĀIEVIETO FOTOKAMERAS ATMIŅAS KARTES NODALĪJUMĀ 

LĪDZ GALAM. IR ĻOTI SVARĪGI RŪPĒTIES PAR ŠO IERĪCI – NESALAUŽOT TO UN
NENOSMĒRĒJOT

1.4.5 Baterija
Baterija ir būtisks fotokameras elements, kas to nodrošina ar enerģiju, 
ļauj ieslēgt un veikt visas funkcijas. Pirms fotografēšanas ir savlaicīgi 
jāpārliecinās, vai baterija ir pietiekami uzlādēta. Bez baterijas nav ie-
spējams veikt fotografēšanu.

SKATUMEKLĒTĀJA PARAUGS. APSKATIET 
PALĪGLĪNIJAS ATTĒLA VIDŪ UN KAME-

RAS IESTATĪJUMUS APAKŠĒJĀ DAĻĀ

KĀ VARAM REDZĒT ATTĒLĀ, KAMERAS KOR-
PUSS PERFEKTI IEGULST FOTOGRĀFA ROKĀS.
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1.5 Ekspozīcija

Ekspozīcija ir gaismas daudzums, kas ieplūst kamerā un iedarbojas 
uz filmu vai digitālo sensoru. Kad tiek lietota lielāka ekspozīcija vai ci-
tiem vārdiem sakot, kad kamerā ieplūst vairāk gaismas, tiek uzņemts 
gaišāks attēls un otrādi. 

Mūsdienās visām kamerām ir automātiskā ekspozīcijas kontrole un 
parasti tā strādā pietiekami labi, lai uzņemtu jaukus attēlus. Noteiktos 
gadījumos, piemēram, nepietiekamas gaismas apstākļos vai ekspe-
rimentējot ar gaismas efektiem, ieteicamāka ir manuālā ekspozīcijas 
iestatīšana. Pat visdārgākās kameras nespēj uztvert visu gaismas dia-
pozonu, ko uztver acs, taču iestatot ekspozīciju, ir iespēja izvēlēties at-
tēlam piemērotu gaismas intervālu un kontrastu.

1.5.1 Automātiskā ekspozīcija 
Praktiski visām mūsdienu digitālajām kamerām ir vairāki automātiskās 
ekspozīcijas iestatījumi - centrētā vidējā svērtā mērīšana, punktveida 
mērīšana un daudzzonu mērīšana.

Centrētā vidējā svērtā mērīšana parasti ir noklusējuma iestatījums. Ka-
mera mēra gaismu no visas ainavas, taču visbūtiskākais ir kadra centrs. 

Ar punktveida mērīšanu kamera mēra tikai ļoti nelielu daļu no ainavas 
(tikai daži procenti no skatumeklētājā redzamā). Punktveida mērīša-

na ir ļoti precīza un parasti tiek lietota, lai uzņemtu ļoti liela kontrasta 
attēlus (piemēram, mēness tumšās debesīs) vai ainas ar spēcīgu fona 
gaismu.

Lietojot abus iestatījumus, iespējams norādīt kamerai uz tumšāko 
uzņemamo attēla objektu,  “nofiksēt” ekspozīciju un iestatīt attēla 
dziļumu, spiežot līdz pusei un turot slēdža pogu, un turpināt uzņemt 
attēlu, vēršot kameru pret gaišākiem objektiem. Šī metode nodrošina 
labākus attēlus ainām ar ēnām un fona gaismu.

Daudzzonu mērīšana novērtē gaismas apstākļus vairākos (7, 9 vai pat 
simtos) ainas punktos. Šis mērīšanas veids bieži ņem vērā citus kame-
ras iestatījumus un mērījumus, piemēram, attēla dziļumu, attālumu 
līdz objektam, objekta krāsu un diezgan labi darbojas ar visiem au-
tomātiskajiem iestatījumiem. 

Kad nepieciešams mainīt mērīšanas režīmu:

Jānospiež  poga vai jāizvēlas mērīšanas režīms, spiežot 

pogu  , un tad jānospiež .
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Canon EOS kamerās mērīšanas režīmi tiek saukti savādāk:

vai Vērtējošā mērīšana apzīmē daudzzonu mērīšanu,

vai Daļējā mērīšana apzīmē punktveida mērīšanu,

apzīmē centrēto vidējo svērto mērīšanu.

1.5.2 Skatu automātiskie iestatījumi
Vairumam kameru ir automātiskie ekspozīcijas iestatījumi pamata 
skatu fotografēšanai ar optimālu diafragmas atvērumu, ISO un slēdža 
ātrumu.

Iestatījumi ir viegli uzstādāmi, lietojot kameras vadības pogas, 
piemēram, režīmu skalu pogu Canon EOS fotokamerās. Manuālie      
iestatījumi ir pieejami tikai tā saucamajā “Radošajā zonā”.

Portrets. Šajā režīmā tiek izpludināts fons un tiek 
izcelts fotografējamais subjekts.

Dabas skats. Plaši ainaviski skati, nakts skati.

Tuvplāns vai makro. Ziedi, mazi objekti tuvplānā.

Sports. Piemērots, lai uzņemtu asus attēlus, ātri no-
ritošām darbībām.

Nakts portrets. Piemērots, lai fotografētu cilvēkus 
tumšā vidē. Zibspuldze izgaismo personu, un tad 
apkārtne tiek uzņemta, izmantojot lēnu slēdža 
ātrumu.
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1.5.3 Manuālie un automātiskie iestatījumi

P
Gandrīz tas pats, kas automātiskais režīms tikai ar 
iespēju mainīt ISO, ekspozīcijas kompensāciju, slē-
dža ātrumu un dažus citus iestatījumus, saglabājot 
to pašu ekspozīcijas vērtību.

Tv
Fotografēšana eksponēšanas laika prioritātes režīmā. 
Ir iespējams mainīt vēlamo eksponēšanas laiku, un 
kamera pati automātiski noregulēs vajadzīgo dia-
fragmas atvērumu. Eksponēšanas laiks  ietekmē kus-
tīgu objektu asumu vai izplūšanu attēlā.

Av
Fotografēšana diafragmas atvēruma prioritātes 
režīmā. Šajā režīmā iespējams mainīt vēlamo diafrag-
mas atvēruma lielumu un kamera pati automātiski 
noregulēs vajadzīgo eksponēšanas laiku, lai saglabā-
tu attēla gaišumu. Liels diafragmas atvērums radīs 
izplūdušu fonu, mazs atvērums radīs attēla dziļumu.

M
Fotografēšana manuālā režīmā. Šajā režīmā iespē-
jams mainīt gan diafragmas atvērumu, gan eksponē-
šanas laiku. Iespējams būs vajadzīgs eksponometrs, 
lai noteiktu pareizas nepieciešamās vērtības.

A-Dep
Fotografēšana automātiskā lauka dziļuma režīmā. 
Kamera automātiski pārbaudīs gan tuvos, gan tālos 
objektus, lai tiem būtu pareizi iestatīts asums.

Visi ekspozīcijas iestatījumi tiek automātiski nore-
gulēti.

1.5.4 Manuālā ekspozīcija
Daudzas kameras nespēj uzņemt labas kvalitātes attēlus nepietiekamas 
gaismas apstākļos, jo tās nespēj pietiekami skaidri saskatīt objektus, lai 
automātiski noteiktu pareizos ekspozīcijas iestatījumus.  Lielākoties ka-
meras paaugstina gaismjūtību (ISO), kas palielina attēla trokšņus tā vie-
tā, lai palielinātu slēdža ātrumu par 0,5-1 sekundi. Ja  ir pieejams statīvs, 
tad ir iespējams viegli darboties nepietiekamas gaismas apstākļos un 
uzņemt attēlu ar manuāli iestatītu slēdža ātrumu līdz pat minūtei vai vēl 
ilgāk. 

1.5.4.1 Galvenie ekspozīcijas kontroles termini
Slēdža ātrums nozīmē ekspozīcijas laiku, kad kamera ir atvērta un 
savāc gaismu no ainavas, kas tiek fotografēta. Ekspozīcija sākas, kad ir 
pilnībā nospiesta slēdža poga. Slēdža ātrumu parasti mēra sekundēs 
un sekundes daļās, kā piemēram 1/250 sekundes. Jo lielāks šis skait-
lis, jo vairāk gaismas ieplūst kamerā. Slēdža ātrums, kas ir mazāks par 
1/1000 sekundes tiek lietots ātras kustības fotogrāfijās lieliskas gais-
mas apstākļos, bet 1/8 sekundes un vairāk - statisku attēlu uzņemšanai 
nepietiekamas gaismas apstākļos un ar statīvu. 
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Dažādā literatūrā par fotografēšanu bieži iespējams atrast terminu  
„solis” - kameras ekspozīcijai, ISO, slēdža ātruma utt., kas tikai nozīmē 
dažas attiecīgā parametra standarta vērtības.

Diafragmas atvērums (aperture) nozīmē, cik plaši kamera ir atvēr-
ta gaismai no fotografējamā objekta. Praktiski tiek lietots termins 
„f skaitlis”, kas ir rādītājs fokusa attālumam pret apertūras diametru, 
piemēram, f/5.6 vai f/16 (f/5.6 un f/16 ir “soļi”, t.i., standartizētas vērtī-
bas). Objektīvam ar lielāku f-skaitli ir mazāks diafragmas atvērums un 
tas rada tumšāku attēlu.

f/1.4 f/1.4 f/1.4 f/1.4

ATTIECĪBA STARP DIAFRAGMAS LIELUMU, F SKAITLI UN ATTĒLA EKSPOZĪCIJU

ISO nozīmē filmas gaismjutību jeb mūsdienās digitālo fotografēšanas 
sistēmu gaismjutību. Modernām digitālām kamerām ISO ir no 100 līdz 
1600 vai pat vairāk. Jo lielāks ISO skaitlis, jo mazāk gaismas ir nepie-
ciešams, lai radītu tikpat gaišu attēlu. Mazjutīgai kamerai nepieciešams 
lielāks ekspozīcijas laiks.  Gan digitālajā fotogrāfijā, gan filmu fotogrāfi-
jā augstāks ISO lielākoties samazina attēla kvalitāti (attēlā rodas lielāki 
trokšņi).

Ekspozīcijas vērtība EV ir skaitlis, kas parāda kameras slēdža ātruma un 
f skaitļa kombināciju. Dažādas slēdža ātrumu un f skaitļu kombinācijas 
var radīt vienādu ekspozīcijas vērtību.  Teorētiski dažādu attēlu gaišums 
ar identiskām EV būs vienāds, bet attēla asums un dziļums var ļoti atšķir-
ties. 

f-skaitlis
EV 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16

2 2 4 8 15 30 60

3 1 2 4 8 15 30

4    1/2  1 2 4 8 15

5    1/4     1/2  1 2 4 8

6    1/8     1/4     1/2  1 2 4

7    1/15    1/8     1/4     1/2  1 2

8    1/3     1/15    1/8     1/4     1/2  1

9 1/60    1/3     1/15    1/8     1/4     1/2  

10 1/125 1/60    1/3     1/15    1/8     1/4  

11 1/250 1/125 1/60    1/3     1/15    1/8  

12 1/500 1/250 1/125 1/60    1/3     1/15 

13 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60    1/3  

14 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60

15 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125

16 1/2000 1/1000 1/500 1/250

F SKAITĻA UN SLĒDŽA ĀTRUMA ATKARĪBA
(SLĒDŽA ĀTRUMS IR NORĀDĪTS AR DAĻSKAITĻIEM)
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F 16 (ang. Sunny 16) likums padara vieglu ekspozīcijas noteikšanu la-
bos dienas gaismas apstākļos. Tas nosaka, ka lai iegūtu pareizu eks-
pozīciju saulainā dienā, ir jālieto diafragma ar f/16 un slēdža ātrums tu-
vākais vienai sekundei dalītai ar lietoto ISO. Piemēram, ja ISO ir iestatīts 
100, tad optimālais slēdža ātrums ir 1/100s.

Attēla lauka dziļums palielinās ar f skaitli. Tas nozīmē, ka fotogrāfi jās, 
kas uzņemtas ar mazu f skaitli, ass un skaidrs būs tikai objekts, uz kuru 
ir iestatīts asums, un pārējie tuvākie un tālākie elementi būs izplūduši. 
Ja tiek lietots liels f skaitlis, gandrīz visi elementi attēlā būs asi. Ja priekš-
roka tiek dota informatīviem dokumentāliem attēliem, tad diafragmas 
f skaitlis f/8 vairākumā gadījumu būs atbilstošākais. 

Tabulā attēlotas tipiskās ekspozīcijas vērtības EV dažādiem gaismas 
apstākļiem, kad ISO ir vienāds ar 100. 

APGAISMOJUMS EV

DIENASGAISMA

Ainas ar lielu kontrastu - piemēram, sniegs vai smiltis  16

Pilnīga saules gaisma vai nelielas ēnas, skaidras debesis un fons 15

Stipri apmācies, ainava ēnā saulainā laikā, saulrietā 12

Tikko pēc saulrieta 9–11

ĀRA MĀKSLĪGAIS APGAISMOJUMS

Neons, uguns 9–10

Spožas ielu ainas 8

Ielas naktī, gadatirgi, parki, skatlogi 7–8

Satiksme naktī, Ziemassvētku eglīšu gaismas 5

Izgaismotas ēkas, pieminekļi un strūklakas 3–5

Izgaismotu ēku tālskati 2

IEKŠTELPU MĀKSLĪGAIS APGAISMOJUMS

Galerijas 8–11

Sporta pasākumi, šovi 8–9

Ledus pasākumi, prožektora gaisma 9

Biroji un darba zonas 7–8

Māju interjeri 5–7

Ekspozīcijas kompensācija ir viegli lietojams kameras iestatījums, lai ie-
gūtu gaišāku vai tumšāku attēlu. Parasti šis vadības iestatījums izskatās 
kā slīdnis ar atzīmēm no negatīvām uz pozitīvām vērtībām. Negatīvās 
vērtības dod tumšākus, bet pozitīvās - gaišākus attēlus.  

-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3
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Faktisko EV var iegūt, atņemot ekspozīcijas kompensācijas vērtības 
no EV vērtības, ko norāda kamera. Piemēram, ja kameras iestatījumi 
sniedz EV vērtību 8 un izvēlētā EV kompensācija 1, tad AV ir 7.

Ja nav pārliecības, kurus iestatījumus lietot, tad ir iespējams uzlikt    
ekspozīciju sēriju, kur iestatījumi tiek automātiski palielināti par 1 - tā ir 
tā saucamā ekspozīcijas paketēšana (bracketing).

Diafragmas vai slēdža ātruma prioritāte ļauj kontrolēt kameras f skaitli 
vai slēdža ātrumu bez raizēm par citiem iestatījumiem, ko kamera tad 
automātiski izvēlas atbilstoši uzņemamās ainavas gaismai. 

1.5.5 Kameras kontrole

ISO parasti ir noteikts automātiski starp 100 un 400. Radošajos režīmos  
ISO ir iespējams noregulēt līdz 100, 200, 400, 800 un 1600.

Nospiediet  pogu. Tiks attēlota ISO izvēlne. 

Jāizvēlas ISO vērtība nospiežot pogu, tad jānospiež     

Slēdža ātrums var tikt mainīts intervālā no sekundēm līdz sekundes tūks-
tošdaļām, griežot ripu slēdža prioritātes režīmā.  

Piemēram, skaitlis '125 'uz ekrāna nozīmē 1/125 sekundes. 

Diafragmas atvēruma vērtība var tikt mainīta, griežot  ripu 
diafragmas atvēruma prioritātes režīmā. Diafragmas atvērums ir atkarīgs 
no kamerai pievienotā objektīva. Esošais diafragmas atvērums ir norā-
dīts kameras LCD ekrānā kā daļskaitļa saucējs. Piemēram, ‘5.6’ ekrānā 
nozīmē f/5.6.

Manuālajā režīmā diafragmas iestatījumus iespējams atvērt, nospiežot 
un turot  pogu. 

EKSPOZĪCIJAS INDIKATORAM JĀBŪT TUVU NULLES ATZĪMEI, LAI SASNIEGTU STANDARTA 
EKSPOZĪCIJAS LĪMENI. LAI SAMAZINĀTU TO, IR JĀPALIELINA SLĒDŽA ĀTRUMS VAI JĀIZ-

VĒLAS MAZĀKS DIAFRAGMAS ATVĒRUMS
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1.6 Krāsu kontrole

Galvenā problēma fotografēšanā ir dabisku krāsu iegūšana. Pirmkārt, 
lielākoties mūsdienu kamerām joprojām ir nelineārais attēlu sensors 
,un tādēļ tiek lietots piesātinātu krāsu procesors, kura sarežgītie algo-
ritmi uzlabo krāsas kvalitāti. Šādas apstrādes rezultāts bieži vien atšķi-
ras no oriģināla.  

Otrkārt, ir jābūt ļoti labam datora ekrānam, lai attēlotu patiesās krāsas. 
Lielākā daļa LCD monitoru attēlo vien aptuvenas krāsas un bieži vien 
pat monitora iepriekšnoteiktās krāsas nespēj palīdzēt.

Viena iespēja ir uzskatīt katru attēlu par mākslas darbu, kam nav jā-
būt tiešai realitātes kopijai. Šajā gadījumā pietiek ar automātisko krāsu 
kontroli. Otra iespēja ir - lietot kameras iestatījumus un sasniegt vēla-
mos rezultātus.

1.6.1 Baltās krāsas balanss
Noregulēt baltās krāsas balansu pamatā nozīmē pārliecināties, ka bal-
tā vai jebkura pelēkā ēnainā attēla daļa ir patiesi balta vai pelēka, nevis 
ar sarkaniem, ziliem vai zaļiem toņiem. Ja baltās vai pelēkās daļas at-
bilst orģinālajām krāsām, tad varat būt pārliecināts, ka arī visas pārējās 
krāsas ir pareizas.

Lielākoties mūsdienu kameras ir aprīkotas ar AwB (automatic white 
balance) funkciju, kuru var ieslēgt, īpaši ja attēls tiek uzņemts ārpus 

telpām, kur ir spēcīga gaisma. Pat ja uzņemtajiem attēliem ir nepa-
reizs krāsu balanss, datorā to var viegli labot. 

Ja tiek uzņemti attēli iekštelpās bez zibspuldzes, mākslīgais apgaismo-
jums (spuldzes, luminiscējošās lampas, sveces utt.) var piedot attēlam 
spēcīgu toni. Lai no tā izvairītos, kamerās ir dažādi iepriekšiestatīti bal-
tās krāsas balansa režīmi - volframa spuldze, balti luminiscējoša u.c. 

Tāpat ir iespējams tos iestatīt manuāli. Iespējamie varianti ir atrodami 
tabulā:

Krāsa Temp. Gaismas avots Apzīmējums

1000K Sveces

2500K Mājsaimniecības spuldzes

5000K Vidēja dienas gaisma, zibspuldze, 
industriālās gaismas

6000K Spoža saules gaisma un skaidras 
debesis

7000K Nedaudz apmākušās debesis

8000K Dūmakainas debesis

9000K Ēna skaidrā dienā

10,000K Stipri apmākušās debesis
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Ja ir nepieciešams pārliecināties, cik precīzi kamerā ir iestatīts baltās 
krāsas balanss, tad ir jānofotogrāfē kāds pazīstams pelēks objekts, 
piemēram, avīzes lapa, jāatver fotogrāfiju apstrādes programmā un jā-
salīdzina, cik daudz atšķiras krāsu toņi, kad to pārveido par melnbaltu.

1.6.1 Piesātinājums
Lielākajai daļai kameru ir krāsu piesātinājuma kontrole, t.i., mazāk 
piesātināts, normāls un spilgts piesātinājums. Spilgtas krāsas ir ideālas, 
kad ir nepieciešams uzsvērt pamatkrāsas - mode, gaismas, augļi un zie-
di. 

Iespēja „monochromatic” palīdz uzņemt nekrāsainus (melnbaltus) at-
tēlus. Ja tiek lietoti augsta kontrasta iestatījumi, tad šādi attēli izskatī-
sies daudz interesantāki.

Iespēja „sepia” ļauj attēlam izskatīties kā vecmodīgam - melnbalta foto-
grāfija ar gaiši brūniem toņiem.

Daudzām kamerām ir dažādi krāsu filtri un iepriekšiestatījumi, kas at-
tēlam dod noteiktu krāsu toni, balansu vai piesātinājumu. 

1.6.3 Krāsu apstrāde
Ir ieteicams visos gadījumos izvēleties vienu krāsu standartu - sRGB. Šo 
iespēju ir jāiestata gan kamerā, gan attēlu apstrādes programmatūrā. 
Alternatīvais CMYK standarts bieži tiek lietots krāsu printeros. Ja nepie-
ciešams attēlu no viena formāta pārveidot otrā, tad labāk un vienkāršāk 
ir RGB attēlu pārveidot par CMYK, nevis otrādi.

1.7 Gaisma

Parasti fotogrāfijā tiek izmantotas trīs veidu gaismas - dabīga gaisma, 
studijas gaismas un zibspuldze.

Gaisma vissvarīgākā ir melnbaltajā (monohromajā) fotogrāfijā, kur at-
tēla interpretācija galvenokārt tiek balstīta uz ēnām un izcelšanu.

Daži noderīgi likumi par gaismu fotografēšanā: 
 Jo plašāks gaismas avots, jo mīkstāka gaisma. Jo šaurāks avots, jo 

smagāka un cietāka gaisma. 
 Jo tuvāk gaismas avots, jo mīkstāka gaisma. Jo tālāk gaismas avots, 

jo cietāka un smagāka gaisma.
 Jo spožākas debesis, jo tumšākas ēnas. Mākoņi mazina ēnas un 

migla likvidē tās pavisam.
 Gaisma krīt kā distances kvadrāts. Ja gaismu no objekta attālina 

dubulti, tad gaisma uz objekta virsmas samazināsies četras reizes.
 Gaisma no sāniem uzsver objekta tekstūru. Gaisma no priekšas 

maskē raupjumu.
 Ēnas rada attēlā apjomu.

Un, protams, jāatceras, ka gaismai ir krāsa. Dienas gaismas krāsa no rīta 
atšķiras no krāsas pēcpusdienā. 
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1.7.1 Dabiskais apgaismojums
Dabiskai dienas gaismai ir ātri mainīga intensitāte, krāsu temperatūra, 
ēnas un krišanas leņķis. Nav iespējams izvēlēties gaismas avota pozī-
ciju, bet var mainīt skatu leņķi, iegūstot dažādus interesantus gaismas 
un ēnas efektus.

GAISMA NO PRIEKŠPUSES UN FONA 
GAISMA

Dažreiz (piemēram, spoža ziemas 
dienas un agras pavasara dienas) die-
nas gaisma dod spēcīgu kontrastu 
starp objekta priekšpusi un ēnām, 
darbojoties kā galvenā gaisma studi-
jā. Bet lielākoties dienas gaisma tiek 
izklīdināta atmosfērā un rada vienda-
bīgu aizmugures gaismu ar maigām 
ēnām. 

Kad saule ir aiz objekta, galvenā uz-
manība tiek veltīta, lai ieskicētu ob-
jekta kontūras un gaismas efektus uz 
tā, palielinot  objekta un apkārtnes 
nodalīšanu.

Lai mazinātu ēnas vai izgaismotu noteiktas objekta zonas, var lietot 
dažus papildu rīkus, piemēram, atstarotājus. Atstarotājs, līdzīgi kā spo-
gulis, atstaro gaismu vēlamajā virzienā un ar to ir viegli vadīt gaismu.  
Kā atstarotāju iespējams izmantot gaiši krāsotu mājas sienu vai citus 
gaišus objektus. 

Parocīgu atstarotāju ir viegli pagatavot no baltas papīra lapas, alumīni-
ja follijas vai pat baltas plastmasas vai auduma.   

1.7.2 Studijas gaisma

STUDIJAS GAISMAS

Gaisma var tikt izmantota, lai 
attēlā uzsvērtu vai slēptu kā-
dus noteiktus objektus. Studijā 
parasti tiek izmantotas trīs 
gaismas - galvenā gaisma, aiz-
pildošā gaisma un fona gais-
ma.

?
Gaisma no priekšpuses

?
Gaisma no aizmugures
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?
Tumšs tēls studijā ar 
spēcīgu aizmugures 

gaismu

?
Gaišāks tēls studijā, 
mazāks kontrasts, 

neredz ēnas

FONA GAISMA ZEMA GALVENĀ GAISMA AUGSTA GALVENĀ GAISMA

Piemēram, lietojot tikai galveno gaismu ir iespējams uzsvērt kontūras 
un objekta noteiktas zonas, panākot ļoti augstu objekta/fona kontras-
ta proporciju.

Lietojot papildus galvenās gaismas, piemēram, vienas vietā 3 vai 5, 
ēnu esamība tiks mazināta un būs iespējams uzņemt ātru fotosēriju ar 
minimālu koriģēšanu, bet ar mazāku kontrastu un detaļām.

1.7.3 Zibspuldze
Zibspuldze ir ierīce, kas rada īsus mākslīgās gaismas impulsus, lai palī-
dzētu izgaismot ainu. Šo impulsu ilgums ir aptuveni viena sekundes 
tūkstošdaļa (1/1000s).  

Zibspuldzi lieto, lai:
 izgaismotu tumšas ainas;
 kā galveno gaismošanu, un lai regulētu gaismas intensitāti vai tem-

peratūru;
 notvertu ātrā kustībā esošus objektus.

Lielākajai daļai kameru ir iebūvētas zibspuldzes un profesionālajām 
ir iespēja pievienot jaudīgākas ārējās zibspuldzes. Studijā vai pat 

pasākumā, svinībās ir iespējams izmantot papildus atsevišķi stāvošas 
zibspuldzes, ko iespējams vadīt ar tālvadību no kameras iebūvētās 
zibspuldzes vai dažādām infrasarkanām, radio vai kabeļu tehnoloģi-
jām.

ĀRĒJĀ ZIBSPULDZE GAISMAS ATSTAROTĀJS 

Katru zibspuldzi iespējams raksturot ar diviem parametriem - ilgums 
un intensitāte. Ilgums bieži tiek raksturots ar skaitļiem, piemēram, 
t.5 vai t.3. Jo lielāks skaitlis, jo īsāks ilgums. Intensitāti parasti izsaka 
daļskaitļos (kā ½ vai ¼) vai skaitļos (kā 9 vai 8). Jo lielāks skaitlis, jo 
lielāka intensitāte. 

Zibspuldze, galvenokārt, tiek izmantota kā galvenais gaismas avots 
nepietiekamas gaismas apstākļos, piemēram, iekštelpās vai pēc saul-
rieta. Normāli iebūvēta zibspuldze var izgaismot ainu 3 - 4 metru at-
tālumā. Ja aina attālinās divreiz, tad ainas izgaismošana samazinās 
četras reizes. Bet pārāk tuvā attālumā zibspuldze ir pārāk spilgta, lai 
uzņemtu labas kvalitātes attēlus. Minimālais zibspuldzes attālums pa-
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rasti ir 1 metrs. 

Vēl zibspuldze tiek lietota kā priekšējā gaisma, lai kontrolētu kontrastu 
un izceltu objekta zonas kā studijā. 

ZIBSPULDZE PIELĀGO PRIEKŠPLĀNA UN FONA SPILGTUMA ATTIECĪBU

Standarta tiešā zibspuldze rada spēcīgu gaismu, kas rada asas ēnas.  
Profesionāļi cenšas izvairīties no šādas spēcīgas gaismas, kliedējot 
zibspuldzes gaismu ar dažādiem filtriem un atstarotājiem.

Ja nav pieejams dārgs aprīkojums, zibspuldzes gaismu iespējams 
apklāt ar izklīdinošu filmu, lietot baltus lietussargus vai pat parastas 
papīra kartes, lai atstarotu gaismu.

Canon EOS sērijas kamerās zibspuldzi iespējams lietot pilnībā automa-
tizēti Pamata zonas režīmos. Taču radošajos režīmos zibspuldzi iespē-
jams izmantot, kad vien vēlas. 

Ja nepieciešams, iebūvētās zibspuldzes iedarbojas automātiski nepie-
tiekamas gaismas un fona gaismas apstākļos, izņemot ainavas, sportu 
un izslēgtas zibspuldzes režīmos. 

Diafragmas atvēruma prioritātes režīmā (Av) ainas priekšplāns, lieto-
jot zibspuldzi, tiek īslaicīgi eksponēts un tumšākais fons tiek eksponēts 
ilgāk atbilstoši slēdža ātrumam. Tātad tumšā vidē, lietojot Av režīmu, 
nepieciešams lietot statīvu, pat ja arī izmanto zibspuldzi. 

Kad zibspuldze tiek lietota tumšā vidē, cilvēku un dzīvnieku acis attēlā 
var izskatīties sarkanas, jo gaisma tiek lauzta no acs tīklenes. Lielāka-
jam vairumam kameru ir „sarkano acu efekta” novēršanas zibspul-
dzes režīms, kad fotoaparāts pirms slēdža nostrādāšanas un galvenā 
zibspuldzes uzliesmojuma vai nu radīs dažus īsus zibšņus, tādējādi 
liekot sarauties varavīksnenei. Sarkano acu novēršana labāk padodas 
gaišākos apstākļos vai mazākos attālumos. 

1.8 Fotografēšanas projekti

1.8.1 Kā kļūt par labu fotogrāfu?
Kopš digitālās kameras (ieskaitot modernajos viedtālruņos) ir kļuvušas 
tik izplatītas, fotografēšana ir viens no populārākajiem vaļaspriekam 
pasaulē. Faktiski ikvienam ir kamera, mūsu iespējas ierobežo tikai mūsu 
intereses līmenis un mūsu maka biezums. Daži cilvēki ir apmierināti ar 
mobilā tālruņa kameras iespējām, bet citi vēlas parādīt savu talantu un 
radošumu, izmantojot spoguļa atspulga foto ierīces un fokusa variāci-
jas. Lai arī videokameras ir īpaši populāras, cilvēki bieži vien velta laiku, 
lai apskatītu “tradicionālos” fotoattēlus. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs tos 
vienmēr varam paņemt līdz kabatā vai somā, vai arī pielikt pie sienas, 
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lai persona vai atmiņas par notikums vienmēr būtu mums blakus. Bet 
iespējams, ka fotogrāfijai, notvertajam mirklim ir tik mistiska kvalitāte, 
kādu kinofilma (vai realitāte) nevar atspoguļot. Jādomā, ka tas ir galve-
nais iemesls, kādēļ cilvēki ir tā aizrāvušies ar fotografēšanu. 

Kad var kļūt par labu fotogrāfu? Tas notiek, kad jūs fotografējat un tas 
dod jums prieku. Tā ir tikai papildu vērtība, ja citi cilvēki novērtē jūsu 
darbu, radošumu vai viedokli.

Var strādāt profesionālā līmenī, ar super dārgu kameru uz pleca, un 
fotografēšana ir jūsu maizes darbs. Jūs varētu būt cilvēks, kura foto-
grāfijas iegūst balvas iespējams nozīmīgās jomās, un jūs par tām saņe-
mat lielas naudas summas. Vai arī jūs varētu būt kāds, kas izvēlās savas 
mīļākās fotogrāfijas, lai parādītu tās draugiem un ģimeni, lai gūtu prie-
ku. Kurš ir labs fotogrāfs? Vai tas, kurš saņem naudu par savu darbu, bet 
tas ir kļuvis nekas vairāk kā ikdienas rutīna? Vai kāds, kura foto saņem 
balvas no profesionālas žūrijas, kas vērtē pēc saviem kritērijiem? Vai 
tas ir kāds, kurš pats jūtas laimīgs un iepriecina apkārtējos iemūžinot 
īpašus mirkļus?

Tas jums jāizlemj pašiem…

 

CHE GUEVARA, ALBERTO KORDA

BIRTH, FERENC SIMICZ (F/2.0, 1/45, ISO 800, 
LEICA M9P/ZEISS PLANAR 50MM)

FOTOGRĀFI DARBĀ
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1.8.2 Portreti - cilvēki bildēs
Ja portretā attēlo galvu vai galvu un plecus, tas lielākajai daļai cilvēku 
asociēsies ar skolas vai pases fotogrāfiju. Nav pārsteigums, ka daudzi 
portreti izskatās tā, it kā tie nāktu no policijas arhīviem, kur cilvēki skatās 
tieši objektīvā, bez emocijām, un modelis labprāt bēgtu no kameras, ja 
vien viņš varētu. Šīs sejas var būt vecas vai jaunas, gludas vai krunkainas, 
bez emocijām vai smieklīgas, laimīgas vai bēdīgas - šo brīžu saglabāšana 
ir patīkamākie momenti fotografēšanā.

Kaut arī attiecībā uz iekārtām nepastāv nekādi noteikumi, portre-
tiem vispiemērotākā ir optika 70-200 mm. Plaša diafragmas atvēruma 
(aperture) (http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture) izmantošana var 
būt svarīga, ar tās palīdzību mēs varam padarīt fonu pietiekami izplū-
dušu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bokeh), tādējādi uzsverot objektu 
un piesaistot tam skatītāja uzmanību. Šim nolūkam vislabāk ir izvēlē-
ties AV režīmu, kas ir objektīva diafragmas prioritātes režīms. Šādā vei-
dā lietotājs var regulēt diafragmas atvēruma lielumu, kas nosaka cik 
izplūdis būs fons: jo lielāks diafragmas atvērums, jo izplūdušāks fons. 
Tas ir svarīgs noteikums, lai izveidotu foto, kurā visasākā attēla daļa ir 
acis, seja.

SIKH MAN, AMRITSAR/INDIA, FERENC SIMICZ 
(F/3.5, 1/160, ISO 100, CANON 40D, CANON 50/1.8)

Ja mēs fotografējam portretu, mēs varam izvēlēties citus formātus, ne 
tikai jau minētos sejas vai galvas un plecu formātus. Ja mēs vēlamies, 
varam arī personu fotografēt pilnā augumā, lai parādītu tā unikālo 
apģērbu, ķermeņa uzbūvi vai vienkārši viņa raksturu. Veidojot pilna 
auguma fotouzņēmumu, ne vienmēr modelim ir jāstāv kājās. Viņš var 
sēdēt vai pat būt guļus. 

Ja portreti tiek fotografēti brīvā dabā, jāņem vērā gaismas intensitāte. 
Krāsu temperatūra rada siltāku gaismu no rīta un vakarā, nevis dienā, 
kad saule ir augstu, un tās krāsas ir zilganas. Spēcīga saules gaisma var 
mest ēnu uz sejas, zem acīm, tādējādi mainot mūsu objekta raksturu. 
Spēcīga gaisma var likt arī viņam saviebties vai samirkšķināt acis, ne-
maz nerunājot par to, ka arī fotogrāfs pats varētu mest ēnu uz attēla. 
Labākās brīvdabas portretu fotogrāfijas radušās ēnā vai mākoņainā lai-
kā. Atšķirībā no saulaina laika šādā laikā nav nepieciešams samiegt acis 
vai tās mirkškināt, kā arī uz sejas neparādās asas ēnas. Ja mēs tomēr 
fotografējam saulē, mums jāpārliecinās, ka gaisma krīt uz seju no sā-
niem, tas ir, saulei nevajadzētu spīdēt modelim acīs, vai arī spīdēt no 
aizmugures. Fotografējot portretus bieži vien var izmantot zibspuldzi 
tā sauktajā  aizpildošās zibspuldzes režīmā. Tādā veidā portreti izskatās 
dabiski, tajā pašā laikā ēnas nepadarīs modeli vecāku, un grumbas būs 
izlīdzinātas. Šī metode darbojas vislabāk ar sānu vai aizmugures ap-
gaismojumu un sniedz ļoti profesionālu iespaidu. 

Izvēlētais fons var pasliktināt fotogrāfijas kvalitāti, bet var arī uzlabot. 
Ja fons dominē pārāk daudz, mēs varam zaudēt personu attēlā. Labi 
izvēlēts fons var ļoti daudz ko pastāstīt par modeli. Profesionālajās 
studijās mēs varam izvēlēties kādu no pieejamajiem foniem. Protams, 
studija ne vienmēr ir pieejama, tāpēc mums ir jāiztiek ar mūsu pašu 
risinājumiem. Populārākais variants ir balts fons, par kuru var kalpot 
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balta siena. Ar to mēs iegūstam improvizētu studiju!  

Tā varētu būt lieliska ideja fotografēt kādu, kas ir aizņemts darbā, tādē-
jādi tiek nodrošināts pareizs fons un tas piedod fotogrāfijai atmosfēru 
un dokumentālu pieeju.

1.8.3 Ainavu foto vai pasaules skaistums vienā 
fotogrāfijā 

Šobrīd mēs varam izvēlēties sev tīkamāko no daudzveidīgajām ceļoša-
nas iespējām. Tās var būt vasaras brīvdienas kādā attālā valstī vai tālā 
kontinentā, komandējums uz tuvējo pilsētu, vai varbūt nedēļas nogale 
vientulībā laukos. Mums vajadzētu ceļot cik vien iespējams, lai mums 
būtu pēc iespējas vairāk iespēju izmantot savu kameru. Mēs vienmēr 
ieraudzīsim jaunas lietas, ainavas, izbaudīsim citu klimatu, tāpēc variā-
cijas ir bezgalīgas.

Gadalaiku maiņa dod mums plašas iespējas uzņemt fotogrāfijas. Pava-
saris ir ideāls ar savām svaigajām krāsām un toņiem, turklāt, mums nav 
jāuztraucas par miglu, kas padara mūsu darbu tik grūtu vasarā. Tas, ko 
mēs redzam vienā pavasara dienā, var būt izbalējis vai neinteresants 
nākamajā dienā, tāpēc laika noteikšana, plānošana un jaukā laika iz-
mantošana ir ļoti svarīgi faktori.

or of no interest the next day, so timing, planning and nice weather are 
very important factors.

Vasarā lielākā problēma ir tā, ka gaiss kļūst mitrs, kad saule ir augstu 
pie debesīm, tāpēc mūsu ainavu fotogrāfijas var izskatīties izbalējušas 
un blāvas. Pat agri no rīta gaisā ir augsts mitruma daudzums, kas arī 
nav labvēlīgs fotografēšanai. Protams, tam nevajadzētu atturēt mūs, 
jo ir dažas īpašas parādības, ko mēs varam iemūžināt fotogrāfijā tikai 
šajā sezonā. Tāda ir konkrētu koku un augu ziedēšana. Ir aizraujoši arī 
fotografēt mākoņus pirms un pēc vētras.

Rudens ir krāsu gadalaiks, bet tad mums ir arī visīsākais laiks fotogra-
fēšanai, jo daba mainās ik dienu, un mainīgie laika apstākļi var ievēro-
jami ietekmēt mūsu fotografēšanas darbu. Rudens koku krāsas ir brī-
nišķīgas, it īpaši, ja tās kontrastē. Piemēram, koks ar pilnīgi dzeltenu 
lapotni izskatās skaisti uz mūžzaļa fona.



MODULIS FOTOGRAFĒŠANAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PAMATKURSS 33

Ziema ir brīnišķīgs laiks fotogrāfiem, bet tas ir pilns ar slazdiem, ku-
ros mēs varam viegli iekrist, ja mēs nezinām, kā mūsu kamera reaģē 
konkrētās situācijās. Sniega žilbinošajā gaismā kamerā iebūvētais gais-
mas mērītājs var nokļūdīties un šādos apstākļos fotografēti attēli ne-
maz nav tādi, kā mēs gribētu. Kļūdu var labot, ja mēs izslēgtu automā-
tisko fokusu mūsu kamerā, vai mēs meklētu tādus skatus, kas atbilst 
vidējam tonim gaismas mērītājā. Ziemas atmosfēra ir lieliski piemērota 
melnbalto fotogrāfiju veidošanai.

Lai fotografētu ainavas, fotoaparātā uzstādiet ainavu režīmu.

PRIEDES, FERENC SIMICZ (F/9.5, 1/500, ISO 160, LEICA M9P, SUMMICRON 50MM)

1.8.4 Pasākumu fotografēšana vai kā notvert 
brīdi, kas nekad neatgriezīsies

Notikumi ģimenē, draugu pulkā vai cita veida notikumi ir svarīgi, lai 
tos fotografētu. Vai tās ir kāzas, izlaidums, dzimšanas diena vai Zie-
massvētku svinības, tie ir notikumi, kurus nevar atkārtot. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi kādas fotogrāfijas iznāks. Padomājiet: jūsu draugs lūdz, lai jūs 
nofotografējat jaunā pāra skūpstu viņa kāzās. Kā jūs viņam pateiksiet, 
ka foto nav izdevies, jo jūs spēlējāties ar baltās krāsas balansa iesta-
tīšanu vai jūs tai laikā mainījāt objektīvu? Ir arī svarīgi zināt pasāku-
ma dalībniekus. Ja jūs nepazīstat dalībniekus, būtu noderīgi pār-
mīt dažus vārdus ar viņiem, vai ar cilvēkiem, kuri pārzina procedūru. 

- SMAIDS, FERENC SIMICZ (F/2.8, 1/90, ISO 1600, LEICA M9P, ZEISS PLANAR 50MM)
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Tādā veidā mēs varam uzzināt notikumu secību, un nolemt, kurus 
brīžus ir vērts iemūžināt fotogrāfijās. Mēģiniet koncentrēties uz mo-
mentiem, kas patiesi atspoguļo atmosfēru, pasākuma burvību. Cen-
tieties būt neredzami, lai jūs ar savu kameru neietekmētu pasākuma 
noskaņojumu. Tomēr vissvarīgākais ir būt tur īstajā brīdī!

1.8.5 “Ielas foto”, vai kad notikums norisinās uz 
ielas

Bez organizētajiem pasākumiem ļoti daudz kas notiek uz ielas, bet ne 
vienmēr mēs pamanām interesantus notikumus, kas norisinās tieši 
mūsu acu priekšā. Tādēļ aizrautīgam fotogrāfam vienmēr jāņem līdzi 
kamera, ne tikai tad, kad viņš dodas ceļojumā, vai tad, kad viņš dodas 
dokumentēt kādu svarīgu notikumu. Izmēģiniet to! Nākamajā reizē, 
kad iesiet uz skolu vai darbu, uzlūkojiet notikumus uz ielas ar fotogrāfa 
acīm, un jūs sapratīsiet, cik daudz kas tur notiek, ko būtu vērts doku-
mentēt. Protams, daudzi cilvēki uz ielas nav labvēlīgi, izturas agresīvi,  
bet tas ir tāpēc tāpēc, ka viņu dzīve tā izvērsusies. Fotografējot šos cil-
vēkus varētu rasties daži ētiskas dabas jautājumi.

1.8.6 Sporta fotogrāfija iesācējiem
Sporta notikumos - vai tās ir mūsu bērna pirmās peldēšanas sacensības 
vai profesionālas futbola komandas spēle, ir ļoti daudz aizraujošu mo-
mentu. Tajā pašā laikā, fotografēšanas faniem tas ir liels izaicinājums 
-  notvert vai nu cilvēku vai objektu ātrās kustības.

Viens no svarīgākajiem aspektiem sporta fotogrāfijā ir izvēlēties parei-
zo slēdža aizvara ātrumu. Lai kustīgie objekti nebūtu "izsmērēti", mums 
ir jāizmanto liels slēdža ātrums. Jo ātrāk objekts kustas, jo lielāks slēdža 
ātrums jālieto - 1/250 s vai pat ātrāks. Loģiski, ka šis apgalvojums vēl jo 
vairāk attiecas uz tehnisko sporta veidu fotografēšanu. Ja iespējams, 
mums vajadzētu izmantot statīvu ar trim kājām (trijkāji) vai statīvu ar 
vienu kāju (monopodu). Pirmais ir ērts, ja mums ir fiksēta vieta fotogra-
fēšanai, bet ar pēdējo mēs varam vairāk kustēties un ātrāk mainīt savu 
pozīciju. Ja mēs varam fotografēt no attāluma, piemēram, auto sacīk-
stēs, tad ir jāizmanto telefoto objektīvs. Lieliskas sporta fotogrāfijas var 
uzņemt ar 100-500 mm lēcām.
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1.8.7 Celtņu fotografēšana vai mājas, kurās 
mēs dzīvojam

Ja esat pietiekami daudz fotografējuši cilvēkus, pasākumus, sportu vai 
dabu, tad vēl ir ēkas, ko fotografēt. It tāds teiciens: ēkas ir labi foto-
grafēt, jo tās nepārvietojas. Ēku fotografēšana ir tāda joma, kur trijkā-
ja izmantošana ir obligāta. Ne tāpēc, ka mūsu ēka varētu aizbēgt, bet 
tāpēc, lai mēs varētu novietot fotoaparātu perfektā vertikālā stāvoklī. 
Statīvs arī palīdzēs strādāt ar nelielu asuma dziļumu, kas nozīmē, ka 
gandrīz katra detaļa attēlā būs ar atbilstošu asumu.

Gadījumā, kad fotografējam ēku no ārpuses, mēs parasti turam ka-
meru nedaudz slīpi uz augšu. Izņemot, protams, ja ir iespējams atras-
ties vajadzīgajā attālumā. Šīs metodes rezultātā rodas tā saucamās sa-
plūstošās vertikāles. Tas nozīmē, ka ēka kļūst šķietami šaurāka jumta 
virzienā. Tādējādi galvenokārt augstu ēku un debeskrāpju gadījumā 
mēs varam panākt dramatisku efektu. Ēka fotogrāfijā izskatīsies daudz 
augstāka, nekā tā ir patiesībā. Atsevišķos gadījumos, piemēram, ja fo-

tografē katedrāles, šī metode darbojas pretējā virzienā.

neradīs labu iespaidu.

Fotografējot pilsētu naktī, transportlīdzekļu izplūdušās gaismas foto-
grāfijai piedos īpašu skatu.

Fotografējot ēkas vajadzētu izmantot platleņķa objektīvu: šim nolūkam 
vispiemērotākais būs 17-40 mm. Mums ir jāpieņem dažas ģeometris-
kas neatbilstības, kas parasti ir atkarīgas no izmantotā objektīva un 
perspektīvas. To zināmā mērā var labot pēcapstrādes posmā. 
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1.8.8 Fotogrāfiju apstrāde, pēcapstrāde
Kad fotogrāfijas uzņemtas ar digitālo kameru, tās jāsaglabā datora 
cietajā diskā vai citā datu nesējā. Ir vairākas fotogrāfiju apstrādes pro-
grammas, bet, pirms tās izmantot, ir jāsaglabā fotoattēli. Tā kā tiek sa-
glabāts konkrēts materiāls, ir svarīgi mapei dot nosaukumu un norādīt 
datumu. Tādā veidā mēs nepieciešamo fotoattēlu varam atrast ātri un 
viegli pat pēc daudziem gadiem.

Kameras parasti ir aprīkotas ar standarta programmatūras paketi, kas 
nodrošina šādas funkcijas:

 fotogrāfiju atvēršanu, 
 iespēju apskates laikā redzēt norādes, 
 materiālu pārkopēšanu uz datoru, 
 veikt malu apgriešanu,
 sīku defektu labošanu, piemēram, sarkano acu efekta novēršanu,
 krāsu toņa, piesātinājuma, intensitātes, gaišuma, kontrasta ko-

riģēšanu, asuma uzlabošanu, 
 slīdrādes izveidi, 
 attēlu nosūtīšanu uz printeri,
 attēlu sagatavošanu koplietošanai (e-pastā, Facebook u.c.),
 attēlu saglabāšanu atbilstošā vietā.

Aizrautīgam fotogrāfam pilnīgi pietiek ar šādām funkcijām. Ikviens, 
kurš vēlas uzzināt vairāk par pēcapstrādi, retušēšanu vai citām ma-
nipulācijām, var izmēģināt vairākas programmas. Ir vērts strādāt ar 
tā sauktajiem RAw failiem kamerā, tādā veidā, veicot pēcapstrādi, ir 
lielākas izredzes veikt izmaiņas fotogrāfijās.

Lai fotogrāfija izskatītos profesionāla, pirmkārt, būtu jācenšas uzla-
bot asumu, jo tas ir otrais svarīgākais elements pēc krāsām. Kad esam 
uzlabojuši asumu, varam mainīt krāsas vai pieregulēt jau esošās. Ja 
automātiski iestatītais baltās krāsas balanss jūs neapmierina, to var 
koriģēt. Ieteicams izmantot rīkus nokrāsas (Hue), piesātinājuma (Satu-
ration) regulēšanai, izvēlni „Levels” (līmeņi) gaišuma un krāsu regulēša-
nai, izvēlni „Curves” (līknes), kas ļauj precīzāk pieregulēt atsevišķu at-
tēla toņu spilgtumu.

Izmantojot izvēlni Highlight/Shadow, var atjaunot pārgaismotus vai 
par maz izgaismotus attēlus. Ja jūsu programmai ir šādas funkcijas, jūs 
varat eksperimentēt ar tā saucamajiem filtriem, kas var sniegt negaidī-
tu efektu.

1.8.9 Ko man darīt ar savām fotogrāfijām?
Ja esam veikuši visas šīs procedūras un datora atmiņa ir pārpildīta ar 
fotogrāfijām, ir tikai viena lieta, ko var darīt, un tas ir - dalīties ar savu 
darbu ar citiem. Tādā veidā citiem cilvēkiem būs iespēja apskatīt jūsu 
radītos attēlus, viņi var tos apbrīnot vai sniegt konstruktīvu kritiku. Šim 
nolūkam piemērotas ir šādas bezmaksas interneta lapas: 
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www.facebook.com

www.fl ickr.com

www.instagram.com

www.youpic.com

www.indafoto.hu

Iesaistieties foto konkursos:
www.i-shot-it.com

1.9 Attēlu rediģēšana

Ir daudz attēlu rediģēšanas programmu. Ar lielāko daļu no tām attēlā 
iespējams izdarīt praktiski visu, bet tam ir nepieciešamas profesionālas 
zināšanas. Tātad, ja mēs esam iesācēji, un vienkārši vēlamies labas foto-
grāfi jas, ir nepieciešamas attēlu apstrādes prasmes. Tās tiks apskatītas 
šajā nodaļā.

Pirms sākam, mums ir jāpaskaidro, ka attēlu rediģēšanai mēs izman-
tosim noklusēto windows rediģēšanas programmu, kas jau ir instalē-
ta sākotnējā sistēmā. Ja jūs izmantojat Mackintosh vai Linux sistēmu, 
neuztraucieties, jo tajās noteikti ir pieejama līdzvērtīga attēlu rediģēša-
nas programma.

Jums noteikti ir kāds attēls, kas ļoti patīk, bet pirms to pakārt pie sienas, 
tam ir nepieciešamas dažas korekcijas. Tagad soli pa solim apskatīsim, 
kā to izdarīt:
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Pirmais solis - Pirmkārt, mums ir jāizvēlas attēls, kuru mēs gatavoja-
mies rediģēt, noklikšķinot divreiz uz faila. Tad parādīsies šāds interfeiss: 
noklikšķiniet uz "Rediģēt" (Edit), "Organizēt" (Organize) vai "Koplietot" 
(Share).

Otrais solis - Esam atvēruši rediģēšanas programmu.

1.9.1 Attēla malu apgriešana un izmēru iz-
maiņa

Dažreiz mums ir ļoti labs attēls, bet vienā malā ir kāds nevajadzīgs ob-
jekts vai pleķis, kas mums nepatīk. Vai varbūt mēs gribam izvēlēties ti-
kai vienu personu no grupas foto? Tas ir iemesls, kāpēc mums ir nepie-
ciešams izmantot "apgriezt" (CUT) komandu. 

Ja esam uzņēmuši augstas izšķirtspējas attēlu un vēlamies to publicēt 
savā mājas lapā vai Facebook profilā, nepieciešams samazināt tā lielu-
mu. To var izdarīt ar komandu „Resize“. 

1.9.1.1 Malu apgriešana
Gandrīz vienmēr kadra malās būs kāda lieka, nevajadzīga informāci-
ja. Tā jānogriež nost. Zemākas klases objektīviem nereti kadra stūri ir 
izplūduši, vai pat ir optiskie bojājumi.  

Apskatīsim, kā izmantot komandu “Cut”, kas ļauj apgriezt attēla ne-
vēlamās daļas.

Pirmais solis - Rīkjoslā mēs izvēlamies opciju "Cut" un no pieejamajām 
izkrītošajām izvēlnēm noklikšķinām uz "Proportion". 

Jums tiks piedāvātas dažas iepriekš noteiktas griešanas iespējas, bet, ja 
vēlaties apgriezt citādāk, ieteicams izvēlēties "Personalized".
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Otrais solis - Tad parādīsies deviņās daļās sadalīts rāmis (šīs daļas palī-
dzēs mums saprast, kur ir attēla centrs pēc apgriešanas). Mēs varam šo 
rāmi palielināt vai samazināt, velkot aiz rāmja stūra atzīmes. Tādējādi 
viss, kas paliek rāmja iekšpusē, veidos daļu no foto pēc griešanas, un 
pārējais izzudīs. 

Trešais solis - Kad esat izlēmuši, kā apgriezīsiet attēlu, ir vienkārši vēl-
reiz rīkjoslā jānoklikšķina uz "Cut", un atlasītais attēls aizstās sākotnējo 
fotoattēlu. Ja rezultāts nav pārliecinošs, vienmēr var noklikšķināt uz 
opcijas "Atsaukt" (Undo) vai vienlaikus nospiest tastatūras taustiņus 
Ctrl un Z (Ctrl + Z). 

1.9.1.2 Attēla izmēra maiņa
Kā mēs varam mainīt attēla izmēru? Darīsim to soli pa solim, taču at-
cerieties, ka vieglāk ir attēlu samazināt nekā palielināt. Ja vēlaties iz-
drukāt foto kā lielu plakātu, jums ir jābūt pārliecinātiem, ka esat uzņē-
mis augstas izšķirtspējas attēlu.

Pirmais solis - Ja mēs gribam izmainīt attēla izmēru, jānospiež uz "Pro-

perties" un jānoklikšķinauz "Resize". Kad tas ir izdarīts, tiks atvērts jauns 
logs, kas ļaus mainīt attēla izmēru - samazināt izmēru vai atvērt to ar ci-
tām datorprogrammām.

Otrais solis - Mums vienkārši jāizvēlas nepieciešamais izmērs (no iepriekš 
noteiktajām vai personalizētajām iespējām) un jānoklikšķina uz "Resize 
and save".

1.9.2 Ekspozīcija un krāsa

Ekspozīcija ir gaismas daudzums attēlā. To lieto, lai izgaismotu vai ap-
tumšotu attēlu tā, kā mums nepieciešams. Lai to mainītu, jāvirzās uz 
ekrāna labo pusi, kur ir opcija "Pielāgot ekspozīciju" (Adjust exposi-
tion), un programma piedāvās vairākas iespējas. Jūs to varat izmantot, 
kad esat uzņēmis fotoattēlu slikti apgaismotā telpā un vēlaties labāk 
redzēt cilvēku sejas. Ļoti noderīgi fotogrāfiju apstrādei, kas uzņemtas 
naktī bez zibspuldzes. 

1.9.2.1 Spilgtums
Ja attēlus uzņem ar neprecīzu ekspozīciju, var iegūt pārāk spilgtus vai 
pārāk tumšus attēlus. Mēs izmantojam spilgtuma korekcijas, lai palie-
linātu vai samazinātu attēla vispārējā apgaismojuma toni (Mēs varam 
mēģināt paaugstināt pilnīgi tumša foto spilgtumu, bet, iespējams, tas 
būs neveiksmīgi). 



MODULIS FOTOGRAFĒŠANAS PAMATI MEDIJPRATĪBA PAMATKURSS40

1.9.2.2 Kontrasts 
Attēlos redzam starpību starp tumšu un spilgtu. Pa kreisi mēs pielāgo-
sim spilgtumu un ēnas, un pa labi, mēs palielināsim to.

1.9.2.3 Ēnas/Spilgti punkti 
Divas sekojošas iespējas ļauj mums variēt attēla spilgto un tumšo 
fokusu. Pirmajā variantā tiek kontrolētas ēnas, palielinot vai samazinot, 
pamatojoties uz virzienu, otrajā variantā tiks darīts tas pats, tikai ar iz-
celšanu vai spilgtajiem punktiem. Ar šī rīka izmantošanu jābūt uzmanī-
giem, ja negribam zaudēt attēla reālo toni. Ja mēs pārspīlējam, tad 
ēnas varam pārvērst spilgtos punktos un otrādi. Jūs varat to izmēģināt, 
bet tas izskatīsies dīvaini.

1.9.2.4 Ekspozīcijas automātiskā maiņa 
Mēs varam arī mainīt ekspozīciju automātiski, izvēloties vienu no rām-
jiem, kas parādās pēc izvēlnes "Ekspozīcija” parādīšanās  rīkjoslas vidū.

 

1.9.3 Krāsu pieregulēšana
Ir vairākas iespējas mainīt uzņemtā fotoattēla oriģinālās krāsas.

1.9.3.1 Krāsu pieregulēšana
Lai mainītu krāsu automātiski, mums vienkārši ir jādara tas pats, kā ko-
riģējot ekspozīcijas problēmas, izmantojot augšējo cilni ar nosaukumu 
"Krāsa“ (Colour) un izvēloties vienu no iespējamiem toņiem. Bet, lai to 
izdarītu manuāli, jāiet uz izvēlni "Pielāgot krāsas"(Adjust colours) ekrā-
na labajā pusē un jāapskata trīs piedāvātās iespējas.

1.9.3.2 Krāsu temperatūra 
No gaismas avota uztvertā krāsa atšķiras no skatītāja redzējuma. Gais-
mas avoti ar zemāku krāsu temperatūru šķiet nedaudz sarkani, bet 
gaismas avoti ar augstāku krāsu temperatūru škiet ietonēti zilā krāsā.  
Ar šo rīku mēs varam paaugstināt temperatūru (sarkans) vai atdzesēt 
(zilā krāsa). Attēls kļūs sarkanāks vai zilāks, kad mēs pārvietojam rādītā-
ju pa labi vai pa kreisi.
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1.9.3.2 Krāsu tonis
Bīdot slīdni var iegūt dažādus krāsas toņus. Tas ir tas pats variants kā 
automātiskā regulēšana, kas aprakstīta iepriekš.

Krāsu toņa piesātinājuma (Saturation) rīks ir noderīgs, ja fotogrāfijas 
ir uzņemtas mākoņainā dienā.  “Saturation” rīks piedāvā jaudīgu krāsu 
apstrādes funkciju apvienojumu. Bīdot slīdni pa kreisi, attēls kļūst pe-
lēks, nobīdot to pa labi, krāsas iegūst dzīvīgumu. Kad krāsas fotogrāfijā 
ir drūmas, tad palielinot krāsu piesātinājumu, foto var padarīt priecī-
gāku. 

Zinot visas šīs pamata rediģēšanas iespējas, mēs, iespējams, nevarēsim 
izdarīt brīnumus, bet noteikti varēsim uzlabot attēla kvalitāti.

1.9.4 Fotogrāfiju formāti
Digitālā fotokamera attēlu veidojošos datus sakārto, vadoties pēc 
īpašiem formātiem, kuri datorprogrammām ļauj “pazīt” attēlus. Noteik-
tu formātu jāizvēlas atkarībā no tā, kādiem mērķiem uzņemtais attēls 
būs paredzēts.

Biežāk lietotie failu formāti:

.JPEG - šis iespējams ir visbiežāk lietotais formats. Tas ir formāts ar zudu-
miem, attēlu iespējams saspiest gandrīz desmitkārtīgi ar samērā nelielu 
kvalitātes zudumu. Piemērots lietošanai internetā.

.PNG - vairāk piemērots digitālās grafikas nevis fotogrāfiju saglabāša-
nai. Saspiež failu bez zudumiem, piemērots lietošanai internetā. 

.TIFF - formāts bez zudumiem, vispiemērotākais, ja nepieciešams sa-
glabāt attēla kvalitāti. Lielā apjoma dēļ nav piemērots lietošanai inter-
netā, bet tūlītējai attēlu izdrukāšanai. 

Ja jūs plānojat apstrādāt attēlus, ieteicams uzstādīt kameru .RAw 
režīmā. Šis formāts nodrošina lielu izšķirtspēju, kuru nevar mainīt pēc 
rediģēšanas. Tomēr tas aizņem daudz vietas un, ja vēlamies to augšu-
pielādēt internetā, mums to pēc apstrādes vajadzētu pārvērst JPEG 
formātā.
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Aktivitātes1.10

1. Vizuālā komunikācija
 Darbs grupā: Parādiet grupas biedriem savu mīļāko fotogrāfiju un 

pastāstiet, kāpēc jums tā patīk. 
 Parādiet grupai mājas lapas, kuras jūs izmantojat, kur jūs iegūstat 

informāciju un paskaidrojiet, kāpēc jums šīs lapas patīk. 

2. Attēla kompozīcija
A. Vingrinājumi attēla kompozīcijā

1. Uzņemiet dažus fotoattēlus, ievērojot Trešdaļu likumu, izvietojot 
objektus atbilstoši diagonālām (vertikālām, horizontālām) līnijām, 
ietveriet attēlā vairākus interesi piesaistošus punktus, izmantojiet 
kadrēšanu. Uzņemiet arī dažus  „nepareizus“ attēlus un salīdziniet 
tos ar iepriekšuzņemtajiem. Parādiet un analizējiet rezultātus un ie-
spaidus. 
2. Mēģiniet izmantot simetriju, atspulga efektu, atrodiet dabas    
rakstus. Fotografējot objektus, izmantojiet dažādus skatpunktus. Cik 
iespējams, fotografējot saglabājiet nemainīgu gaismu. Apskatiet, kā 
mainās attēla kompozīcija un uztvere atkarībā no dažādiem skat-
punktiem. 

3. Digitālā vienobjektīva spoguļkamera (DSLR kamera)
B. Vingrinājumi fotografēšanā 

Novietojiet uz galda dažādus priekšmetus. Izvietojieties, lai kamera 
fotografējot būtu tādā pat augstumā kā novietotie priekšmeti un 
nofotografējiet katru priekšmetu tā, lai pārējie atrastos tā aizmu-

gurē. Vingrinieties fokusēšanā jeb asuma iestatīšanā.

4. Ekspozīcija   
C. Vingrinājumi ekspozīcijas iestatīšanā

1. Uzņemiet dažus attēlus automātiskajā režīmā un tad dažus ma-
nuāli iestatāmos režīmos: piemēram, portrets, ainava, sports un 
nakts portrets. Salīdziniet rezultātus un izskaidrojiet atšķirības.
2. Uzņemiet attēlus, izmantojot eksponēšanas laika prioritātes 
režīmu, diafragmas atvēruma prioritātes režīmu, kā arī manuālo 
režīmu. Centieties saglabāt tādu pašu ekspozīcijas līmeni. f skaitļa 
un slēdža ātruma atkarību jūs varat atrast tabulā šajā sadaļā. Jūs 
varat izmantot ekspozīcijas izvērtēšanu, lai sasniegtu labākos re-
zultātus. Lūdzu, ņemiet attēla dziļuma izmaiņām atbilstošu f skaitli.

5. Krāsu kontrole    
D. Vingrinājumi krāsu kontrolē

1. Atrodiet, kā kamerā var kontrolēt krāsu un krāsas piesātinā-
jumu. Izvēlieties kādu pelēku priekšmetu un nofotografējiet to 
dažādās gaismās: saules gaismā, ēnā, mākslīgā apgaismojumā 
(volframa un luminiscences spuldze). Visos gadījumos izmantojiet 
gan automātisko krāsas kontroli, gan fiksētu 5000K krāsas vērtību. 
Salīdziniet rezultātus. Tīra pelēkā toņa klātbūtne visās ar automā-
tisko krāsu kontroli uzņemtajās fotogrāfijās pierādīs jūsu kameras 
kvalitāti. 
2. Uzņemiet virkni krāsu un melnbaltu fotogrāfiju. Lūdzu, apska-
tiet, kā melnbaltajos foto atspoguļojas kontrasti un ēnu dziļums. 
Mēģiniet tos palielināt. 
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6. Gaisma    
E. Vingrinājumi par gaismas izmantošanu

1. Izveidojiet vienkāršu, improvizētu studiju, uzstādot 3 gaismas. 
Tam nepieciešama vismaz viena spilgta gaisma, un var izman-
tot pat plastmasas vai papīra atstarotājus, lai izgaismotu objekta 
priekšpusi vai fonu. Uzņemiet virkni attēlu, izmantojot dažādas 
gaismas kombinācijas. 
2. Uzņemiet  dažas fotogrāfijas, izmantojot zibspuldzi no 1 m līdz 
4 m attālumam. Uzņemiet  3-4 kadrus, izmantojot zibspuldzes at-
starotāju (zibspuldzi pavērsiet augšup un izmantojiet papīra atsta-
rotāju). Salīdziniet rezultātus: gaismas sadalījumu attēlos, kontras-
tu un ēnas.

7. Fotografēšanas projekti    
F. Kā kļūt par labu fotogrāfu?

Paņemiet līdz uz nodarbību savu mīļāko fotogrāfiju (tā var būt no 
ģimenes albuma, populāra fotogrāfa uzņemta fotogrāfija, foto no 
interneta vai paša uzņemts foto) un pastāstiet par to, balstoties uz 
sekojošiem kritērijiem:
• Kāds ir šīs fotogrāfijas stāsts, un kādēļ jūs to izvēlējāties (kas to 
uzņēmis, kur tā uzņemta, kas tajā redzams utt.)?
• Kas Jūs piesaistīja, kad jūs to ieraudzījāt pirmo reizi?
• Ko šī fotogrāfija jums izsaka un nozīmē?

G. Portreti - cilvēki bildēs
Nofotografējiet ģimenes locekļa, drauga vai cilvēka uz ielas portre-
tu (ja vēlaties, vairāku cilvēku vairākos stilos).

H. Ainavu foto vai pasaules skaistums vienā fotogrāfijā 
Pamatojoties uz apgūto, uzņemiet savas iecienītākās vietas aina-
vas fotogrāfiju. Izbrauciet no pilsētas un parādiet dabas skaistumu, 
kā jūs to redzat.

I. Pasākumu fotografēšana vai kā notvert brīdi, kas nekad  neatgriezī-
sies

 Atspoguļojiet notikumu (no sākuma līdz beigām) 5-10 fotogrāfijās. 
Tā var būt dzimšanas diena, drauga kāzas vai tematiskā  ballīte dar-
bā.

J. “Ielas foto”, vai kad notikums norisinās uz ielas
Uzņemiet sadzīves fotogrāfijas vidē, kurā jūs dzīvojat.

K. Sporta fotogrāfija iesācējiem
Dokumentējiet sporta notikumu. Notveriet neaizmirstamus mir-
kļus, piemēram, ovācijas pie vārtiem, pie finiša līnijas, sasprindzinā-
tus muskuļus, koncentrēšanos startam u. c.

L. Celtņu fotografēšana vai mājas, kurās mēs dzīvojam
Nofotografējiet sev tīkamu ēku gan no ārpuses, gan iekšpuses.

8. Fotogrāfiju apstrāde    
M. Vingrinājumi foto apstrādē

Izvēlieties 4 foto no jūsu attēlu mapes un pārveidojiet tos melnbal-
tos attēlos. 

N. Vingrinājumi foto apstrādē
Izvēlieties cilvēku grupas foto no jūsu attēlu mapes un izgrieziet no 
tā individuālu portretu.

O. Vingrinājumi foto apstrādē
Izvēlieties pāris fotogrāfijas no jūsu attēlu mapes un izgaismojiet 
tās līdz iegūstiet tumšu fotoattēlu. 

P. Vingrinājumi foto apstrādē
Izvēlieties pāris fotogrāfijas no jūsu attēlu mapes un palieliniet  
krāsu intensitāti līdz maksimumam. 
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Izmantoto informācijas 
avotu saraksts1.11

 Basics of photography 
 http://www.exposureguide.com/photography-basics.htm 

 Canon EOS 5D Instruction Manual Exif Print. 
 DPOF. PictBridge. Direct Print. Bubble Jet Direct
 apps.carleton.edu/curricular/.../EOS5DIM_EN.pdf

 GRIMM, TOM The Basic Book Of Phtography 
 Fifth Edition Paperback (2003)

 http://www.expertphotography.com

 http://lifehacker.com/5815742

 http://digital-photography-school.com/digital-photogra-
phy-tips-for-beginner…

 http://www.slrphotographyguide.com/

 http://www.photoguides.net/category/photography

 http://www.digitalcameraworld.com
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Ievads2.1

Mēs visi klausāmies mūziku un radio, visi esam apmeklējuši koncer-
tus vai piedalījušies brīvdienu ballītēs, kurās atskaņota mūzika. Mūsu 
izklaide daudz zaudētu, ja tas, ko mēs dzirdam, būtu sliktas kvalitātes. 
Jūs nevarat saklausīt dziesmas tekstu, jo mikrofons spalgi „kliedz” vai 
skaņa “krakšķ”. Tā kā skaņa tiek uztverta ar dzirdi, ir ļoti svarīgi, lai mēs 
uztvertu patīkamas skaņas. Modernās tehnoloģijas ar dažādu skaņu 
ierakstu iekārtu palīdzību piedāvā iespēju dzirdēt skaņu labā kvalitātē. 
Lai to veiktu, jums, iespējams, ir nepieciešams mācību kurss, kurā var 
apgūt pamatzināšanas, kas jāzina skaņu ierakstu aparatūras speciālis-
tam. 

Šī speciālista uzdevums ir ierakstīt skaņu mehāniskā vai elektroniskā 
veidā un, ja nepieciešams, pārveidot to un pēc tam atskaņot. Mēs 
runājam par ļoti radošu darbību, jo ierakstu veidi, instrumenti, pēcap-
strāde vai skaņas celiņu miksēšana prasa individuālu pieeju.  Bez citām 
svarīgām lietām, jums ir jāzina skaņu ierakstīšanas formāti, analogās vai 
digitālās daudzceliņu ierakstīšanas ierīces, darba stacijas, instrumen-
ti, kas palīdz pārveidot skaņu (piemēram, kompresors,  ierobežotājs, 
ekvalaizers), un jaudas pastiprinātāji un jums būs nepieciešamas arī 
datorprasmes. 

Šis pamata līmeņa kurss piedāvā iepazīt visas šīs lietas.  Līdz apmācības 
beigām jūs uzzināsiet, kāda ir atšķirība starp interviju un reportāžu, 
jūs zināsiet, kā rediģēt ziņas, un iepazīsiet dažādus radio žanrus. Au-
dio apmācības galvenais mērķis ir apgūt un pilnībā saprast darba pro-

cesus radio,  uzlabot digitālās prasmes un radošumu, kā arī iepazīties 
ar medijiem. Jūs uzzināsiet radošas nodarbes pamatus, kas ļaus jums 
strādāt vietējā radio stacijā vai avīzes redakcijā.

Skaņas pamati2.2

2.2.1 Definīcija
Skaņa ir jēdziens ar vairākām nozīmēm. Tas var nozīmēt skaņas viļņus, 
kas ir neatkarīgi no uztveres, bet tas arī nozīmē subjektīvu skaņas uz-
tveri. Fizikā skaņa ir vilnis, kas rodās elastīgā vidē un ir saistīts ar mehā-
niskām vibrācijām.

1.ATTĒLS: SKAŅAS IZPLATĪŠANĀS
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Skaņas avots var būt jebkas, kas rada mehānisku vibrāciju vidē. Izšķir 
primāros un sekundāros skaņas avotus.

2.2.1.1 Primārie skaņas avoti
Tie galvenokārt ir elastīgi cietas struktūras objekti – piemēram, stīgas, 
stieņi, diski, gaisa kolonnas, utt.  Arī citas lietas var izraisīt konvulsīvas 
spiediena atšķirības, piemēram, eksplozija vai braucošs transportlī-
dzeklis, uzbraucot šķērslim. To mēs arī izjūtam, piemēram, kad pūš vējš.

2.2.1.2  Sekundārie skaņas avoti
Bieži vien skaņas avoti paši rada tik vāju skaņas vilni, ka to ir ļoti grūti 
uztvert, bet tas izraisa citu ķermeņu vibrāciju, un tas pastiprina skaņu. 
Šis otrais ķermenis funkcionē kā sekundārais skaņas avots. Mēs redzam 
sekundāro skaņas avotu darbībā daudzos instrumentos, kad instru-
menta korpuss darbojas kā sekundārais skaņas avots.

2.2.2 Skaņas raksturojums
Skaņu raksturo vairāki fizikāli lielumi, kā piemēram, frekvence, skaļums, 
utt. Cilvēka ausij dzirdamo skaņas viļņu svārstību frekvences diapazons 
ir no 20 Hz līdz 20 kHz. Skaņu, kuras viļņu svārstību frekvence ir zemāka 
par 20 Hz sauc par infraskaņu, bet skaņu, kuras svārstību frekvence ir 
augstāka par 20 kHz – par ultraskaņu. 

2.2.3 Skaļums
Skaņas skaļumu nosaka skaņas svārstību atvēziens jel amplitūda - 
tātad, cik plašā lokā svārstās skaņas viļņi. Skaņas vilnī, kā jebkura vei-
da vilnī ir enerģijas plūsma, jo kādā konkrētā brīdī daļiņas sāk vibrēt. 
Enerģijas plūsmu var visvieglāk raksturot, cik daudz skaņas enerģijas 
izplūst caur virsmas vienību konkrētā laika vienībā. 

Mūsu ausis nav vienlīdz jutīgas pret dažādu frekvenču skaņām. Šī 
iemesla dēļ dažādu frekvenču gadījumā, dzirdes slieksnis vienmēr 
parādās dažādās amplitūdās.

2.2.4 Augstums
Augstums atkarīgs no skaņas viļņa svārstību biežuma (vibrācijas, kuras 
rada daļiņas vidē), tādā veidā augstāka skaņa atbilst augstākai frekven-
cei. Līdz ar to, frekvence ir augstuma objektīvs rādītājs.

2.2.5 Tonis
Tonis ir skaņa ar vienu noteiktu frekvenci. Mēs varam atšķirt dažādu 
instrumentu skaņas pat tad, ja to skaņa ir tajā pašā augstumā. Mēs arī 
atpazīstam cilvēku balsis, pat tad, ja viņi dzied tajā pašā augstumā. 
Izskaidrojums ir tāds, ka mēs pamanām kādu atšķirīgu nokrāsu viņu 
balsīs.
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2.2.6 Skaņas izplatīšanās
Skaņa, tāpat kā ikviens vilnis, nozīmē vibrācijas izplatīšanos vidē. 
Tātad skaņas izplatīšanās ir iespējama tikai tad, ja ir sava veida vide 
(gaiss, gāze, šķidrums vai ciets materiāls), kurā var izplatīties vibrācijas. 
Piemēram, skaņas nevar izplatīties vakuumā. Kosmosā  nevar dzirdēt 
sprādzienu vai kosmosa kuģa dzinēja skaņu.

Skaņu vilnis zaudē enerģiju dažādos apstākļos dažādos materiālos. Kā 
mēs sakām: tas uzsūcas dažādā mērā dažādos materiālos. Intensitāte 
samazinās katrā materiālā, tikai samazinājuma pakāpe ir atšķirīga. Tas 
akustisko skaņu gadījumā lielā mērā ir atkarīgs no frekvences. 

Augstākas skaņas absorbējas ātrāk nekā zemās. Tieši tāpēc mēs jūtam, 
ja kaimiņos mūzika tiek atskaņota skaļi, mēs tikai dzirdam zemo 
frekvenču (basu) skaņas. Tikai tādi materiāli ir labi skaņas izolācijai, kas 
absorbē enerģiju pat nelielā attālumā. Labākais skaņas izolācijas ma-
teriāls ir vakuums vai tukšums.

2.2.7 Skaņas izplatīšanās ātrums
Visās vielās skaņas ātrums nav vienāds. Tas mainās atkarībā no apstāk-
ļiem, kādos viela atrodas. Gaisā pie temperatūras 0°C, normāla spiedie-
na un mitruma līmeņa, skaņas izplatīšanās ātrums ir 331,5 m/s, gaisā 15 
°C temperatūrā - tas ir 340 m/s. Cietā vielā skaņas ātrums ir lielāks par 
skaņas ātrumu šķidrā vielā. Savukārt vielā, kas atrodas šķidrā stāvoklī 
skaņa izplatās ātrāk nekā gāzē. Arī vielas stāvokļi ietekmē skaņas ātru-
mu. Tātad, piemēram, ūdens ir labāks skaņas vadītājs nekā gaiss. Salīdz-
inot ar saldūdeni, jūras ūdenī šis ātrums ir lielāks, un tas palielinās līdz 
ar dziļumu.

2.2.8 Signāla - trokšņa attiecība
Pastiprinātāja darbības laikā elektriskajās daļās spriegums rada troksni, 
ko mēs saucam par trokšņa līmeni. Trokšņa līmenis pasliktina skaņas 
kvalitāti, jo tas tiek pievienots noderīgajam signālam. Mēs varam 
novērot kaut ko līdzīgu, kad mūzika tiek atskaņota ļoti skaļi un mūzikas 
atskaņotājs izslēdzas - bet skaļruņi joprojām dūc. Tāpēc trokšņa signāla 
attiecība ir svarīgs augstas kvalitātes skaņu ieraksta parametrs.

Tehniskā ziņā tā ir attiecība starp signāla jaudas vai skaļuma amplitūdu 
un trokšņa amplitūdu pārraides līnijā. 

Nosakot trokšņa - signāla attiecību, tiek izmantota logaritmiska deci-
belu skala. To mēra decibelos.

2.2.9 Dinamika
Pārvades kanāla dinamiku izsaka divu lietu attiecība: nevainojami re-
producējama izejas signāla maksimālā vērtība un izejas signāla, kuru 
uztver  kā "bezskaņas”, maksimālā vērtība. Dinamiku regulē no augšas 
ar maksimālo skaļumu, no apakšas ar procesa troksni. Tas nozīmē, ka 
konkrētā skaņas sistēmā mēs iegūstam augstāku dinamisko vērtību 
(un līdz ar to, labāku skaņas kvalitāti), ja pastiprinājuma laikā atšķirība 
starp maksimālo sniegumu un procesa troksni ir diezgan liela.

Tabulā redzami piemēri skaļuma izmantošanai praksē. Šajā tabulā, at-
tiecīgās dB vērtības tiek noteiktas salīdzinot izmērīto skaņas spiediena 
līmeni.
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dB (skaņas 
spiediena 
līmenis)

Avots (ar attālumu)

194 Skaņas viļņu teorētiskā robeža pie 1 atmosfēras spiediena

180
Raķešu dzinējs  30 m attālumā. 1883. gada Krakatas vulkā-
na izvirdums 160 km attālumā (100 jūdzes)

150 Reaktīvais dzinējs 30 m attālumā

140 Šāviens 1m attālumā

120 Sāpju slieksnis, vilciena signāls 10 m attālumā 

110
Motocikla skaņa, uzņemot ātrumu 5 m attālumā; rokas 
motorzāģa rūkšana 1 m attālumā

100 Pneimatiskais āmurs 2 m attālumā; disko telpās

90 Trokšņaina darbnīca; smagā automašīna 1 m attālumā

80 Putekļu sūcējs 1 m attālumā; noslogotas ielas ietve 

70 Transportlīdzekļu trokšņi 5 m attālumā

60 Skaņas iestādē vai restorānā

50 Klusas skaņas restorāna iekštelpās

40 Dzīvojamais rajons naktī

30 Teātris, pilnīgs klusums

10 Cilvēka elpa 3 m attālumā

0
Dzirdamības slieksnis (vesela cilvēka dzirdei), oda lidošana 
3 m attālumā 

Skaņas veidošanās2.3

2.3.1 Analogie un digitālie signāli
Analogie signāli nepārtraukti mainās frekvences un amplitūdas ziņā.

Digitālais signāls sastāv no impulsu sērijas, pretstatā nepārtraukta rak-
stura analogajam signālam.

2.ATTĒLS. ANALOGĀ SIGNĀLA (DIGITALIZĀCIJA
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Tas nozīmē, ka digitalizēta skaņa nekad nesatur sākotnējās analogās 
skaņas katru detaļu, tikai tās skaņas modeļus. Tā kā skaņu var sadalīt 
bezgalīgi daudzās daļās laikā, mēs nevarētu saglabāt šādu modeļu 
daudzumu. Digitalizētā skaņa, pat ja tā nesatur visu oriģinālo skaņu 
nokrāsas, parasti atstāj iespaidu kā kvalitatīvāka, salīdzinot ar sākotnē-
jo analogo skaņu. Taču tās kvalitāte nav labāka.

Labāka un pilnīgāka efekta iemesls ir lielāka signāla-trokšņa attiecība 
un lielāks dinamiskais diapazons.

Digitālās skaņas īpašības ir šādas:
	nepakļaušanās temperatūras un sprieguma svārstībām;
 nepakļaušanās trokšņiem pārvades kanālā;
 liels signāla pārraides ātrums;
 Iespēja kopēt neierobežotā daudzumā, nepazeminot kvalitāti;
 lielāka signāla-trokšņa attiecība un dinamiskais diapazons;
	signāls netiek izkropļots;
	digitālais signāls ir jutīgs pret datu zudumu;
	sarežģītas signālu apstrādes shēmas.

2.3.1.1 Skaņas digitalizācijas process
Skaņas digitalizācijas gaitā analogie signāli tiek pārveidoti ciparu kodu 
virknē.

Amplitūdas vērtību informācijas saturs tiek pārnests kā bināri kodē-
tu kodu sērija. Process sastāv no četriem soļiem, ko sauc par impulsu 
kodu modulāciju (ang.-Pulse Code Modulation (PCM)).

PARAUGA NOLASE 

SIGNĀLA SADALĪŠANA

ANALOGĀ DIGITĀLĀ 
PĀRVEIDE

KODĒŠANA

PCM SIGNĀLS

ANALOGAIS
 SIGNĀLS

01101

3.ATTĒLS: SKAŅAS DIGITALIZĀCIJAS POSMI
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Digitalizācijas kvalitāti nosaka divi faktori:

	Paraugu nolases biežums (ang. - sampling). Tas norāda, cik bieži tiek 
ņemts paraugs (sample) no nepārtraukti mainīgā signāla (paraugu 
skaits sekundē). 

	Parauga (sample) lielums: izšķirtspējas kvalitāte, tas ir, no cik bitiem 
sastāv izvēlētais paraugs (sample).

Nolase (ang. Sampling). Lai pārkonvertētu analogo signālu ciparu 
formā, padotais skaņas signāls tiek „sagraizīts” vienmērīgos intervālos. 
Pēc noteiktiem laika periodiem, tiek ņemti analogā signāla paraugi 
(samples) un nolasīts to spriegums. Šīs vērtības vēl nav jāizmanto di-
gitālajai apstrādei, jo mēs saņemam nepārtrauktu informāciju. Signālu 
var pilnībā atjaunot, ja paraugu nolasīšanas biežums ir vismaz divas 
reizes augstāks par signāla frekvenci, kas parādās sākuma signālā.

4.ATTĒLS. PARAUGU NOLASE (SAMPLING)

Cilvēka dzirdes diapazons ir starp 16-20000 Hz. Tas nozīmē, ka lielākā 
frekvence analogajam signālam ir 20 000 Hz. Tā kā paraugu ņemša-
na jāveic divreiz biežāk kā parauga augstākā frekvence, tad paraugu 
ņemšanas biežums šajā gadījumā būs 40 000 Hz, kas nozīmē, ka mums 
ir jāņem vismaz 40 000 skaņas paraugu sekundē. Saskaņā ar Hi-Fi stan-
dartu, 44 100 Hz ir atskaites vērtība, bet profesionālās digitalizācijas 
gaitā piemērotās vērtības varētu būt 48 kHz, 96 kHz, vai pat 192 kHz.

Protams, jo augstāks parauga ņemšanas biežums, jo augstāka kvalitāte. 

Signāla sadalīšana. Signāla sadalīšana ir nākamais posms digitalizāci-
jas procesā. Šajā procesā tiek noteikta parauga izšķirtspēja. Tagad ap-
skatīsim sadalīšanas procesu. Jo vairāk daļās tiek sadalīts analogais 
signāls, jo precīzāk to var atjaunot analogajā digitālajā pārveidē.  Mūs-
dienās skaņu kartes var izšķirt 16-24 bitu kodu (īpašos gadījumos 64 
bitu), bet Hi-Fi standarts nosaka, ka 16 bitu izšķirtspēja ir pietiekama, 
lai atjaunotu oriģinālo skaņu.

Analogā digitālā pārveide. Trešajā digitalizācijas posmā paraugu no-
lasīšanas laikā nolasītās vērtības tiek uzkrātas digitalizētā algoritmā un 
attēlotas skaitļu sistēmā.

Kodēšana. Kodēšanas procesā no parauga nolasītās skaitliskās vērtības 
tiek pārveidotas bināros kodos.
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2.3.2 Datora skaņa, skaņas karte

Datorskaņas galvenais rīks ir skaņas karte. Skaņas kartes piedāvā 
vairākas iespējas, bet to divas galvenās funkcijas ir nodrošināt iespēju 
klausīties skaņas failus un digitalizēt runu vai citas skaņas. Lai ierakstītu 
skaņu labā kvalitātē, profesionāliem lietotājiem ir jāpērk skaņas kartes, 
kas  izstrādātas unikālām un īpašām vajadzībām, un tādiem jābūt arī 
digitizācijas rīkiem bibliotēkās. 

Saspiestie un nesaspiestie audio failu formāti: Audio saspiešanas teh-
noloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt 
desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. wAV formāts ir 
viens no digitālo audio failu datu formātiem. Pretstatā MP3 un citiem 
formātiem, wAV formātā audiodati parasti netiek saspiesti.

2.3.3 Skaņas ieraksta veidošana

2.3.3.1 Skaņas ierakstu veidošana ar bezmaksas tieš-
saistes rīkiem
Vocaroo ir ļoti praktiska bezmaksas programma ar vienkāršu darba 
virsmu, kur var ātri veikt skaņu ierakstus pat nezinot angļu valodu. Ier-
akstu var viegli koplietot ar citiem, to varam saglabāt vai lejupielādēt 
dažādos formātos. Vislabākais ir tas, ka lai veiktu ierakstu, mums nav 
pat jāreģistrējas!

http://vocaroo.com/

SoundCloud ir profesionāls skaņas izplatīšanas portāls, kur pēc reģis-
trēšanās var saglabāt un dalīties ar skaņu failiem. Tajā pašā laikā, tā ir 
tiešsaistes skaņu ieraksta programma, jo tur var veikt skaņu ierakstus 
pa tiešo caur datora mikrofonu.... SoundCloud var uzglabāt apmēram 
divas stundas garus skaņu failus pilnīgi bez maksas.

 

https://soundcloud.com/
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Pēc ātra reģistrēšanās procesa Audioboo ir arī pieejams skaņas ierak-
stīšanai, failu uzglabāšanai un izplatīšanai bez maksas tiešsaistē. Ir 
diezgan vienkārši izveidot skaņu ierakstu, kura maksimālais garums ir 
piecas minūtes. Vislabākais ir tas, ka ierakstu var pārtraukt un turpināt, 
kad vajag.... Gatavo ierakstu var saglabāt un/vai izplatīt sociālajos tīklos 
(Twitter, Facebook, Tumblr)

https://audioboo.fm/

Audio Pan piemīt unikāla iezīme - ar to mēs varam izveidot maksimāli 
vienu minūti garu ierakstu ne tikai internetā, bet arī pa tālruni, un saite 
uz ierakstu, kā arī citi izplatīšanas/saglabāšanas dati tiek nosūtīti mums 
pa e-pastu. 

http://audiopan.com/

Ierakstu MP3 ir ļoti vienkārša programma, un kā liecina tās nosaukums, 
palīdz mums ierakstīt mp3 formātā tiešsaistē.

http://www.recordmp3.org/

2.3.3.2 Audio ierakstīšana datorā
Lai datorā ierakstītu skaņu, var izmantot skaņas ieraksta programmu. 
Lai sāktu, jāizvēlas:  Visas programmas / Aksesuāri / Izklaide, un pēc 
tam Skaņas ierakstīšana (ang. All programs/Accessories/ Entertain-
ment/Sound recording). (windows 7 gadījumā, tas ir tikai caur Visām 
programmām/Aksesuāri). (Ang. All programs/Accessories).  Tiek palais-
ta skaņas ieraksta programma.

Lai sāktu skaņas ierakstu, jāizvēlās ierakstīšanas poga ar sarkanu apli. 
Tad sāksies ierakstīšana. Lai to apturētu, noklikšķiniet uz stop pogas 
ar melnu taisnstūri. Mēs varam klausīties ierakstu, izvēloties starta 
pogu ar bultiņu, kas vērsta uz labo pusi. Kad mēs uz tās noklikšķinām,         
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programma atskaņos iepriekš ierakstīto materiālu.

Efekti
Lai ierakstītu skaņu datorā, var izmantot audio ieraksta programmu. 
Programmu var uzsākt: Visas programmas/aksesuāri. (All programs/
Accessories).

Lai ierakstītu skaņu, jāizvēlās ierakstīšanas poga ar sarkanu apli, lai to 
beigtu, noklikšķiniet uz pogas ar melnu taisnstūri.

Ierakstīto materiālu var pārveidot ar efektu palīdzību. Skaņas ieraksta 
programmai ir efekti, lai palielinātu skaļumu, ātrumu un spēlētu pretē-
jā virzienā /atpakaļ. Lai izmantotu šos efektus,  mapē „Effects“ jāizvēlās 
attiecīgā poga un, kad tiks vēlreiz atskaņots ieraksts, būs dzirdams 
pievienotais efekts.

2.3.3.3 Audio ierakstu veidošana ar digitālo ierak-
stīšanas iekārtu

Ierakstīšanas iekārtai ir 2 GB ietilpība, kuru var 
palielināt ar micro SD karti. Pateicoties 
iebūvētiem skaļruņiem, ierakstīto materiālu 
var klausīties uzreiz, nesavienojot ierīci ar da-
toru. Ar Zoom H1 digitālo diktofonu var veikt 
stereo ierakstu. Ierīcē iebūvētais izgaismotais 
LCD displejs padara informācijas pārvaldīšanu 
un navigāciju starp funkcijām daudz vieglāku. 
Zoom H1 diktofonā ir USB un mikrofonu līnijas 
ieejas.

Jūs varat noskatīties iepazīšanās video: http://
www.youtube.com/watch?v=cLvESdlgHAk 

Lietotāja rokasgrāmata: http://www.zoom.co.
jp/downloads/h1/manual/
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2.3.4 Skaņas klipa apgriešana un skaņas 
miksēšana

Skaņas rediģēšanas divas visvienkāršākās iespējas ir skaņas klipa 
apgriešana un skaņas miksēšana. Skaņas klipa apgriešana praktiski 
nozīmē izņemt  no audio materiāla atlasītus gabalus un ievietot tos 
citā failā.

Skaņas miksēšana nozīmē divu skaņu savietošanu vienu otrai virsū 
tādā veidā, ka abas ir dzirdamas. Šī iespēja tiek bieži izmantota radio 
šovos. Protams, viena skaņa, piemēram, fona mūzika ir klusāka nekā 
otra, piemēram, cilvēka balss.

2.3.5 Audio izvades ierīces
2.3.5.1 Skaļruņi, akustiskās sistēmas 
Skaļruņi ir elektrosignāla pārveidotāji (caur mehāniskām svārstībām) 
akustiskajā signālā t.i. skaņā. Sāksim ar visparastāko elektro-akustisko 
pārveidotāju - visbiežāk izmantoto dinamisko skaļruni, kas ir dinamis-
kā mikrofona apgrieztā forma. Šajā ierīcē elektroniskie ieejas signā-
li tiek savākti uz ruļļa, kas, pateicoties mijiedarbībai, sāk pārvietoties 
pastāvīgā magnētiskajā telpā. Piestiprinot membrānu rullim un uzkrā-
jot to elastīgā veidā, membrāna iekustinās gaisa daļiņas tieši skaņas 
signāla ritmā un frekvencē.

5.ATTĒLS: DINAMISKAIS SKAĻRUNIS

Tomēr, skaļruņi nevar pārveidot zemus, vidējus un augstus signālus 
vienlīdz labi, tāpēc skandēs (akustiskajās sistēmās) ievieto dažāda iz-
mēra skaļruņus. Lielie skalruņi nodrošina zemu skaņu vienmērīgu pār-
raidi (20Hz - 400-600 Hz). Vidēja izmēra (diametrs 10-20 cm) skaļruņi ir 
piemēroti vidējām skaņām (~ 400-6000 Hz). Mazie skaļruņi, tā sauktie 
kupola skaļruņi ir īpaši izstrādāti, lai pārveidotu augstas skaņas. 

Tas izklausās diezgan vienkārši, bet ar joslas filtriem mums ir 
jāpārliecinās, ka katrs kvantu signāls sasniedz pareizu skaļruni. Šī daļa, 
diemžēl, ir saistīta ar papildu kļūdu iespēju. Un mēs neesam pat minē-
juši kastes ietekmi (slēgtas vai ar atstarotājatveri), jo bez labas skaņas 
kastes neeksistē laba skaņa. Tieši tāpēc inženieri eksperimentē bezat-
balss telpās, lai pārliecinātos, ka skaņu kastes strādā ar salīdzinoši vien-
mērīgu frekvenču pārrraidīšanu, un, ka nesen ražotas skaņu kastes ir 
labas, pat subjektīvā vērtējumā. Tas vēl jo vairāk attiecas uz audio mo-
nitoriem studijās.

2.3.5.2 Austiņas
Austiņas nodrošina savādāku akustisko pieredzi nekā skandes. Tām 
nav telpas akustikas, kas nozīmē, ka tās dod daudz sterilāku, skaidrāku 
skaņu.  Tām trūkst akustiskā savienojuma starp abām daļām, un aus-
tiņas var būt labāk pieskaņotas izmēra ziņā nekā skandes, jo skandu 
dizaineri iepriekš nezina kādā telpā un kā tiks sakārtotas iekārtas.

Austiņas ir ekskluzīvs, vai vismaz visnoderīgākais instruments skaņas 
atskaņošanai uz vietas, jo austiņām var būt atklāta vai slēgta struk-
tūra. Austiņām jābūt slēgtām, lai mūsu ausīs varētu nokļūt tikai skaņas 
materiāls, kas nāk no austiņām, un ārējie trokšņi tiktu izslēgti.  Mēs 
sagaidām, ka austiņas pārraidīs visu skaņas diapazonu ar mazākajām 
iespējamajām svārstībām, un, protams, bez izkropļojumiem.
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Mēs tās izmantojam retāk rediģēšanai studijā, bet tās tiek izmantotas 
katru dienu, lai klausītos materiālu vai kaut ko meklētu. Austiņas tiek 
pievienotas skaņas mikserim, lai mēs varētu klausīties materiālu ne-
traucējot redaktoru, režisoru, un darbu, kas notiek studijā.

Skaņas ierakstīšanas rīki2.4

2.4.1 Skaņas pārraidīšanas ķēde
Skaņas pārraides ierīces var iedalīt četrās grupās: ievades ierīces, skaņas 
apstrādes iekārtas, glabāšanas ierīces un izvades vienības.

6.ATTĒLS. SKAŅAS PĀRRAIDĪŠANAS ķĒDES ELEMENTI

Ievadierīces novada signālu uz apstrādes iekārtu: tie parasti ir mikro-
fonu skaņas kanāli, optiskie atskaņotāji (CD, DVD), video atskaņotāji 
vai citi kasešu atskaņotāji, diktofoni, telefoni vai kameras. 

Skaņas apstrādes iekārtas var būt šādas: priekšpastiprinātāji, mikseri, 
korektori, toņa kontrolieri, augstas veiktspējas ierīces, mājas kino   
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pastiprinātāji, datori, skaņas rediģēšanas rīki u.c. 

Uzglabāšanas ierīču grupas: optiskās ierakstu sistēmas, magnētiskās 
ierakstu sistēmas, cietā diska ieraksta sistēmas, zibatmiņas. 

Izvadierīces: austiņas, skaļruņi, skandes, stereoskopiskās akustisko sis-
tēmu sastāvdaļas. 

Tā kā mēs apskatam skaņas pārraides ķēdi, katrā gadījumā tajā vien-
mēr ir sākumpunkts un beigu punkts.

2.4.2 Mikrofoni
Skaņas enerģija vienmēr izplatās caur mediju. Lai būtu skaidrs, ap-
skatīsim piemēru, kur avots ir cilvēka balss, un balss saites izraisa gaisa 
daļiņu vibrēšanu. Radīto skaņu var saglabāt tikai izmantojot ierīci, lai 
ierakstītu daļiņu īslaicīgo spiedienu, paplašināšanu, ātrumu un biežu-
mu to pagaidu stāvoklī. Ar membrānas palīdzību, mikrofons pārveido 
skaņas enerģiju mehāniskajā, tad elektroenerģijā.

2.4.3 Kabeļi
Skaņas tehnoloģijā, iespējams vissarežģītākā lieta ir pārzināt dažādus 
kabeļus un izejas. Šajā jomā vienmēr rodas strīdi.

2.4.3.1 Asimetriskie kabeļi
Vienkāršas asimetriskās izejas tiek izmantotas visur, lai pārraidītu ze-
mas darbības signālus.

ASIMETRISKS SIGNĀlS

1. DZĪSLA (ZEMĒJUMS)

2. DZĪSLA (FĀZE)

Tipiskākie izmantošanas veid:

	aparatūras izejas;
	aparatūras savienošana un efekti;
	ieejas un izejas daļas dažiem mikseriem.

 
+ +

ASIMETRISKS KABELIS
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Asimetriskās sistēmas ir jutīgas gan pret zemas, gan augstas frekven-
ces traucējumiem, tāpēc ir ieteicams izmantot tikai īsus kabeļus, lai 
pārraidītu aparatūras vai līnijas signālus. Lielākiem garumiem ietei-
cams izmantot simetrisku-asimetrisku pārveidotāju.

2.4.3.2 Simetriskie kabeļi 

Krāsainos divdzīslu kabeļus (visbiežāk tos dēvē par mikrofonu ka-
beļiem) izmanto, kur ir svarīga troksņa imunitāte. Galvenokārt garo 
signālu kabeļu un maisītāju ieejām un izejām nepieciešama simetriska 
signāla pārraide.

Uz skatuves jaudas pastiprinātāji un gaismas rada zemas frekvences 
troksni, ko var novērst ar gariem kabeļiem.

SIMETRISKS SIGNĀLS

1. DZĪSLA (ZEMĒJUMS)

2. DZĪSLA (FĀZE)

3. DZĪSLA (NEITRĀLA)

- -

+ +

SIMETRISKS KABELIS

Zema signāla līmeņa (mikrofona signālu) gadījumā starpību starp si-
metriskā un asimetriskā signāla pārraidi var ļoti labi uztvert. Kabeļi ir 
pakļauti augsta līmeņa mehāniskai spriedzei, tāpēc ir svarīga to izturī-
ba. Tiem ir jābūt gan mehāniski izturīgiem, gan elastīgiem.
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2.4.3.3 Skaļruņu kabeļi  
Skaļruņu kabeļiem jābūt piemērotiem augsta sprieguma pārraidīšanai 
visu skaņas frekvenču ietvaros. Tādēļ nepieciešami vara vadi ar parei-
zu šķērsgriezumu un ķīmisko kombināciju. Tas ir vispārzināms fakts, ka 
līdz pat 400 w un 10 m garumam tiek izmantotas 1,5 mm2 dzīslas. At-
tiecībā uz garākiem vadiem - 2,5 mm2 kabeļi ir vispraktiskākie.

2.4.4 Skaņu miksētājs 
Skaņu miksētājs ir skaņas frekvences pastiprinātājs, aprīkots ar  
vairākām ieejām, kas ļauj vienlaicīgi pārraidīt divu vai vairāku skaņas 
frekvenču sprieguma avota signālus noteiktā līmenī vai mainīgās 
attiecībās. Skaņas frekvences sprieguma līmeņus var uzstādīt ne-
pieciešamajā līmenī pie ieejas, izmantojot potenciometru. Atkarībā no 
paredzētā mērķa, skaņu maisītāju var izmantot studijas darbā vai sa-
biedriskos pasākumos, vai arī tas var palīdzēt mūzikas grupu vai ama-
tieru darbā.
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Trīs galvenie skaņu mikseru veidi:

	Analogie mikseri. Analogie mikseri strādā tikai analogu   diapazonā, 
un tie nepārvērš skaņu digitālā formā; to skaņa nav piemērota da-
toram.

	Digitālie mikseri. Tiem ir gan ciparu un analogās ieejas. Tie pārvērš 
skaņu digitālā formā tiklīdz tā ienāk mikserī. Tad skaņa iet cauri 
virknei efektu un procesoru, līdz tā atkal tiek pārveidota analogajā 
skaņā. Jaunākajiem veidiem ir USB vai Firewire interfeiss (vai abi).

	Jaunajiem analogajiem mikseriem ir USB un Firewire audio interfeiss.

2.4.5 Pastiprinātāji
Ierīci ar iespēju pārvērst signāla līmeni sauc par pastiprinātāju. Skaņas 
pastiprinātāju pamatveidi ir šādi: divkanālu pastiprinātājs, pastiprinā-
tājs ar vairākām ieejām, miksētājs - pastiprinātājs, vairāku kanālu (mā-
jas kinozāles) pastiprinātājs, jaudas pastiprinātājs, jaudas pastiprinā-
tājs uz augstāku veiktspēju.

2.4.6 Skaņas karte
Skaņas karte ir personālo datoru papildierīce, kas ļauj uztvert un izdot 
skaņu pēc datorprogrammas rīkojuma. Tās izmantošanas iespējas: mul-
timediju lietojumprogrammas, skaņas un video rediģēšana,  izklaide 
(skatīties filmas, klausīties mūziku, spēlēt spēles). Vairumam mūsdienu 
datoriem skaņas kartes ir iebūvētas mātesplatē, tomēr ir iespējams 

uzstādīt skaņas karti kā atsevišķu papildierīci vecāka modeļa datoros. 
Profesionālie lietotāji iegādājas arī skaņas kartes atsevišķi, jo tās ir 
daudz kvalitatīvākas.

Skaņas karte satur analogo-ciparu (A/D) un ciparu analogo (D/A) 
pārveidotāju, lai mēs varētu digitalizēt ienākošos analogos signālus, 
un pārveidot izejošo digitālo signālu analogajā.
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Lielākā daļu skaņas karšu, kas ražotas pēc 1999. gada, saskaņā ar           
Microsoft PC 99 standartu satur sekojošu krāsu kodu:

Krāsa Funkcija

Rozā Analogā  mikrofona ieeja

Gaiši zila Analogā ieeja

Gaiši zaļa
Analogā izeja galvenajam skaļrunim vai aus-
tiņām

Melna
Analogā izeja uz aizmugures skaļruņiem (ja ir 4.0 
vai vairāk)

Sudraba Analogā izeja sānu skaļruņiem (ja ir 7.1)

Oranža
S/PDIF digitālā izeja (dažreiz tiek izmantota kā 
analogā izeja, tam tiek pievienots zemo frek-
venču skaļrunis un vidējais skaļrunis)

2.4.7 Dators
Skaņas ierakstīšanā datoram ir daudz lielāka nozīme nekā tikai dar-
boties kā A/D un D/A pārveidotājam. Ir dažādas programmatūras, kas 
var pārvērst datoru virtuālā skaņu studijā. Tie ir, piemēram:

	Skaņu redaktori 
	Virtuālie efekti 
	Virtuālie instrumenti 
	Skaņu bibliotēkas un skaņu modeļi
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2.4.8 Vienkārša digitālā radio uzbūve

MIKROFONS

SKAĻRUŅI AUSTIŅAS

RAIDĪTĀJS
FM ANTENA

DATORA SKAŅAS 
KARTE

MP3 ATSKAŅO-
TĀJPROGRAMMA-

TŪRA 

DATU IERAKSTĪŠA-
NAS PROGRAM-

MATŪRA

CD ATSKAŅOTĀJS                      

RAIDĪTĀJA 
KONTROLIERIS

PĀRRAIDES UZRAUDZĪBA

Mikrofoni2.5

Lai ierakstītu, pastiprinātu vai citādi elektroniski darbotos ar skaņu 
pasākumā, pirmkārt tā ir jāpārvērš elektriskos signālos. To paveic ar 
skaņas sistēmas pārveidošanas elementu (ko apskatījām iepriekš - 
akustiskā enerģija/elektrības pārveidošana) - mikrofonu palīdzību.

Vienkāršāko mikrofonu kapsulu darbības princips ir identisks tiem, ko 
parasti lieto skandēs, tikai izmēri ir atšķirīgi (šie ir dinamiskie mikrofo-
ni). 

2.5.1 Mikrofonu klasifikācija

2.5.1.1 Mikrofonu klasifikācija atkarībā no audio-elek-
triskā signāla pārveides principa
Visbiežāk lietojamos mikrofonus iedala sekojoši:

Dinamiskie mikrofoni: Šie mikrofoni ir balstīti uz elektromagnētisko 
indukciju, kur tiek inducēta strāva elektriskajā konduktorā, kas kustas 
magnētiskajā laukā. Dinamiskajos mikrofonos maza indukcijas spolīte, 
novietota pastāvīgā magnētiskā laukā un ir piesaistīta diafragmai. Ie-
vadot skaņu caur mikrofona priekšējo sieniņu, skaņas viļņi, kas kustina 
diafragmas, vibrē. Ja diafragma vibrē, spole kustas magnētiskajā laukā 
un veido dažādas skaņas caur elektromagnētisko indukcijas spoli. 
Vienotā dinamiskā membrāna nevar uztvert visas audio frekvences. Šī 
iemesla dēļ dažos mikrofonos tiek izmantotas vairākas membrānas au-
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dio spektra dažādām daļām un lai kombinētu iegūtos signālus. 

Dinamiskie mikrofoni ir vieni no biežāk sastopamajiem, jo tie ir vien-
kārši un uzticami, un ar labu skaņas kvalitāti.

Kondensatoru mikrofoni: Kondensatora mikrofoniem membrāna ir 
metalizēta un atrodas netālu no liela metāla elektroda. Šie abi kom-
ponenti veido kondensatoru, kura kapacitāte mainās skaņas svārstību 
iedarbībā. Kondensatormikrofonu skaņas kvalitāte pārspēj dinamiskos 
mikrofonus, jo diafragmai nav jākustina bals spole, tāpēc impulsu pār-
vade kondensatoru mikrofonos ir daudz labāka.

Kondensatora mikrofoni ir jutīgāki pret triecieniem un vides parametri-
em (temperatūra, relatīvais mitrums) nekā dinamiskie mikrofoni, tāpēc 
tie tiek reti izmantoti skaņas tehnoloģijās.
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Elektriskā kondensatora mikrofoni: Elektriskais mikrofons ir kondersāto-
ru mikrofonu veids, ko izgudroja 1962.gadā. Ārēji lādētais metāls, kas 
atradās zem kondensatora tika aizstāts ar nepārtraukti lādētu elektris-
ku materiālu. Elektrets ir ferroelektrisks materiāls, kurš ir nepārtraukti 
elektriski lādēts vai polarizēts. Šis vārds cēlies no elektro-statisks un 
magnet-isks. Statiskais lādiņš tiek ievietots elektromateriālā, lielākoties 
magnētisms šeit tiek iegūts iestrādājot metāla gabalos magnētus. 

Sakarā ar mikrofonu labo veiktspēju un ražošanas vieglumu un ar 
zemām izmaksām, lielākā daļa no mikrofoniem šodien ir elektriskie 
mikrofoni, mikrofoni ar pusvadītāju ikgadējo apgrozījumu sasniedz ap 
1 miljardu gabalu.

2.5.1.2  Mikrofonu iedalījums pēc to fiksācijas

Rokas mikrofons: Viens no visbiežāk lietojamiem mikrofonu veidiem, 
kas tika radīts, lai dziedātāji vai runātāji varētu tos turēt rokā uzstāšanās 
laikā. To negatīvā iezīme ir tā, ka līdz ar pārraidāmiem signāliem, tie uz-
tver arī tos mazos troksnīšus, kas rodas berzējot rokas gar mikrofonu 
un tas var būt kaitinoši. Ir pielikts daudz pūļu, lai šo defektu izslēgtu 
mūsdienu mikrofonos. Vienkāršs veids, kā to izdarīt, ir uzlikt mikrofonu 
uz statīva.

ROKAS MIKROFONS PIESPRAUŽAMIE MIKROFONI

Dziesmu un deju šovos vai citās interaktīvās uzstāšanās reizēs un vi-
deo filmēšanā jāsastopas ar problēmu, ka dalībnieka galva nevar pa-
likt vienā vietā - pie mikrofona statīva. Tādēļ tika radīti piespraužamie 
mikrofoni, ko var pielikt tieši pie runātāja/dziedātāja apģērba. Dažreiz, 
īpaši dziesmu vai deju šovos, mikrofons (cilvēka ādas krāsā) tiek 
pielīmēts pie izpildītāja pieres. Tā labā īpašība ir tā, ka dejas laikā at-
tālums starp izpildītāja muti un pieri paliek nemainīgs, līdz ar to ne-
mainās arī skaņas raksturs.

Piespraužamos mikrofonus pievieno arī noteiktiem instrumentiem, 
kur statīvu izmantošana būtu neērta vai ierobežotu mākslinieka brīvī-
bu (piemēram, saksafonam vai citiem pūšamajiem instrumentiem).
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Kontaktmikrofoni: Šos mikrofonus pievieno tieši skaņas avotam, un 
tie uztver skaņas avota virsmas vibrācijas. Tos bieži pievieno mūzikas 
instrumentiem (ģitārām vai kājas mikrofonu dubultajam basam). Juve-
lierizstrādājumu veikalu ielas skatlogu signalizācijas sistēmas dažreiz 
darbojas uz tāda paša principa – ja skatlogu sit ar noteiktu spēku, kon-
taktmikrofons uztver vibrācijas un iedarbojas signalizācija.

Pistoļveidīgie mikrofoni: Šo mikrofonu nosaukums radies no to formas. 
Šie mikrofoni ir ļoti jūtīgi uz novietojumu, kas izpaužas kā akustikā vai 
iespējams no malām nākošu skaņas viļņu izzušana. Šos mikrofonus vis-
biežāk izmanto filmu uzņemšanā, kur mikrofonam un statīvam jāpaliek 
ārpus kadra un jābūt kadrā neredzamiem.

Paraboliskie mikrofoni: Skaņa mikrofonā tiek fokusēta ar akustiski 
paraboliska spoguļa palīdzību, caur kuru tiek spēcīgi palielināta tās 
orientācija un absolūtais jūtīgums. Šos mikrofonus lieto, lai ierakstītu 
dabas skaņas.

KONTAKTMIKROFONS PARABOLISKAIS MIKROFONSPISTOĻVEIDĪGIE 
MIKROFONS

2.5.1.3 Mikrofonu grupēšana pēc to orientācijas jūtīgu-
ma

Balstoties uz to uzbūvi, mikrofoniem ir vairākas jūtīguma pakāpes 
dažādās frekvencēs no dažādiem virzieniem. To sauc par virziena rak-
sturojumu un to parasti attēlo polārajā diagrammā. Polārā diagramma 
ir sektoru (PIE CHART) diagramma, kur galvenā novirze no mikrofona 
galvenā virziena ir attēlota uz grādu displeja un  jūtīgums tiek norādīts 
ar attālumu no centra. Visbiežāk mikrofonam ir dažādas orientācijas 
jūtīguma līknes atšķirīgās frekvencēs. Tā kā mikrofoni parasti ir cilin-
driski simetriski, ir pietiekami uzlikt šīs polārās diagrammas uz gareni-
skās ass, bet pastāv arī citas iespējas.

Sfēriskie  mikrofoni: Kā norāda to nosaukums, šie mikrofoni ir vienādi 
jūtīgi uz skaņu, kas nāk no jebkura virziena. Runājot par skaņas pasti-
prināšanu, tie nav ļoti praktiski, jo tie nenodrošina nekādu aizsardzību 
pret mikrofona kaukšanu. Tomēr tā ir taisnība, ka pateicoties tās vien-
mērīgajai frekvenču uztverei, tam nav raksturīgas jebkuras virsotnes, 
kas nozīmē, ka tiem nav frekvenču, kas ir jutīgākas pret gaudošanu. Šo 
veidu parasti izmanto skaņu ierakstīšanai.

Kardoīda (nierveida/sirdsveida) mikrofoni: Nosaukums attiecas uz fak-
tu, ka šī mikrofona virziena raksturlīkne, saskaņā ar angļu pieņēmumu, 
izskatās pēc sirds, un saskaņā ar vācu pieņēmumu, tas līdzinās nierei. 
Tas ir visbiežāk izmantotais  mikrofona veids. Tas ir ļoti labs skaņas pa-
stiprināšanai, un ar tā palīdzību var izvairīties no gaudošanas. Diemžēl 
tā frekvenču uztvere nav tik vienmērīga kā sfēriskajam mokrofonam, 
sevišķi tad, ja skaņas avots neatrodas uz šī mikrofona ass.
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SFĒRISKIE MIKROFONI KARDOĪDA (NIERVEIDA/
SIRDSVEIDA) MIKROFONI

DIVVIRZIENA VAI ASTOŅNIE-
KA FORMAS MIKROFONI

Divvirziena vai astoņnieka formas mikrofoni: To nosaukums cēlies no 
tā, ka viņu virziena līkne izskatās pēc astoņnieka. Šie mikrofoni neuz-
tver sānu signālus, bet tie ir aptuveni vienādi jutīgi pret signāliem, kas 
nāk no abiem virzieniem. Šī metode darbojas labi, ja mēs gribami ie-
rakstīt divus skaņas avotus, kas vērsti viens pret otru, piemēram, in-
tervijā vai stereo ierakstā.

2.5.1.4 Citas mikrofonu īpašības

Frekvenču pārraide: Mikrofonu frekvences pārraidīšana nav vienmērī-
ga.  Tomēr tā  nevar būt problēma, jo katram skaņas avotam ir raksturī-
ga savādāka  frekvence. Tādēļ ir mikrofoni, kas tiek izmantoti speciāli 
vienam instrumentam vai skaņas avotam, piemēram, balsij, bungām, 
flautai, ģitārai, zemu toņu instrumentiem (kājas bungas vai kontra-
bass), utt. 

Pa mikrofonu pārraidītās skaņas frekvence parasti ir no 20Hz-20kHz un 
aptuvenā frekvences pārraides līkne ir attēlota zemāk.
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Jutīgums: Ar mikrofona jutīgumu mēs saprotam, cik liels skaņas līmenis 
ir dotā ieejas skaņas spiediena gadījumā.

TwO-wAY OR FIGURE-OF-EIGHT PATTERN 
MICROPHONES
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Pārlādēšana/Pārslodze: Labi mikrofoni parasti spēj pārraidīt 140 dB 
SPL skaņas spiediena līmeni bez kropļojumiem. Šis skaņas spiediena 
līmenis ir līdz 10 dB virs sāpju sliekšņa! Šāds skaņas spiediena līmenis 
var rasties, piemēram, novietojot mikrofonu tuvu bungu komplektam. 
Šajos skaņas spiediena līmeņos, izejošā mikrofona signāla līmenis var 
būt tik augsts, ka tas varētu pārspēt ievades pastiprināšanas līmeni.

Simetriskie un asimetriskie spraudņi: Profesionālajos mikrofonos gan-
drīz vienmēr ir iebūvēti XLR 3-polu spraudņi. Trīs poli ir savienoti seko-
jošā veidā:

1. ZEME/NOĒNOJUMS  2. SIGNĀLS+  3. SIGNĀLS–

1 12 2
3 3

Simetriskā signāla vadīšana nodrošina augstu imunitāti pret traucē-
jumiem.

Lētāki mikrofonus var būt aprīkoti arī ar 6,3 mm slēdžiem. Tie ir savie-
noti šādi: 

VIRSOTNE: SIGNĀLS+ RIŅķIS (JA TĀDS IR): SIGNĀLS- NOĒNOJUMS: ZEME

Barošana: Dažiem mikrofoniem (piemēram, kondensatora mikrofo-
niem), lai tie darbotos, ir nepieciešams strāvas spriegums. Tas ir ne-
pieciešams daļēji, lai uzlādētu kondensatoru, un daļēji, lai barotu 
priekšpastiprinātāju. Praksē tiek izmantoti DC ar 9-48 V, kas tiek padots 
uz mikrofonu caur mikrofona kabeli. 
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Mikrofona aizsargfiltri: Mikrofoni, kurus izmanto vokālajā mākslā vai 
runai ir aprīkoti ar švammveidīgu filtru zem aizsargapvalka, vai arī tos 
var iegādāties ar ārējo apvalku, kuru ir iespējams uzlikt uz mikrofo-
na. Apvalkam piemīt spēja laist cauri skaņas viļņus, un tas aiztur vēja 
troksni un citus papildu trokšņus, kad tiek izrunātas skaņas t vai p. Tas 
arī aizsargā mikrofonu no sīkiem siekalu pilieniem. 

Īpaši studijās tiek izmantoti tā saucamie pop filtri. Ja novietoti 8-15 cm 
attālumā no mikrofona, tie pasargā no nepatīkamiem papildu trokš-
ņiem, izrunājot p un t skaņas, un mikrofons tiks pasargāts no bojāju-
miem, ko izraisa mazie siekalu pilieni.

2.5.2 Bezvadu mikrofoni
Bezvadu mikrofoni sastāv no VHF vai UHF FM radio ar mikrofona kap-
sulu, kas ievietotas tajā pašā apvalkā vai atsevišķā kastē. Šiem mikro-
foniem, lai pie tiem pieslēgtos, nav nepieciešams kabelis. Tas sniedz 
daudz lielāku brīvību, un arī skatam nepaveras kabeļu jūklis. To trū-
kums ir tas, ka sakarā ar radio kanālu izmantošanu tie ir jutīgi pret 
traucējumiem, un sakarā ar kanālu joslas platumu, frekvences amplitū-
da ir ierobežota. Tāpēc dinamikas pārraidīšana ir ierobežota.

Lietojot bezvadu mikrofonus, ir svarīgi, ka viena frekvence noteiktā 
vietā tiek izmantota tikai vienai ierīcei (piemēram, preses konferencē 
vairākas filmēšanas grupas izmanto līdzīgus bezvadu mikrofonus). 

Tie lielākoties darbojas uz baterijām, kas pirms lietošanas ir jānomaina 
vai jāuzlādē.
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Audio rediģēšana2.6

Digitālās audio rediģēšanas gaitā, teorētiski ieraksta kvalitāte nepa-
sliktinās, bet šodien ir praktiski neiespējami veikt visu rediģēšanas fāzi 
digitālā formā. Turklāt, atskaņošana vienalga notiks analogā režīmā, 
(izņemot zemes DAB vai ciparu satelītapraidi vai materiāla publicēšanu 
internetā).

2.6.1 Skaņas iegūšana - digitālais ieraksts

Ar mikrofonu ierakstīta skaņu (pašierakstītu) ar digitālo skaņas ierak-
stītāju var iekopēt datorā kā failu.

2.6.2 Audiomateriāla griešana 

Vienkāršai griešanai vajadzētu izmantot vienceliņa rediģēšanas pro-
grammu (piemēram SoundForge reportāžas griešanai), sarežģītai 
griešanai ir nepieciešams vairāku celiņu rediģēšanas rīks, piemēram, 
CoolEdit Pro. Ar daudzceliņu programmām var ierakstīt dažādas skaņas 
vienu uz  otras, kontrolējot to  skaļumus. 

Pabeigtā, samiksētā skaņa var tikt saglabāta kā vienkāršs .wav fails, bet, 
ja ir vēlme, to ir iespējams arī saspiest saglabāšanas laikā.
Kad ieraksts ir pabeigts, pirms atskaņošanas tas ir jārediģē/jāapgriež. 

Kad mēs to klausāmies, uzmanība jāpievērš sekojošām lietām:
	Vai intervējamais parāk bieži nesaka “ē” vai “hmm”/Vai nav pārāk ga-

ras pauzes?/Vai pārāk bieži netiek atkārtots kāds vārds, skaņa, tei-
kums vai ideja (nevēlami trokšņi, garas klusuma pauses ir jāizgriež, 
izņemot gadījumus, kad tie norāda, ka runātājs ir apjucis un brīdi 
apdomājas);

	Vai ir saglabāts oriģinālais fails (nerediģētā versija vienmēr jāsagla-
bā līdz brīdim, kamēr nav sagatavots beigu variants, taču lai izvairī-
tos no pārpratumiem, ieteicams to saglabāt arī pēc tam).

Materiāla rediģēšanas laikā jādomā arī par šādiem aspektiem:
	Vai teikums saglabās jēgu arī pēc rediģēšanas;
	Vai pēc apgriešanas netiks mainīta teikuma jēga;
	Vai nejauši kāds teikums beigu variantā nav iekļauts divas reizes;
	Vai griezuma vietās nav dzirdams klikšķis (ja tas ir dzirdams, to var 

novērst uzlabojot skaņas vilni un izlīdzinot skaņas līniju);
	Vai griezums nenovērš uzmanību. Ja tas ir vairāk traucējošs par 

“Hmm” skaņām, tad ir jāsaglabā oriģināls.
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2.6.3 Mūzikas un runas attiecības
Daudzus gadus atpakaļ pirms dziesmas atskaņošanas bija pieņemts 
par to paziņot. Un kad mūzika bija ieslēgta, tās laikā nesarunājās 
(runātājiem nemaz nenāca prātā tad runāt).

Šodien ir ierasts, ka mūzika var tikt atskaņota pat ziņu pārraides fonā, 
tā ir kļuvusi par līdzekli, ar ko aizpildīt laiku. Mūzika ir līdzīga zinātnieku 
“horror vacui” (kas nozīmē, ka dabai ir bail no tukšuma, tādēļ tā piepil-
da ikvienu vakumu - šodien tas nozīmē baidīties no klusuma vai ritmis-
kas melodijas trūkuma radio).

Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados komercradio kanālos ar-
vien populārāka kļuva rediģēšanas metode - “tikai mūzika - bez vār-
diem”. Arvien vairāk un vairāk tika veidoti programmu bloki, kuros 
varēja dzirdēt tikai mūziku - sākot no pāris dziesmām līdz pat 10-20 
minūtēm.  21. gadsimta pirmajos gados, sevišķi rīta pārraidēs, mūzikas 
raidstacijās parādījās aizvien vairāk runu. Trīs minūšu runāšanas limits 
vairs nebija spēkā. Komercradio raidīja sarunu pārraides pat 10 minūšu 
garumā bez mūzikas vai fona mūzikas, kuru laikā vadītāji vienkārši 
sarunājās.

2.6.4 Radio fona mūzika 
Tāpat kā ar fi lmu skaņu celiņiem, arī radio pārraidēs mēs bieži varam 
dzirdēt, ka mūzika nav priekšplānā, bet tā nodrošina sava veida fonu, 
kas vislabāk strādā, ja klausītājs pilnībā neapzinās tās esību. Mūzikas 
stils (tā esamība/neesamība) var pastāstīt klausītājiem par radiostaci-
jas tipu un vērtībām.

Mūzikas izmantošana sarunu laikā ir svarīga, ja runa neprasa nedalītu 
klausītāja uzmanību. Ja klausītājs patiesi vēlas iedziļināties diskusijā, 
tad fona mūzika var būt traucējoša un kaitinoša, tādēļ fona mūzika jāli-
eto uzmanīgi un attiecīgās proporcijās.

Daži fona mūzikas izmantošanas piemēri:
	ziņu laikā (ritmiska, kas atkārtojas);
	laika ziņu laikā (NEw AGE tipa, vīterojoši putni);
	zinātniski dokumentālu pārraižu laikā (elektroniska, varbūt tikai 

stīgu instrumenti);
	programmas/ pasākumu paziņošanas laikā;
	lai aizpildītu laiku (ja joprojām ir laiks līdz nākošajai pārraidei, var 

tikt atskaņots neitrāls džezs).

2.6.5 Audio efekti
SoundCli.ps ir bezmaksas skaņas efektu izplatīšanas portāls, kur jeb-
kurš var augšuplādēt skaņas efektus un lejuplādēt citu cilvēku vidotus 
skaņas efektus bez maksas.

SoundCli.ps vietnē nav pat jāreģistrējas, lai lejupielādētu bezmakas 
skaņas efektus, taču lai augšupielādētu - nepieciešams reģistrēties.

Internetā ir atrodamas daudz un dažādas šāda tipa vietnes, piemēram 
http://sweetsoundeff ects.com/
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2.6.6 Skaņas failu konvertēšana un arhivācija
Lielos .wav failus un gatavās programmas iespējams arhivēt .mp3 
formātā. Tam ir nepieciešama wav-mp3 konvertācijas programma 
(piemēram, CDex, waver, Rightclickmp3, utt.). Dažas ir pilnībā bez 
maksas, dažas ir bezmaksas 30 dienas.

Labas kvalitātes mp3 konvertācijai ir jābūt vismaz sekojošiem para-
metriem:
	Stereo: 192 kbps,
	Mono: 96 kbps.
(Mazāki par šiem ir pārāk trokšņaini un krakšķoši).

2.6.7 Ja mēs domājam, ka esam beiguši...
Mums vēlreiz janoklausās gala- rediģētais variants. Vēl labāk, ja arī citi 
cilvēki sniedz atgriezenisko saiti. Viņi varētu pamanīt kļūdas, kuras mēs 
nekad nedzirdētu.

2.7 Skaņas failu izplatīšana

2.7.1 Saspiestie skaņas faili
2.7.1.1 Kāpēc nepieciešama failu saspiešana
Digitālie audio faili izplatās ļoti ātri uz cietā diska - 10,5 MB minūtē. 
Ar saspiešanas/kompresijas procedūrām mēs varam tos samazināt, lai 
būtu praktiskāks izmērs: mēs varam tos pārveidot, lai tie būtu puse vai 
ceturtdaļa no sākotnējā lieluma.

Audio faili ievērojami atšķiras no citiem datiem, tādēļ ir jāpiemēro cita 
kompresijas/saspiešanas metode. Diagrammas vai teksta materiāls, 
kas veidots ar vārdu procesoru, un vispār, faili, ieskaitot tekstu un skait-
ļus, satur daudz atkārtotu zīmju (piemēram atstarpes). Tos var saspiest 
ar vispārējas nozīmes saspiešanas rīkiem, t.i., PKZIP vai ARJ, un rezultā-
tā, mēs varam dabūt vienu piektdaļu no sākotnējā apjoma. Šāda vei-
da kompresijas programmas tomēr nav piemērotas audio. Skaņa pēc 
būtības nepārtraukti mainās, tā neietver atkārtotus modeļus vai liekus 
datus. Vēl viens jautājums - kāda veida skaņas materiālu mēs gribē-
tu saspiest? Piemēram, runu, jo tā satur atkārtotus klusuma brīžus, var 
saspiest daudz veiksmīgāk nekā mūziku. Mūzikas materiālā tā sauktie 
"klusie periodi" arī ietver skaņu.
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Tātad mums vajadzīgs sarežģītāks process, kas izmanto skaņas īpašī-
bas un cilvēka auss dzirdes mehānismu. Diemžēl šīs procedūras ietver 
datu zudumu. Lietojot īpašu kompresijas metodi, izvēlētā kompresijas 
pakāpe vienmēr ir kompromiss starp pārraides kvalitāti un pārraides 
jaudu-pieprasījumu. Tieši tāpēc mūsu mērķis ir atrast efektīvu kom-
presijas veidu, kas "izmet" šādus datus no materiāla un neietekmē 
gala skaņas kvalitāti. Vēl viens svarīgs aspekts varētu būt kompresijas 
ātrums, jo ir praktiskāk skaņu uzglabāt saspiestā veidā, un klausīties 
to neekstrahējot, izmantojot tā saukto reālā laika atskaņotājprogram-
mas. Intensīva skaņas kompresijas procedūru attīstība sākās 80.gados 
un turpinās līdz pat šai dienai.

2.7.1.2 Skaņas failu kompresijas veidi

Kompresijas bez zaudējumiem būtība ir tā, ka datu apjoms tiek sama-
zināts, nepasliktinot kvalitāti. Šādā veidā tiek novērsts datu zudums. 
Labākas šāda veida programmas ir tās, kas spēj sasniegt lielāku kom-
presiju.

Šīs metodes princips ir tāds, ka, balstoties uz skaņas failu galvenajām 
iezīmēm, tiek izmantoti speciāli izstrādāti algoritmi. Izmēru sama-
zināšana bez zaudējumiem ir ievērojami mazāka (15-30%) nekā ar zau-
dējumiem (parasti 50 - 60%).

Šāda kompresijas procedūra ir, piemēram:
	Meridian Lossless Packing - MLP,
	Free Lossless Audio Codec - FLAC.

Lielākā daļa skaņas kompresijas metožu ietvert kādu zaudējumu, tas 
ir, procesā tiek zaudēta informācija: mērķis ir pārliecināties, ka šis in-
formācijas zaudējums neizraisa sadzirdamu skaņas kvalitātes paslik-
tināšanos, un kvalitātes pasliktināšanās ir pēc iespējas mazāka. Meto-
des panākumus un kvalitāti noteiks fakts, cik labi šo mērķi var sasniegt 
(tas ir, cik lielā mērā pasliktinās kvalitāte kompresijas procesa rezultātā). 

(Stingri ņemot, šīs procedūras nav datu kompresija, bet neatbilstoša 
kodēšana, jo izraisa datu zudumu.)

Šīs metodes būtība ir tā saucamā psiho-akustika, kas nozīmē, ka cil-
vēka auss nevar dzirdēt katru esošo skaņu, un tā nav vienādā mērā 
jūtīga pret katru skaņas augstumu. Metode mēģina izlaist ne tik labi 
dzirdamas skaņas daļas, vai arī tās iekļaut ar labāku dzirdamību ar 
mērķi panākt datu zudumu. Šo metožu efektivitāti lielā mērā nosaka to 
psiho-akustikā modeļa kvalitāte. Ja modelis ir kļūdains, tad dzirdamās 
daļas trūks skaņas materiālā, izraisot kvalitātes pasliktināšanos.



MODULIS SKAŅAS VEIDOŠANAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PAMATKURSS 75

Tā kā kodēšana ietver datu zudumu, un atšķirīgas procedūras izraisa 
dažādu pakāpju datu zudumu, katrs skaņas materiāls kodēts ar šādām 
procedūrām (kompresija ar zaudējumiem) iegūtu ievērojami sliktāku 
kvalitāti, ja tas tiktu pārkodēts vai pārveidots.

Šādas kompresijas procedūras ir:
	MP3;
	RealAudio;
	windows Media Audio - wMA.

2.7.2 Skaņas failu izplatīšana internetā

2.7.2.1 Skaņas failu augšupielāde koplietošanas portālā 
Tā kā YouTube nav piemērots tikai audio failu (mp3, wAV u.c.) vai tikai 
attēlu failu (JPG, PNG uc.) glabāšanai, pirms augšupielādēšanas tie ir 
jāapvieno ar tādiem formātiem, kas darbosies YouTube. 

Bezmaksas programmas, piemēram, windows Live Movie Maker palī-
dzēs pievienot attēlu skaņu celiņam, un līdz ar to mēs varam to pār-
vērst .wMV video failu formātā. Pēc failu pārveides tos var augšuplādēt 
YouTube sistēmā.

Solis 1: Izvēlieties jūsu audio un attēlu failus un
1. noklikšķiniet augšējā joslā uz Pievienot fotogrāfijas un video (Add 

photos and videos), un izvēlēties attēlu no sava datora. Šis attēls 
tiks parādīts uz ekrāna. 

2. Noklikšķiniet uz Pievienot mūziku (Add music) un izvēlieties audio 
ierakstu/celiņu.

Solis 2: Savienojiet attēlu ar audio failu 
Lai pārliecinātos, ka fails tiek augšupielādēts YouTube sistēmā, nosakiet 
uz laika līnijas attēla garumu, kas atbilstu skaņas ieraksta garumam.
1. Veiciet dubultklikšķi uz zaļā skaņas celiņa uz laika līnijas, kas norādīs 

"gala punkts". Nokopējiet skaitli, kas norāda skaņas ieraksta garumu 
(piemēram, 261.49). 

2. Divreiz uzklikšķiniet uz attēla miniatūras uz laika līnijas un uzrakstiet 
laika garumu, kas sakrīt ar skaņas ieraksta garumu. Ja, piemēram, 
skaņas ieraksa garums ir 261.49, tad arī attēla laiks jānosaka 261.49.

Solis 3: Saglabājiet failu 
1. Izvēlieties iespēju Ieteicamais šim projektam (Recommended for 

this project).
2. Kad esat izveidojuši jūsu video nosaukumu, noklikšķiniet uz "Sagla-

bāt" (Save).

2.7.2.2 Radio internetā
Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (ITU - International Telecom-
munications Union) veic radiofrekvenču spektra diapazona sadalīšanu, 
radiofrekvenču piešķiršanu un radiofrekvenču piešķiršanas reģistrāciju 
un katrai valstij piešķir noteiktu skaitu frekvenču komplektu, kurā radio 
stacijas var darboties. Tādēļ frekvenču joslu lietošana ir diezgan dārga.
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Tajā pašā laikā nav nekādu ierobežojumu radio darbībai internetā. 
Rediģētā programmas plūsma tiek pārvērsta par sava veida saspies-
tu plūsmas formātu (piemēram, rm). Lai to izmantotu, ir pietiekami 
operēt vai īrēt izvietošanu (webhosting) uz servera, ar nepieciešamo 
joslas platumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu raidījuma plūsmu. Uz 
servera  augšuplādētāis joslas paltums nosaka, cik daudz cilvēku vien-
laicīgi var klausīties raidījumu. Ja mēs aprēķinām ar labākas kvalitātes 
datu plūsmu, piemēram, 256Kbps, tad, lai simts cilvēku varētu klausī-
ties programmu, nepieciešama simtkārtīga šī vērtība. Interneta radio 
vienīgais ierobežojums ir tas, ka ir jāievēro autortiesības.

"Straumēšanas mediji" nozīmē, ka dati nāk paketēs; tie kļūst lasāmi, 
tiklīdz tie tiek izmantoti, un nav nepieciešams lejupielādēt visu datu 
kopumu. Tas ir veids, kā tā sauktie mediju serveri nodrošina ātru datu 
piegādi. Protams, mūsu datoram ir jābūt šī koda ieguves algoritmam.

2.7.2.3 Podkāsti
Podkāstu tehnoloģija ļauj sērijveidā publicēt skaņas, video un ci-
tus failus internetā tādā veidā, ka lietotāji var abonēt kanālu, kas sa-
tur  konkrēta materiāla epizodes. Podkāstings kļuva populārs 2004.
gada beigās, kad portatīvie mūzikas atskaņotāji tika izmantoti aizvien 
biežāk.

Podkāstu izmantošana: Ar "podkāstu" tehnoloģiju palīdzību (no-
saukums tika izveidotas no terminiem iPOD un apraide- ang. broad-
cast), lietotāji var parakstīties uz ziņu kanāliem, tādējādi nekavējoties 
iegūstot informāciju, piemēram, par jauniem atklājumiem zinātnes 
nozarē, vai arī viņi var lejupielādēt informāciju jebkurā interešu jomā: 
jaunākās ziņas, valūtu kursi utt. Pēc parakstīšanās RSS (Really Sim-
ple Sindication) lasītājs, kas ir iebūvēts pārlūkprogrammā, norāda uz 
jaunākajām ziņām, kuras lietotājs var izlasīt jebkurā brīdī datorā vai 
tālrunī. Mūsdienu portatīvās multivides, viedtālruņu un citu rīku laik-
metā, tas ir diezgan ātrs informācijas iegūšanas veids, tāpēc mums ne 
vienmēr jāseko ziņām mīļākajā ziņu portālā.
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Radio2.8

2.8.1 Radio vēsture
Radio vēsture sākās 19. gadsimtā. Herca rezonators tiek uzskatīts par  
radio priekšteci. Hercs, veicot eksperimentu 1887. - 1888. gadā pierā-
dīja, ka pastāv elektromagnētiskie viļņi. 1894. gadā itālis Markoni 
prezentēja telekomunikāciju viļņu praktisko pielietošanu un bezvadu 
telegrāfu. 1896. gadā krievu zinātniekam Popovam izdevās nosūtīt 
bezvadu telegrāfa ziņas 250 m attālumā, un piecus gadus vēlāk viņš 
izveidoja bezvadu savienojumu starp Angliju un Ameriku. 1906. gadā 
Lee de Forest izgudroja trīs elektrodu cauruli, tā saukto triodi, ar kuru 
tika izveidots daudz labāks uztvērējs. Tādā veidā kļuva iespējams radio, 
lai ne tikai pārraidītu signālus, bet arī cilvēka balsi.

Pirmā radio pārraide tika pārraidīta 1914. gadā Beļģijā un 1921. gadā 
Pitsburgā tika uzsāktas pirmās regulārās apraides. Radio apraide drīz 
kļuva izplatīta Eiropā un 1922. gadā tika nodibināta British Broadcas-
ting Co Ltd (BBC), un Vācijā sāka raidīt divi privātie uzņēmumi.

Atskatoties uz pašiem senākajiem radio, jāpiemin, ka paši pirmie ra-
dio bija bezvadu kristāla detektoruztvērēji.  Tos 1906. gadā izgudroja 
amerikānis Gw Pikardds (Pickard).  Detektorradio priekšrocība bija, kā 
tā darbībai nebija nepieciešama maiņstrāva vai baterijas. Taču tam bija 
trūkums - tas varēja uztvert pārraides no neliela attāluma un augstas 
veiktspējas raidījumus, kā arī tas slikti spēja nošķirt stacijas. Un tikai 
viens cilvēks varēja klausīties šo ierīci - ar vienu austiņu. Ja vairāki cil-

vēki vēlējās dzirdēt programmu (piemēram, citi ģimenes locekļi), tad 
bija nepieciešami skaļruņi, kurus kristāla detektors pats nevarēja dar-
bināt. Signāli, kas nāca no ētera, bija jāpastiprina. Šim nolūkam tika 
izgudrota elektronu caurule (tā dēvētā "lampa"), kuras uzdevums bija 
pastiprināt saņemtos signālus - desmitkārtīgi vai pat divdesmitkārtīgi. 
Elektronu cauruļu ierīces jau tika izgatavotas Pirmā pasaules kara laikā 
militāriem mērķiem, bet Ungārijā tās kļuva pazīstamas tikai 1925. gadā 
ar nosaukumu "laternas". "Multi-Laternu" radio ražošana sākās 30. ga-
dos. Tie bija superuztvērēji ar vairākām viļņu joslām, bez garajiem  un 
vidējiem viļņiem, tika ieviesti arī īsviļņi (HF - augstas frekvences).

Elektronu caurule kā arī radio izskats beidzot tika standartizēti 1930.
gadā.  Radio vienā pusē bija skaļruņi, otrā pusē - skala, pogas un "bur-
vju acs", kas tika izgudrota 1938. - 1939. gadā, lai norādītu pārraides 
stiprumu. Rietumeiropā lampu radio tika ražoti jau 1920-to gadu 
sākumā, un tās sastāvēja no plakanas kastes, kuras augsējā daļā atra-
dās radio lampas un lokveida formas skaļrunis (eksponentkonuss) arī 
kļuva par daļu no tā (zināms arī kā "gulbja kakls"). 

Avots: vecsmo.eoldal.hu
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2.8.2 Radio staciju veidi
Radio stacijas var klasificēt pēc daudziem aspektiem:

Pamatojoties uz saturu, ir iekšzemes pilna servisa/apraides radio vai 
īpaša "formāta" radio stacijas (šajā kategorijā dažas specializējas mūzi-
kas stilos vai diskusiju šovos); un te pieder arī propagandas stacijas, 
kuru mērķkauditorija ir klausītāji ārvalstīs. Misijas/ reliģiskās radiostaci-
jas veido atšķirīgu kategoriju. Tāpat kā žurnālu gadījumā, radiostacijas 
tēlu un panākumus nosaka pareizi izvēlētas tēmas, laba rediģēšana/
apstrādes kvalitāte un paketes saturs. Minoritāšu vai nacionālās pie-
derības radio var klasificēt kā komerciālus, kopienas, sabiedrības; vis-
pārējus vai specializētus radio.

Ņemot vērā pārklājuma zonu, tie var būt nelielu kopienu radio (aptver 
dažus km2, piemēram, mikrorajona radio), vietējais (10-30 km2, pilsētas 
radio), reģionāls (30-100 km2), valsts (staciju tīkls, kas aptver visu vals-
ti), vai īpaši paredzēti ārvalstīm, starptautiskai vai pasaules sabiedrībai 
(piemēram, BBC wS). 

Runājot par finansējumu, radio var būt komerciāls vai nekomerciāls. 
Nekomerciālajiem radio finansiālais atbalsts varētu nākt daļēji vai pilnī-
bā no valsts, vai arī no klausītājiem (abonēšanas maksa vai brīvprātīgs 
atbalsts), vai no citām organizācijām (baznīcas, fondi u.c.). 

Runājot par īpašnieku, radio var būt valsts, baznīcas, kopienas / nodi-
binājuma / universitātes rokās, vai arī tie var piederēt pašvaldībai vai 
privātpersonai. Privātpersonas gadījumā tās varētu būt neatkarīgas 
privātas stacijas, kur radio pārraides nodrošina vietējie uzņēmumi vai 
radio tīkls, kurā īpašnieks darbojas ne tikai vietējā, bet valsts mēroga 
tīklā. Īpašnieks varētu būt ārī ārvalstu sabiedrība. 

Pēc izplatīšanas tehnoloģijas izšķir analogās un digitālās programmas. 
Analogajās programmās ir vidējie vai garie viļņi (AM) vai īsviļņi, kas 
parasti var aptvert lielāku teritoriju, tādēļ tie lielākoties tiek izmanto-
ti valsts mēroga vai starptautiskiem raidījumiem. Ultraīsviļņu joslā FM 
raidījums ir piemērots stereo mūzikas atskaņošanai, bet to var uztvert 
tikai mazākā teritorijā. 

Pēc cita iedalījuma veida izšķir - zemes, satelīta, kabeļu raidījumus un 
interneta raidījumus. Interneta raidījumi var būt tikai digitālā formātā, 
pārējie var būt vai nu analogi vai digitāli. Radiostaciju skaits ēterā tiek 
reglamentēts, tādēļ stacijas var darboties tikai ar valsts atļauju. To pa-
rasti iegūst iepirkumu konkursu ceļā, kuros svarīgākie aspekti ir saturs 
(sabiedrības intereses) vai raidījumiem piesaistītie fondi. Tomēr, frek-
venču trūkuma problēma bieži vien tiek pārspīlēta un tiek izmantota 
kā attaisnojums.

Iepriekš minētās kategorijas var variēt dažādos veidos, tāpēc praksē 
var norādīt dažus pamatveidus. 
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Sabiedrisko radio var finansēt valsts, vai arī tas var būt privātās rokās. 
Galvenā atšķirība starp sabiedrisko radio un pilnīgu valsts radio ir tā, 
ka sabiedriskais radio sniedz objektīvu informāciju, tas nekalpo valsts 
propagandai. Tā uzdevums ir informēt, izglītot un izklaidēt. Labs sa-
biedriskā radio piemērs ir BBC. Sabiedrisko pakalpojumu radiostacija 
parasti var nodrošināt vairākas paralēlas programmas. Tās var būt pilna 
servisa/apraides programmas, kas aptver visus žanrus (oriģinālā BBC 
koncepcija), un tam var būt īpašas programmas (to vidū visbiežāk ir 
klasiskā mūzika un literatūras programmas).

Sabiedriskais pakalpojums klasiskajā raidījumu izpratnē parāda, kāpēc 
"nevērtīgas" masu programmas netiek iekļautas apraidē. Mūsdienās 
sabiedrisko pakalpojumu koncepcija tiek atkārtoti izvērtēta: komer-
ciālie radio arī uzskata sevi par sabiedriskajiem radio, jo tos klausās 
lielāks cilvēku daudzums nekā tradicionālos sabiedriskos  radio. Sabie-
drisko pakalpojumu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas plašāku klausītāju 
auditoriju. Radiostacija, kas pārraida dažāda veida augstas kvalitātes 
pārraides bija piemērota šim mērķim  līdz brīdim, kad tās konkurenti 
parādījās ar mērķi kalpot komerciālām interesēm. Tad radio spēra soli 
pretīm vieglāka satura programmām kvalitatīvu  programmu vietā. 
Šajā vidē tradicionālo sabiedrisko staciju uzdevums ir uzturēt kvalitāti 
- tā ir sava veida misija.

2.8.3 Sabiedriskā radio raksturojums:

	Informācijas piegādes obligāts minimums;
	Ļoti maz komentāru;
	Darbojas "paziņojumu "veidā - vienvirziena informācijas plūsma: 

informācijas sniegšana;
	Taustāms attālums starp klausītājiem un darbiniekiem, atturīgāks 

stils;
	Darba slodzes vienmērīgs sadalījums.

Bez sabiedriskajām stacijām, komerciālie radio veido otru lielāko ka-
tegoriju mūsu duālajā mediju sistēmā. To vienīgais mērķis ir gūt peļņu,
viss ir pakārtots šim mērķim. Viņu ienākumu avots ir reklāmas, kas ir
paredzētas, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk indivīdu, starplaikos at-
skaņojot mūziku un diskusiju pārraides. Mediju likumi var noteikt, ka
šīm stacijām jāpārraida konkrētu daļu no sabiedriskā pakalpojuma
programmu klāsta. Komerciālie radio strādā uz konkrētu, mazāku
klausītāju grupu, kuras vajadzības var viegli prognozēt. Šim mērķim
tiek izmantots konkrēts formāts, kurā tiek atskaņoti īpaši izvēlēti mūzi-
kas stili.

2.8.4 3.4 Komerciālo radio raksturojums:
	Mērķis - par katru cenu sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju;
	Piesaistīt uzmanību, izmantojot komerciālās kampaņas, izpārdoša-

nas, spēles un iespaidīgus šova elementus;
	Savā stilā viņi cenšas būt tik "forši" un saistoši, cik iespējams; 
	Iesaista slavenības;
	Pārvērš komunikāciju par preci; 
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	Galvenais mērķis: aizpildīt laika nišas starp reklāmām.

Pēdējo desmitgažu attīstības rezultāts ir izmēģinājumu mediju sistē-
ma, kurā trešais komponents ir kopienas (vietējais) radio. Tie salīdzinā-
jumā ar sabierisko vai komerciālo radio dod iespēju mazākām ko-
pienām pārraidīt neformālos apstākļos. Tos parasti uztur kopiena,
darbinieki strādā bez algas. Viņu mērķis ir „iedot mikrofonu“ kopienai. 

To klausītāju skaits parasti ir ļoti zems, jo to īpašās pārraides ir vēr-
stas uz nelielu auditoriju. 

2.8.5 Kopienas (vietējo) radio raksturojums:

	Tie nevēlas uzrunāt visus par katru cenu; 
	Atbalsta subkultūras, minoritātes, konkrētas sabiedrības grupas; 
	Lielākoties balstās uz brīvprātīgo darbu; 
	Raksturīga personiska, atvērta attieksme; 
	Pieejamība: tos veido cilvēki, kas tajā ir iesaistīti;
	Klausītāji tiek uzskatīti par saviem partneriem; 
	Radio un klausītāji viens otru savstarpēji ietekmē;
	Bezpeļņas darbības princips: to ienākumi tiek izmantoti uzturēša-

nai, tie ir lēti; 
	Klausītājs piedalās radio programmu veidošanā; 
	Vietējais aspekts ir nozīmīgs; 
	Cenšas stiprināt vietējo kultūru un valodu; 
	Pārsvarā identificē sevi ar risināmajiem jautājumiem; 
	Nekoncentrējas uz zvaigznēm, bet uz ikdienas cilvēkiem; 
	Darba lomas, uzdevumi pārklājas, vienādotas lomas;
	Tēmas nav ne starptautiski vai valstu pasākumi, ne partiju politikas, 

bet vietējās nozīmes notikumi (vai ziņas no kaimiņu novadiem); vie-

tējo  iedzīvotāju un kopienas jautājumi, viņu prieki un konflikti vai 
notikumi, tēmas, kas  svarīgas vienādi domājošai cilvēku grupai; 

	To vērtības - pamatotas vietējā  kultūrā, vietējo organizāciju, pastā-
vīgo jautājumu, tendenču, mākslas darbu u.c. prezentācija.

2.8.6 Žanru teorija

2.8.6.1 Intervija
Intervija ir noteiktas formas personīgā saruna, kuru ieraksta un prezen-
tē ar žurnālistikas līdzekļiem. Saruna notiek starp preses pārstāvi (pārs-
tāvjiem) un indivīdu (indivīdiem), un kurā tiek iegūta informācija pu-
blikācijai. Klasiskās vai informatīvās intervijas mērķis ir publicēt precīzu 
informāciju, kas iegūta no intervējamā - droša un autentiska avota. 
Portreta vai uz personu vērstas intervijas mērķis ir detalizētā veidā ie-
pazīstināt ar intervējamā personību. 

2.8.6.2 Intervijas jēdziens 
Intervija ir saruna starp diviem vai vairākiem cilvēkiem, kur no intervē-
jamā tiek iegūta informācija par konkrētu tēmu. Intervija ir plaši izman-
tots paņēmiens, ko bieži piemēro, piemēram, zinātniskajā pētniecībā 
(piemēram, dziļās intervijas), plašsaziņas līdzekļos, tirgus izpētē vai iz-
vēloties darbiniekus.
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2.8.6.3 Interviju veidi
Veicot interviju, tiek pretstatīti divi pretēji punkti: informācijas pilnība 
un intervijas gaitā iegūtās informācijas apstrādājamība. Tādējādi inter-
vijai ir divi galvenie veidi vai arī vidusceļš starp abiem:

Nestrukturēta intervija: intervējamais var brīvi izklāstīt savu viedokli 
par doto tēmu. Viņš var izteikt savas domas pilnīgi un informatīvi, lai 
gan tas padara šo interviju grūtāk salīdzināmu ar citām intervijām.

Strukturēta intervija: intervējamais īpašos apstākļos var tikai atbildēt 
uz iepriekš noteiktiem jautājumiem. Tādā veidā ir vieglāk salīdzināt šo 
interviju ar citām, bet intervējamā pašizpausmes iespējas  ir ierobežo-
tas, un tāpēc viņš var nesnieg visu informāciju.

2.8.6.4 Reportāža
Reportāža ir sarežģīts ziņu atspoguļojums, kas ietver vairāku žanru 
iezīmes. Tajā atspoguļo parādību vai parādību grupu, kas tiek parādīta 
caur žurnālista personību sociālās psiholoģijas kontekstā. Žurnālista 
personība izpaužas tēmas izvēlē, kas parāda viņa sociālo un psihisko 
jutību. Viņa personība atspoguļojas viņa žurnālistikas pieredzē - kā 
viņš atatspoguļo faktu materiālu, un kā viņš laiku pa laikam pauž savu 
viedokli. Reportieris iztaujā intervējamos vai reportāžas subjektus uz 
vietas vai studijā. Intervija, ziņu lasīšana un portrets nav reportāžas.

Reportāžas jēdziens: Reportāža sniedz pārskatu par interesantu noti-
kumu. Tas ir cilvēkcentrēts žanrs, kurā gūst informāciju no cilvēkiem, 
kas iesaistīti kādā notikumā, to filmē notikuma vietā, vai tā ir balstīta 
uz pieredzi, kas saistīta ar vietu un to publicē laikrakstā, radio vai TV.  
Tā ir pragmatiska, tā izskaidro realitāti. Tas ir pārejas žanrs, krustpunkts 
faktoloģiskajai un viedoklī balstītajai žurnālistikai.

Reportāža pēta, novērtē un vispārina. Tajā ir nozīme ne tikai notiku-
mam, bet arī notikuma vietai un iesaistītajām personām. Reportāža 
ir liberālāka nekā informatīvie žanri. Tajā pat var iekļaut dialogus vai 
aprakstus. Tā neanalizē, bet veido subjektīvu viedokli un tajā var parā-
dīties arī žurnālists. Autors pat var attainot slavenas personības ar 
daiļliteratūras līdzekļiem.

Reportāžas veidi:
	Pragmatiska, faktus konstatējoša; 
	Vērtējošā, analizējoša; 
	Ziņojums par notikumu, apstākļiem vai stāvokli;  
	Dokumentālā reportāža.

2.8.6.5 Ziņu pārraide
Ziņu pārraide ir realitātes atspoguļojums rediģētā un saīsinātā veidā; 
ir svarīgi, ka reportieris ir uz vietas un veido raidījumu, balstoties uz 
savu pieredzi un iespaidiem. Viņš dod faktisku un precīzu informāciju 
un palīdz mums sajust atmosfēru. Būtiskākā atšķirība starp jaunākajām 
ziņām un ziņu klipu ir personiskais tonis.
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Notikumu apskats ir ziņas, tomēr, tas ir kaut kas vairāk. Tas ne tikai kon-
centrējas uz galveno ideju, bet arī mēģina parādīt atmosfēru, jo tās tiek 
veidotas notikuma vietā (piemēram, ziņas no kara zonas). Tās atšķiras 
no ziņu klipa tādā nozīmē, ka tās nav bezpersoniskas, bet notikumi tiek 
skatīti ar žurnālista acīm. Notikumu apskats sniedz pārskatu par tām 
pašām lietām kā ziņu klips (kam kas noticis, kad un kur), bet tās arī at-
bild uz jautājumu “Kā”.  Te parasti neapspriež jautājumu “kāpēc”, jo tas ir 
reportāžas darbības jomā. 

Ziņu pārraide: Vismaz 90 procenti no pārraides laika aizņem jaunāko 
iekšzemes un starptautisko notikumu atspoguļojums - neiekļaujot sa-
tiksmes ziņas, laika prognozi un sporta ziņas. Tā ir vissvarīgākā informa-
tīvo pārraižu  apakšgrupa, kas galvenokārt informē skatītājus ikdienas 
ziņu pārraižu veidā un sniedz iknedēļas kopsavilkumus par jaunumiem 
pasaulē. 

Ziņu jēdziens: Ziņas sastāv no informācijas gabaliem, kas nāk no kon-
trolētiem un autentiskiem avotiem, tās attiecas uz lielāko iedzīvotāju 
daļu, un tās ir profesionālu žurnālistu pētījumu rezultāts.

Ziņu struktūra un saturs: Ziņas ir īss, kodolīgs, skaidrs un objektīvs pre-
ses materiāls. Kopumā tām jāatbild uz sešiem jautājumiem: "Kas? Kad? 
Kur? Kas? Kā? Kāpēc?". Mēs varam teikt, ka ideālā variantā labi uzrakstī-
tās ziņās nav neviena lieka vārda, kas nozīmē, ka jebkura vārda izlaišana 
padarītu ziņas nesaprotamas. 

Ziņa sākas ar ievadu, kurā apkopota vissvarīgākā informācija. Ziņu gal-
venā daļa ietver ievada izklāstu. Ziņu struktūra izskatās kā otrādi no-
vietots trīsstūris (preses literatūrā to bieži sauc par piramīdu). Platākajā 
daļā, tas ir, ziņas sākumā tiek iekļauta svarīgākā informācija, bet vis-
mazāk nozīmīgi fakti tiek atstāti uz trijstūra virsotni (ziņu beigas).

Ziņu objektivitāte: Lielākoties tiek sagaidīts, ka ziņu aģentūras būs ob-
jektīvas, kas bieži vien tām ir liels izaicinājums. Žurnālisti bieži pieļauj 
kļūdu, atspoguļojot kādu notikumu, zaudējot objektivitāti un iespai-
dojot to ar savu viedokli vai politisko pārliecību. Ziņu autentiskums tiks 
apšaubīts, žurnālisti kļūs par mērķi uzbrukumiem saistībā ar žurnālista 
ētiku.

Faktori, kas palielina informācijas vērtību: Par ziņām tiek pārvērsta tā 
informācija, kuru izvēlas preses cilvēki. Atlase notiek, pamatojoties uz 
to informatīvo vērtību. Tā padara informāciju izmantojamu kā ziņas, lai 
tā varētu sasniegt pēc iespējas vairāk cilvēku. Cita pieeja: ziņu vērtība ir 
informācijas papildu pazīme, kas padara to pārdodamu. Ziņu vērtības 
noteikšana ir profesionāls uzdevums.

Ziņu vērtību palielina šādi faktori:
	notikuma vai darbības akualitāte un svaigums;
	iesaistīto personu stāvoklis vai ietekme, vai tie ir slaveni ;
	ģeogrāfiskais un kultūras tuvums; 
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	notikuma vai darbības unikalitāte, to neparastums, pārsteiguma vai 
šoka moments;

	spēja to iekļaut tematiskā rāmī, tas ir, vai ziņas ir pēcteces kaut kam 
iepriekšējam;

	kāds interesants informācijas aspekts, tās izklaides raksturs

2.8.6.6 Diskusiju cikli
Tie parasti ir tiešā ētera diskusiju cikli, ko saista šova vadītāja vai vadī-
tāju personība. Tiešā ētera diskusijas ar pieaicinātiem viesiem un stu-
dijas ainas krāšņākas padara filmu klipi, iepriekš ierakstītas intervijas, 
filmu daļas un video. Lielākā daļa šādu pārraižu ir tā saucamās servisa 
programmas, kas izklaidējošā veidā informē sabiedrību par svarīgām 
lietām, piemēram, veselības jautājumiem, bērnu audzināšanu, laika 
pstākļiem, satiksmes jautājumiem. Lielākoties šie raidījumi tiek pārrai-
dīti katru dienu, galvenokārt agrās rīta stundās, tie tipiski ietver visus 
piedāvātos tā dienas laika raidījumus.

2.8.6.7 Analītiskais raidījums
Šis programmas veids balstās uz detalizētu ziņu, sabiedrību interesē-
jošu notikumu analīzi. Pretēji īsiem, faktiskiem ziņu izlaidumiem, kam 
atbilstoši to žanram ir jānodala fakti un viedokļi, šo raidījumu mērķis ir 
nodrošināt aiditoriju ne tikai ar faktiem vai īsu notikuma video klipu, 
bet ar notikuma attēliem un video, kas to izskaidro, komentāriem un 
bieži vien konfliktētošiem viedokļiem. Šo pārraižu forma bieži vien ir 
studijas reportāža vai debates, kas sākas ar klipu, kas saistīts ar tēmu 
un ko noslēdz faktus atspoguļojoša reportāža.

2.8.6.8 Sporta pārraides

Tiešraides sporta pārraides tiek translētas vai nu vienlaicīgi ar notiku-
mu vai ar laika nobīdi vai rediģētā formā no audiovizuālā ieraksta. Ko-
mentētājam vai žurnālistam ir svarīga loma šajā žanrā, tādēļ, ka tam 
ir jānodrošina skatītāji vai klausītāji ar papildus informāciju un intere-
santiem faktiem, lai iesaistītu auditoriju pasākumā, bieži vien viņš skaļi 
izsaka arī savu viedokli.

2.8.6.9 Kultūras un izglītojošas pārraides
Izglītojošu un/vai zinātnisku programmu mērķis ir uzturēt kultūras 
mantojuma vērtības vai sekmēt kultūras daudzveidību. Iepriekš bija 
“skolu TV”* pārraidītās programmas, kas bija saistītas ar standarta izglī-
tības saturu. Mūsdienās ir pieejami tematiskie zinātniskie kanāli, kā arī 
tādi, kas pārraida literāras programmas, klasiskās mūzikas koncertus, 
reportāžas ar māksliniekiem un operas izrādes.

*Pagājušā gadsimta 60. - 80. gados TV programmas bieži vien tika saistītas ar kla-
ses darbu skolās, veidojot programmu struktūru tika ņemts vērā skolas mācību gra-
fiks, apgūstamā viela. Programmas, kas saistītas ar skolā apgūstamo vielu, bieži tika 
ņemtas no TV arhīviem un atkārtotas.  „Skolas televīzijas” laiks bija ļoti svarīga ēra. Tā 
bija pārraide, kur mācīšanos un skolotāju gatavošanās darbu atbalstīja televīzija, kas 
pārraidīja skolas mācību vielas prezentācijas.
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Aktivitātes2.9

1. Skaņas pamati
A.   Vingrinājumi skaņas pamatos

1. Kad esat noklausījušies dažus skaņas paraugus, centieties no-
teikt to frekvences. Varat savus rezultātus pārbaudīt ar viedtālruņa 
aplikācijas palīdzību.
2. Nosakiet trokšņa/signāla attiecību un dinamiku dažādos audio 
failos.

2. Skaņas veidošanās
B. Vingrinājumi par skaņas veidošanos 

3. nosakiet, vai dažādi audio faili ir sagatavoti labākos vai sliktākos 
kompresijas apjomos.
4. Noklausieties skaņas ierakstu caur tumbām un pēc tam caur aus-
tiņām. Kādas atšķirības varat saklausīt? Kādas ir katras ierīces priekš-
rocības un kādi ir trūkumi?

3. Skaņas ierekstīšanas rīki
C. Vingrinājumi ar skaņas ierakstīšanas rīkiem

5. Nokopējiet ierakstīto skaņas failu uz datora, atveriet to ar skaņas 
apstrādes programmu un noklausieties.

4. Mikrofoni
D. Vingrinājumi ar mikrofoniem

6. Izdariet skaņas ierakstīšanu ar jums pieejamajiem mikrofoniem 
dažādās situācijās. Centieties izvēlēties vispiemērotāko mikrofonu 

dotajai situācijai un videi. 

5. Audio rediģēšana      
E. Vingrinājumi audio rediģēšanā

7. Veiciet sekojošas darbības ar datorā iekopētu failu: 
8. Apstrādājiet to tā, lai tā pilnais garums būtu starp 75 un 90 se-
kundēm. 
9. Veiciet tā graizīšanu.
10. Ja skaņas apstrādes programmā ir tādas iepējas, veiciet toņa 
maiņu, saspiešanu un normalizēšanu.

6. Skaņas failu izplatīšana 
F. Vingrinājumi skaņas failu izplatīšanā

11.  Veiciet ieraksta saspiešanu dažādās pakāpēs. 
12. Izvēlieties skaņas kvalitāti, kas vēl ir baudāma.
13. Augšuplādējiet to kādā tīmekļa vietnē.

7. Radio 
G. Vingrinājumi par radio     

14. Veiciet lomu spēli, iejūtoties pārmaiņus intervētāja un intervē-
jamā lomā.

15. Organizējiet improvizētu komandas tikšanos, organizējiet "prā-
ta vētras", sagatavojiet radio pārraidi, sadaliet pienākumus.

16. Divu vai trīs vilvēku grupās dodieties uz dažādām vietām un 
veicat reportāžas un intervijas balstoties uz zināšanām, ko gu-
vāt par žanru teoriju. 

17. Rediģējiet un sagraiziet iegūto materiālu.
18. Kopīgi noklausieties gatavo materiālu un dalieties viedokļos 

par veiksmīgiem un neveiksmīgiem risinājumiem, kas izmanto-
ti materiāla radīšanā. 
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Izmantoto informācijas 
avotu saraksts2.10

 Example - Art, Storytelling, Technology and Education. 
 Retrieved February10, 2014, from 
 http://www.jasonohler.com/storytelling/index.cfm
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Ievads3.1

Vai esat kādreiz ar kameru vai viedtālruni filmējuši savu ģimeni, pasā-
kumu vai ekskursiju? Vai esat kādreiz domājuši, cik lieliski  būtu, ja varē-
tu mājās apstrādāt un samontēt uzfilmētos kadrus,  kā patīk? Vai jums 
ir dators, kas ir piemērots video montāžas darbiem, bet varbūt nezināt 
ar ko sākt? Ja tā, jūs esat īstajā vietā! Ja neesat īpaši ieinteresēts filmu 
veidošanas profesijās, bet gribētu apgūt video montāžas pamatus per-
sonīgai lietošanai, jūs to varat izdarīt kopā ar mums. Mēs parādīsim 
ceļu, kā filmā saglabāt savas atmiņas, palīdzēsim īstenot jūsu idejas un 
pielietot savas radošās spējas. Tomēr, ja domājat par iestāšanos darbā 
vietējā televīzijā vai arī vēlaties izmēģināt TV žurnālistiku, ja jūs interesē 
darbs redakcijā, vai arī vēlaties izmēģināt savu veiksmi kā reportieris, 
kinooperators vai redaktors, mēs varam jums palīdzēt arī šajās jomās. 
Apgūstiet video veidošanas  pamatus kopā ar mums!

Šī kursa mērķis ir mācīties un apgūt filmu veidošanas prasmes, attīstīt 
digitālās un radošās prasmes, kā arī iegūt mediju zināšanas. Kursa laikā 
jūs īsumā iepazīsieties ar filmu vēsturi, redzēsiet, kādus elementus sa-
tur scenārijs, gūsiet ieskatu, kā darbojas profesionāla filmēšanas grupa 
un varēsiet veikt interviju. Jūs varēsiet uzzināt par video rediģēšanas 
programmu darbības principiem un to darbvirsmām, varēsiet veidot 
nosaukumus, subtitrus un beigu titrus. Profesionāli filmu veidotāji ie-
pazīstinās ar video veidošanas pamatiem strādājot individuāli, pāros 
un grupās. Nevilcinieties! Sākam filmēt! 

Īsa filmu un video vēsture3.2

Filma ir viens no populārākajiem mūsdienu tehniskajiem līdzekļi-
em, kuras mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar informāciju, izklaidi un        
mākslu. Tā tiešā veidā izmanto gan laiku un telpu, tas ir, tā darbojas 
laikā un telpā vienlaicīgi.

3.2.1 No pirmsākumiem līdz šodienai

3.2.1.1 Pirmsākumi
Lai iepazītos ar filmas pirmsākumiem, mums jāatgriežas 19. gadsim-
ta beigās. 1895. gada 13. februārī brāļi Limjēri (Auguste and Louis Lu-
mière) patentēja kinematogrāfu.

Ierīces ideja radās Luī Limjēram, bet abi brāļi piedalījās tās īstenošanā  
un patenta pieteikšanā. 

Terminu "kinematogrāfs" izveidoja un patentēja Leons Boulijs (Léon 
Bouly) 1892.gadā.  Termins  kļuva pieejams patentēšanai atkal 1894.
gadā, kas ļāva brāļiem Limjēriem to izmantot saviem mērķiem. Kine-
matogrāfs, līdzīgi kā Edisona bilžu projektors, bija 35 mm plata per-
forēta fotofilma attēlu uzņemšanai un projicēšanai, bet brāļu Limjēru 
radītajai ierīcei bija divas acīmredzamas izmaiņas. Viena no tām bija, 
ka kinofilmu varēja skatīties ne tikai viens cilvēks caur nelielu atveri, 
bet ar gaismas palīdzību tā tika projicēta uz lielā ekrāna, un cilvēki šajā 
telpā filmu varēja noskatīties vienlaicīgi visi kopā. Otrs jauninājums  
bija ierīce, kas filmu virzīja ne tikai uz priekšu, bet nodrošināja “clawed” 
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iespēju - fi lmu varēja patīt arī atpakaļ. Tādējādi bija iespējams, ka katru 
fi lmas kadru varēja apturēt uz brīdi projekcijas loga priekšā.

FOTO NO wIKIPEDIA.ORG

1895. gada decembrī Parīzē brāļi Limjēri prezentēja sabiedrībai savu 
pirmo „kustīgo” kinofi lmu. Pirms tam tika izveidotas arī  citas „kustīgās” 
kinofi lmas, taču tās nebija domātas publicitātei. Filmu vēsturnieki 
uzskata, ka 1895. gada 28. decembris ir kino vēstures sākums. Gadu 
vēlāk Tomasa Alvas Edisona dibinātais uzņēmums organizēja pirmo 
publisko kino izrādi Ņujorkā. 1902. gadā Džordžs Meliss (Georges 
Méliès) iepazīstināja ar savu specefektu fi lmu ar nosaukumu „Ceļojums 
uz Mēnesi”, kas bija arī priekštecis zinātniskās fantastikas žanram. 1903.
gadā Edvīns Porters uzņēma fi lmu "Vilciena lielā aplaupīšana" ("The 
Great Train Robbery"), kas bija vesternu žanra priekštecis.  Tas bija pir-
mais gadījums, kad tika izmantota īpaša tehnika - pa sliedēm pārvieto-
jama kamera.

1911. gadā pirmā fi lmu studija tika atklāta Holivudā. Turpmākajos ga-
dos studiju skaits pieauga pārsteidzošā ātrumā, kas izraisīja fi lmu režiso-
ru interesi. Tajā laikā tirgus bija atvērts, un cilvēki bija noilgojušies pēc 
jauna veida izklaides. Spriedzes un neziņas ainas nodrošināja,  ka ļaudis, 
kas apmeklē fi lmu skates, nāks atkal un atkal.

Filmās tika attēloti tipiski vai unikāli raksturi. Čārlijs Čaplins, kas ir dzimis 
1889. gadā, uz kino ekrāna pirmo reizi parādījās 1913. gadā. Kino audi-
torija viņu iemīļoja sava nobružātā izskata, drūmā rakstura un pingvī-
nam līdzīgās gaitas dēļ.

Divus gadus vēlāk Amerikas Savienotajās valstīs fi lmu industrijas vadībā 
izvirzījās kompānija ar nosaukumu „Fox”. 1917. gadā dzima pirmā krāsu 
fi lma ar nosaukumu „The Gulf Between”. 



MODULIS VIDEO VEIDOŠANAS PAMATI MEDIJPRATĪBA PAMATKURSS92

1921. gadā, Deivids Vorks Grifits (Dw Griffith) radīja savu pirmo skaņu 
filmas mēģinājumu ar nosaukumu „Sapņu iela” (Dream Street). Divus 
gadus vēlāk vienkāršos, lētos, mazos kinoteātrus aizstāja gigantiskas 
kino pilis. Līdz mēmā kino laikmeta beigām filma bija sasniegusi savai 
vērtībai atbilstošu stāvokli.

Tā laika filmu kritiķi uzskatīja, ka filmas svarīgākais uzdevums ir "ļaut 
skatīt". Tieši tāpēc tā nebija nejaušība, ka pēc mēmā kino posma no 
1895. gada līdz 1920. gadam, skaņu kino tika uzņemts ar zināmām 
šaubām. Pastāvēja bailes, ka sakarā ar skaņas ienākšanu filma vairāk at-
gādinās teātri, un tas vairs nebūs atsevišķs žanrs. Skaņas parādīšanās 
tomēr neizraisīja negatīvas izmaiņas kino mākslā. Šodien mēs arī zinām, 
ka skaņa ir kļuvusi  par filmu organisku sastāvdaļu. 

Tomēr kļuva skaidrs, ka vissvarīgākais filmās ir tas, ko redz. Arī pēc 
skaņas parādīšanās attēli joprojām sniedza māksliniecisko vēstījumu.

Līdz laika periodam no 1930. gada līdz 1960. gadam skaņu kino kļuva 
par galveno kinoteātros.

Runājošās bildes pirmo reizi tika veidotas ar slēptiem mikrofoniem. Tas 
nozīmēja, ka mikrofoni bija noslēpti no skatītāju acīm, taču aktieri zinā-
ja, kur tie atradās, jo viņiem bija jārunā to virzienā. Mikrofonu „meklēša-
na” slikti ietekmēja gan aktieru mīmiku, gan tēlošanas veidu. Aktieri 
- mēmā kino leģendas ļoti bieži nebija derīgi līdzdalībai skaņu kino. 
Sinhronizācijas traucējumi starp attēlu un skaņu arī izraisīja komisku 
efektu. Šīs pirmās grūtības šodien var redzēt, piemēram, amerikāņu 
filmā „Singing in the Rain”, kas tika uzņemta 1952. gadā. Ar sinhroni-
zāciju saistītās kļūdas tika novērstas, ierakstot skaņu uz filmu lentes un 
izmantojot foto tehnoloģiju. Runas balss vai pārsvarā dziedāšana bieži 
nāca no kāds cita, nevis filmā redzamās personas.

1930-jos gados Movietone metode (skaņas ierakstīšanas metode, kas 
nodrošināja skaņas un attēla sinhronizāciju) kļuva par parastu parādī-
bu. Pateicoties skaņas miksēšanai, visas skaņas tika ierakstītas vienā 
lentē. Stereo skaņa pirmo reizi tika izmantota 1940. gadā Volta Disneja 
multfilmā ar nosaukumu „Fantasia”.

1970jos gados Dolbi (Dolby) laboratorija izstrādāja trokšņa samazinā-
šanas sistēmu. Stereoskopiska filmas skaņa (tā sauktā "stereo skaņa") 
arī kļuva par parastu parādību šajā laikā, un audio ierakstiem tika iz-
mantoti divi skaņu celiņi. 1980jos gados parādījās digitālā skaņas ie-
rakstīšana.
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3.2.1.2 Krāsu kino
1907. gadā brāļi Limjēri ieviesa autohroma procesu. 1909. gadā Pils 
teātrī  Londonā viņi prezentēja pirmo filmu ar krāsu efektu. 1917. gadā, 
izmantojot  jauno Technicolor procesu, ASV tika izveidota īsta krāsu fil-
ma (iepriekš minētā filma „The Gulf Between”). 1936. gadā tika izman-
tots modernāks process - subtraktīvais modelis, kas kļuva pazīstams 
kā Agfacolor. Pirmajam vācu ražotājam sekoja Džordža Īstmena (ang.- 
Eastman) Kodak, ar zīmolu Kodakchrome.

FOTO: wIKIPEDIA.ORG

Līdz 1930. gadam Technicolor uzņēmums bija izstrādājis jaunu filmu 
ražošanas metodi, kurā izmantoja trīs pamatkrāsas un šo krāsu sajau-
kumu. To izstrādāja Volts Disnejs. Faktiskā krāsu filmas  pirmizrāde no-
tika 1937. gadā ar Disneja klasikas „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” pre-
zentāciju.

3.2.1.3 Stereoskopiskās filmas
Stereoskopisku filma veidošanā tiek izman-
tota metode, kas ļauj skatītājam sajust visas 
trīs telpas dimensijas pat uz līdzenas             
virsmas (projekcijas ekrāna). Lai redzētu šo 
efektu, nepieciešamas speciālas 3D brilles. 
Stereoskopisks attēls ir izveidots tādā veidā, 
ka skatīšanās procesā skatītāja labā acs var 
redzēt tikai tos attēlus, kurus  uztver labās 
puses lēca, un kreisā acs redz attēlus, kurus 
uztver kreisās puses lēca. Holivudas filmu 
studijas veidoja 3D filmas jau 1950jos ga-

dos, bet sakarā ar tehnikas lēno attīstību šāda veida izklaide kļuva po-
pulāra tikai nesen.

3.2.2 Attēlu formāti 
1933.gadā ASV Kino mākslas un zinātnes akadēmija noteica standarta 
kadra formātu ar kinokadra platuma un augstuma attiecību - 4: 3 vai 
1,33:1. Līdz 1953.gadam  kadra malu attiecība visām skaņu filmām bija 
1,37: 1, kas  bija saskaņots ar malu attiecību, ko izmantoja televīzijā. 
Sākot ar 50. gadiem virkne filmu tika veidotas  jaunā malu attiecību 
formātā. Malu attiecība platekrāna filmām Eiropā ir vismaz 1,66: 1. ASV 
par ierastu kļuvusi attiecība 1,85: 1.

Super platekrāna filmu priekštecis bija CinemaScope. Attēla malu at-
tiecība sākotnēji bija 2,66: 1. (Tad, tā kā skaņa tika  ierakstīta uz lentes, 
attiecība tika samazināta līdz 2,55: 1, vai stereo skaņas izmantošanas 
gadījumā-  līdz 2,35: 1. Vēlāk sāka darboties warnerScope, tad tika iz-
veidots AgaScope, kas pašlaik tiek izmantots Ungārijā.
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Populārākā platformāta tehnoloģija mūsdienās ir PANAVISION, kas iz-
manto 35 mm filmas.

70-jos gados Kanādas Imax Korporācija Toronto izstrādāja IMAX filmu 
formātu, kas ir 70 mm. Rezultāts bija nepārspējamas kvalitātes filmu 
projekcijas. Tomēr procedūra pašlaik ir diezgan dārga, tai nepiecieša-
ma atsevišķa kamera, kas ir liela un grūti vadāma.

3.2.3 Datorfilmas
Līdz 1980jiem un 1990jiem gadiem līdz ar datoru attīstību ātri izlatījās 
datora radīts attēls. Tas kļuva arvien iespaidīgāks, viegli un lēti veido-
jams. 2002. gadā „Gredzenu pavēlnieka” 2. daļā, pēc vairāku mēnešu 
darba pie datora, bet bez tūkstošiem aktieru līdzdalības, tika izveido-
ta īstenībai atbilstoša izmēra armija. Īstais izrāviens animācijā notika 
vienu gadu iepriekš, ar filmu „Final Fantasy - The Spirits within”, kas 
kopumā tika veidota ar datoru un attēli izskatījās kā fotogrāfijas.

3.2.4 Filmu festivāli, balvas  
Filmu veidošana attīstījās  milzu ātrumā, tāpēc radās nepieciešamība 
pēc režisoriem, aktieriem un citiem kino industrijas pārstāvjiem, lai 
parādītu savas prasmes konkursos. Pirmais filmu festivāls kino vēsturē 
tika organizēts Venēcijā 1932.gadā, kad pirmo reizi organizatori bien-
nālē pieņēma filmas  mākslinieciskajai izrādei.

1990jos gados visā pasaulē notika 200 filmu festivāli. Nozīmīgākie fes-
tivāli Eiropā notiek Kannās, Berlīnē, Venēcijā, Maskavā un Karlovi Varos.  
Festivālu balvām ir liela nozīme filmu producentu, režisoru un aktie-
ru karjerā, jo tās bieži vien var nozīmēt viņu ienākšanu starptautiskajā 
kino tirgū. Šos notikumus atspoguļo žurnālisti, un tā ir iespēja atrast 
auditoriju lieliem iestudējumiem. 
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Oskars (oficiālais nosaukums-  
Akadēmijas balva par nopelniem) ir 
prestižākā balva ASV par sasniegu-
miem kino mākslā. To dažādās ka-
tegorijās pasniedz kopš 1929. gada 
Kino mākslas un zinātnes akadēmija.  
1932. gadā  notika pirmais Venēcijas 
filmu festivāls, un tā galvenā balva ir 
Zelta lauva (franču: Leone d'Oro).

Kopš 1946. gada svarīgākais filmu 
festivāls Eiropā ir Kannu festivāls un 
tā galvenā balva ir Zelta palmas zars.

Filmu gramatika3.3
Gadu desmitos kino ir izveidojis savu valodu ar iedibinā-

tiem noteikumiem, ko izmanto, lai veidotu saprotamu saskaņotību ar 
stāstījumu.

3.3.1 Kadrs

Kadrs (franču val. cadre - ”rāmis”) ir kinematogrāfiskās vai filmas va-
lodas minimāla izpausme. Tas ir atsevišķa uzņēmuma laukums uz fil-
mas lentes; arī filmas epizodes daļa, kas uzņemta ar vienu un to pašu 
nemainīga stāvokļa kameru. Standarta variantā kino un televīzijā se-
kundē tiek demonstrēti 24 kadri. Tas ir unificēts filmas projicēšanas 

ātrums kinoteātros. Filmas, kuras uzņemtas ar lielāku vai mazāku kad-
ru maiņu, uz ekrāna redzamas attiecīgi palēlinātā vai paātrinātā veidā.  

3.3.2 Plāns
Plāns ir filmas mazākā vienība. Tas ir tas, ko mēs redzam uz ekrāna 
konkrētā brīdī. Līdz ar attēla maiņu, mainās arī plāns. 

3.3.2.1 Izmērs

Pēc kadra izvēles (ko uzņemt) 
nākamais solis ir kadrējums- 
kādā mērogā uzņemt.

Supertuvplāns
Tuvplāns
Vidējais plāns 
Vidējais plāns, kurā cilvēks 
redzams līdz ceļiem
Kopplāns

               Detaļa

KATRA KRĀSA NOROBEŽO ATTĒLA IZMĒRU, KURU UZŅEM KAMERA. SUPERTUVPLĀNĀ 
UZ EKRĀNA REDZĒSIM TIKAI PERSONAS ACIS, KOPPLĀNĀ - REDZĒSIM PERSONU PILNĀ 

AUGUMĀ

	Two-Shot (TS): Divu tēlu uzņemšana, kur viens cilvēks ir tuvāk ka-
merai nekā otrs.

	Very wide Shot (VwS): Liela platuma kadrs, paredzēts darbības vie-
tas uzņemšanai, piemēram, istaba, dārzs, īsa iela.

	Extremely wide Shot (EwS): Īpaši liela platuma kadrs lielākas darbī-
bas vietas, plašu dabas ainu uzņemšanai. 
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Citi:
	Slanted Shot: Plāns tiek iegūts, sasverot kameru 45º leņķī uz vienu 

pusi.
	Point-of-View Shot (POV): Kadrā var redzēt uz ko skatās darbojošās 

persona konkrētā brīdī.
	Sequence Shot: Plānu secība, kas ilgst daudz ilgāk nekā parasts 

plāns, (parasti ilgst vairākas minūtes).

3.3.2.2 Skata punkts
Skata punkts ir kameras novietojums pret kadrā uzņemamo galve-
no objektu horizontālā un vertikālā plaknē. Parastais skata punkta 
augstums atbilst normāla auguma cilvēka acu augstumam. Kameras 
skata punkts attiecībā pret uzņemamo objektu tiek raksturots ar sav-
starpēju izvietojumu (leņķi) horizontālā plaknē, kā rezultātā veidosies 
kadrs „anfas” vai arī profils vai pusprofils, kā arī vertikālā plaknē, kas 
rada skatījumu no augšas vai no apakšas visdažādākajos variantos. 

Horizontāli

PRETSKATS PUSPROFILS PROFILS TRĪSCETURT-
DAĻSKATS

NO AIZMUGURES 

Vertikāli

ACU LĪMENĪ SKATS NO AUGŠAS SKATS NO 

APAKŠAS 

SKATS NO PUTNA 

LIDOJUMA AUGS-

TUMA

3.3.3 Kameras kustības 
Pastāv sekojoši kameras kustības veidi: 
	Panorāmēšanas ar kameru horizontāli - kamera kustas pa labi vai pa 

kreisi ap centrālo asi.
	Kameras kustība no vienas puse uz otru, ņemot vērā darbību kadrā.
	Panorāmēšana ar kameru vertikāli - kamera kustas tāpat kā panorā-

mēšanā horizontāli, tikai tagad vertikālā virzienā.
	Kameras kustība uz augšu un leju, paceļot to augšā vai nolaižot to. 
	Kameras virzīšana uz priekšu vai atpakaļ. 
	Attālummaiņa vai filmēšana ar transfokatoru. Šī optiskā ierīce, ko 

sauc arī par Zoom, ir arī ierīce kameras kustības imitācijai. Kamerai 
faktiski paliekot uz vietas, tiek iegūts attēls ar pietuvināšanās vai at-
tālināšanās efektu. 

	Filmēšana ar dažādu operatora krānu palīdzību, kas novietoti uz 
zemes vai speciālas ierīces.

3.3.4 Aina
Aina ir filmēšanas vienība, kas attiecas uz jebkuru darbību vai dialogu, 
kas notiek vienā veselumā. Mēs nedrīkstam jaukt ainu ar epizodi.

3.3.5 Epizode
Epizode ir filmēšanas vienība, kas attiecas uz noteiktu ainu skaitu, ku-
ras vieno kopīga tēma vai kopīgas saiknes, kas var attīstīt tās pašas dar-
bības vai runāt par to pašu tēmu.
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3.3.6 Kadra kompozīcija
Kompozīcija ir tēlu un objektu izvietojums kadrā. To ietekmē arī kame-
ras attālums. Atkarībā no tā, cik tālu atrodās kamera no galvenā obje-
kta, kadrā parādīsies vairāki elementi, un tāpēc kompozīcija mainīsies.

3.3.7 Formāti
Analogo filmu formāti atšķiras viens ar otra celuloīda izmēra ziņā, kas 
liek filmai uz ekrāna izskatīties citādāk. Mūsdienās digitālo filmu for-
mātu arī var mainīt. Šeit izskaidroti visbiežāk lietojamie.

4:3

3:2

16:9

1.85:1

2.39:1

NTSC - analogās televīzijas standarts. Pārsvarā 
izmanto Japānā, Ziemeļamerikā.

PAL - analogās televīzijas krāsu kodējuma stan-
darts. PAL standartu parasti lieto televīzijas for-
mātiem un daudzos klēpjdatora modeļos.

Kino standarta attiecība. Platāks un īsāks nekā 
pārējie.

Saukts arī Panoramic un tas arī HDTV (High-De-
finition Television) standarts (nodrošina daudz 
kvalitatīvāku attēlu salīdzinājumā ar esošajiem 
analogās un ciparu TV standartiem)

Tiek izmantots arī kino. Tas tika popularizēts ar 
platekrāna izgudrošanu. Tas ir lielāks kā citi un tam nav melnu līniju kā 

piemēram, 1:85:1.

Filmu veidošanas
noteikumi3.4

Kino deklarē, ka tas attēlo realitāti. Tādējādi viens no klasiskajiem no-
teikumiem ir pazīstams kā "neredzamības likums". Tas nozīmē,  ka te-
hniskie kino rīki nav redzami filmā. Citiem vārdiem sakot, šos likumus 
var redzēt darbībā, ja tie būs pielietoti nepareizi. 

3.4.1 Nepārtrauktība
Nepārtrauktība vai savienojums ir noteikums, kas nosaka, ka vienas 
ainas noformējums (kompozīcija, rekvizīti utt.) paliek tāds pats visos 
kadros, lai neradītu nesapratni. Ja kāds elements kādā kadrā pēkšņi 
mainās ainas ietvaros, to sauc par nepārtrauktības kļūdu.

KĀ REDZAM, ŠAJĀ SARUNĀ, KUR KADRI IR VIENĀDI, PĒKŠŅI VĪRIETIM AIZ AUSS IR PARĀ-
DĪJIES ZĪMULIS. NE VISAS NEPĀRTRAUKTĪBAS KĻŪDAS IT TIK ACĪM REDZAMAS, BET ŠIS 

PIEMĒRS TO LABI ILUSTRĒ
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3.4.2 180 º vai līnijas likums
Tas ir filmu valodas klasiskais  noteikums, kas  galvenokārt jāievēro dia-
logos, vai tad, kad divi vai vairāki tēli atrodas viens otram pretī. Ja mēs 
redzētu attēlu no putna lidojuma, mums vajadzētu uzvilkt neredzamu 
līniju, sadalot ainu divās daļās, ļaujot kamerai veikt ierakstu tikai no vie-
nas puslodes. Tādā veidā mēs iegūstam, ka izskatās, ka tēli nemaina 
skata virzienu. To vieglāk saprast apskatot diagrammu. 

KĀ REDZAM ŠAJĀ DIAGRAMMĀ, JA MĒS FILMĒSIM NO LABĀS PUSES , TĒLS ORANŽAJĀ 
KREKLĀ SKATĀS PA LABI, BET ZILAJĀ KREKLĀ - PA KREISI. JA MĒS NEPĀRTRAUKTI MAINĪSIM 

PUSES  AR KAMERAS PALĪDZĪBU, IZSKATĪSIES, KA TĒLI MAINA IZVIETOJUMU

Šeit (http://www.youtube.com/watch?v=5Xe_6tVXw4c) mēs varam 
redzēt jautru īsfilmu ar nosaukumu „Don't jump the line, girl". Tā iz-
klaidējošā veidā paskaidro, kas notiek, ja šis likums netiek ievērots.

3.4.3 Trešdaļu likums
Šis noteikums jāievēro gan kino, gan fotografēšanā. Tas attiecās uz  
elementu sadalījumu attēla vai kadra ietvaros. Trešdaļu likums nosaka 
ekrāna sadalīšanu deviņos vienādos kvadrātos, kas iegūti, novelkot di-
vas vertikālas un divas horizontālas līnijas. Parasti būtiskākie elementi 
atrodas ap attēla vai kadra centrālo kvadrātu krustpunktiem. 

UZŅEMOT ŠO ATTĒLU MĒS VARAM IZVĒLĒTIES, KURU CENTRĀLO KVADRĀTU KRUTPUNK-
TOS MĒS NOVIETOSIM PUTNU  
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3.4. Trešdaļu likums dialogos  
Trešdaļu likuma izmantošana dialogos nosaka, ka, kopumā, priekšējā 
tēla acīm būtu jāatrodas uz iedomātās augšējās horizontālās līnijas vai 
nu centrālajā laukumā, vai pa labi vai pa kreisi atkarībā no kadra lielu-
ma un tiek ievērots 180º likums.

PASKATĪSIMIES, KĀ SVARĪGĀKIE PUNKTI AKTIERA SEJĀ SASKAN AR TREŠDAĻU LIKUMA 
NOSACĪJUMIEM RESURSS: HTTP://ELCINECONJBES.BLOGIA.COM

3.4.5 Kadru variēšana atkarībā no izmēra un 
skata punkta

Atšķirībā no citiem noteikumiem, šis nav tehnisks, bet gan stilistisks ie-
teikums. Parasti plāna tuvums vai tālums ir saistīts ar stāstījuma inten-
sitāti. Jo lielāka intensitāte vai drāma, jo attālums ir mazāks un otrādi. 
Tomēr attālumu pārmaiņus vajadzētu variēt, lai skatītājam nav garlai-
cīgi, un viņš būtu aktīvi saistīts ar dažādām emocijām un dažāda veida 
kadriem. 

3.5.6 Secinājums
Kino desmitgadēs šie noteikumi noteikti tika pārkāpti, lai iegūtu īpašu 
efektu. Tomēr, šo noteikumu pārzināšana ir būtiska, lai pastāstītu stās-
tu, kurā ir kinematogrāfiska saskaņotība.

Noslēgumā varat noskatīties fragmentu no Muchachada Nui 8. epizo-
des (spāņu humora šovs), kas ir satīra  par 180º likumu un nepārtrauk-
tību: http://www.youtube.com/watch?v=2IJa_8kmbZY (angļu subtitri 
ir pieejami).
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Filmas veidošana - no 
pamatkoncepcijas līdz 
izplatīšanai

3.5

3.5.1 Pamatkoncepcija
Pirmais solis filmu veidošanā ir tēmas izvēle. Ideju var uzskatīt ne ti-
kai par filmas uzņemšanas sākumpunktu, bet arī par filmas pamatu. 
Vai tā ir filma plašākai auditorijai vai dokumentālā filma, kas vērsta uz 
mazāku mērķauditoriju, videoklips vai komercreklāma, tā var būtiski 
ietekmēt auditoriju ar savu mūsdienīgumu. Filmas tēmu nevar uzskatīt 
par mūsdienīgu, ja uzmanības centrā ir tikai mūsdienu notikumi.

Filma ar vēsturisku tēmu arī var būt svaiga un jauna, ja tā uzrunā lai-
kabiedrus ar labu pieeju. Inteliģents skatītājs ir spējīgs vilkt paralēles 
starp pagātnes un tagadnes notikumiem, un atkarībā no sava vecuma 
filmā viņš atradīs cēloņu un seku attiecības. Tēma, kuru jau izmanto-
juši citi, vēl var pārsteigt cilvēkus, ja tiek izmantota jauna pieeja. Ideja 
par filmu, kurā galvenais varonis ir vīndaris nevar jūs pārsteigt kā ļoti 
aizraujoša pirmo reizi, jo tas skan diezgan banāli. Tomēr, ja intervēja-
mais ir ar vairākām īpašām vajadzībām, bet tomēr darbojas kā vīndaris, 
stāsts parādās citā kontekstā, un tāpēc tā ir jauna pieeja.

Piemēram, ir bijušas vairākas filmas par pilsētu Dubrovniki vairākās 
valodās. Tika izpētīta tās vēsturiskā loma, pārskatītas arhitektūras un 
kultūras relikvijas. Tika arī uzņemta filma par uzbrukumiem vecpilsētai 
Dienvidslāvijas karu laikā, tika prezentēti stāsti, mīti un leģendas saistī-
bā ar šiem laikiem. Tomēr, ja kinorežisors uzskata, ka ne viss ir izstāstīts 

par pilsētu, un viņš varētu uzņemt vēl vienu filmu ar pavisam jaunu 
saturu (piemēram, apskatīt pilsētas lomu Ungārijas literatūrā), tad viņa 
filma kalpos labam mērķim. Izmainot perspektīvu, režisors var parādīt, 
ka paskatoties no cita skatu punkta, viena un tā pati lieta var izskatīties 
savādāk. Mūsdienīga tēma, atšķirīgs viedoklis un jauna pieeja ir ele-
menti, kas jums noteikti nepieciešami, ja jūs plānojat uzņemt filmu. Ja 
jums liekas, ka jums ir ko teikt, un, ka jūs varētu ar attēlu izteikt vairāk 
nekā ar tūkstoš vārdiem, tad filma ir vislabākais veids, kā izteikties. Pir-
mais kas jums nepieciešams, ir laba ideja.

3.5.2 Filmas uzņemšanas process
Filmas uzņemšana sastāv no 5 atsevišķiem posmiem, kas ir cieši sais-
tīti:
	Scenārija veidošana
	Sagatavošanās posms 
	Filmēšana
	Pēcapstrādes posms
	Izplatīšana
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FILMAS UZŅEMŠANAS GRUPA DARBA PROCESĀ

3.5.2.1 Scenārijs
Kad ir izvēlēta tēma, tiek rakstīts scenārijs. Tas var būt ļoti aptuvens 
vai arī ļoti detalizēts filmas apraksts. Tajā tiek  izstrādāts filmas saturs, 
aprakstīti galvenie varoņi, dramatiskie soļi un pagrieziena punkti. Tas 
atspoguļo filmas noskaņu un sniedz vispārēju priekšstatu par filmu. 
Scenārijs satur informāciju par radošo ideju, režisora nodomu, mērķa 
grupu, žanru un laika periodu, kurā nosinās darbība. 

Dokumentālās filmas  tradicionālajā izpratnē neatspoguļo ainas, ku-
ras tēlo aktieri un kuras tiek aprakstītas, bet tās dokumentē īslaicīgus 
notikumus. Tās dokumentē realitāti, tāpēc izņemot konspektu, nekāds 
cits rakstisks materiāls netiek veidots. Dokumentālo filmu veidotāji ne 
vienmēr iepriekš zina, kādos apstākļos viņiem būs jāfilmē, t.i, kas būs 
intervējamie un kurā virzienā viņi virzīs sarunu. Tomēr, ja režisors ie-

jaucas  realitātē un to pārveido, izmantojot aktierus un izdomātus ele-
mentus, tad viņš veido radošu dokumentālo filmu vai mākslas filmu. 
Mākslas filma balstās uz scenāriju. Atšķirībā no konspekta scenārijs ne 
tikai atspoguļo filmas saturu, bet tas ietver ainas hronoloģiskā secībā, 
aprakstot darbības vietu, laiku, un dialogus, unt tajā ir arī atsauces uz 
pārejām. 

Scenārija struktūra ir tāda, ka viena lapa parasti atbilst vienai minūtei 
ekrāna laika. Attiecībā uz scenārija struktūru, tas sastāv no ievada, gal-
venās daļas un noslēguma. Pirmajā scenārija daļā mēs veidojam satu-
ra pamatu, otrajā daļā mēs risinām konfliktu, un trešajā daļā mēs to 
atrisinām. Attiecībā uz konfliktu (interešu sadursmi), tas var būt perso-
niska vai sociāla rakstura. Ja stāsta centrā ir tikai viens varonis, scenāri-
jā dominē tikai viena satura līnija. Scenārijā ar daudziem varoņiem ir 
vairākas darbības līnijas. Scenārijs vienmēr ir galvenā varoņa stāsts - 
viņš tiek iesaistīts konfliktā un mēs vērojam viņa cīņu.

Stāsta galvenos varoņus var iedalīt piecās galvenajās kategorijās:

	pozitīvais varonis,
	negatīvais varonis/ pretinieks - antagonists,
	pozitīvā varoņa sabiedrotais un/vai atbalstītājs,
	negatīvā varoņa/ pretinieka sabiedrotie,
	sekundārie varoņi.
 

Ir jāizstrādā katra tēla apraksts, kuru izmanto scenārija rakstīšanas pro-
cesā. Tādā veidā mēs varam palikt konsekventi.
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Tēla apraksts ietver viņa/viņas vārdu, dzimumu, vecumu, ķermeņa uz-
būvi, ģerbšanās un runāšana stilu, hobijus, motivāciju, labās un sliktās 
īpašības, utt. Jo īstākus tēlus mēs radām, jo krāsaināka būs filma. Darbī-
bas norises vietu scenārijā parasti norāda ar īsām atsaucēm, piemēram: 
Ārā.  Budapešta. Saule norietējusi, iekštelpas. Viesnīca Astoria. Vakars, 
ārā. Piestātne. Diena. 

Te ir vienkāršs piemērs: 
Ārā. Mežs.Diena. 
Lācis pastaigājas mežā. Pēkšņi mazs  zaķītis pārlido pār viņa galvu, un 
kliedz: 
"Lāci, draugs, vai tu vēles pļauku sejā?" 
"Jā." 
"Tad ej uz otru meža pusi , tur es dabūju savējo."

Iekštelpas. Krogs. Diena.
Kādu dienu mazs zaķītisis drosmīgi kliedz krogā: "Kas grib cīnīties ar 
mani?" 
"Es varētu," saka lācis. 
Zaķis: 
"Labi, lāci. Tad tu esi ar mani. 

Gatavais scenārijs tiek pārskatīts vairākas reizes. Galīgā versija veidos 
filmas „pamatu”.

3.5.2.2 Sagatavošanās posms
Šajā brīdī, pamatojoties uz gatavo scenāriju, var sākties sagatavošanās 
posms. Šajā darba procesa daļā jākonkretizē filmēšanas procesa fi-
nanšu, tehniskie un cilvēkresursu nosacījumi. Pamatojoties uz scenāri-
ju tiek sagatavots budžeta plāns un veikti aprēķini par māksliniekiem 
un nepieciešamo tehnisko atbalstu. Ja mēs plānojam uzņemt doku-
mentālo filmu, sagatavošanās posmā mums ir jāapmeklē filmēšanas 
vieta un jāveic izpēte. Daudzos gadījumos izpēte notiek bibliotēkās, 
muzejos un arhīvos. Veco arhīva filmu vai dzīvo liecinieku meklēšana 
vēl vairāk palielinās filmas intelektuālo vērtību. Ekspertu un speciālistu 
iesaistīšana darbā ir neizbēgama, jo liels uzsvars ir jāliek uz profesiona-
litāti un augstu zinātnisko standartu.

Mākslas filmas sagatavošanas fāzē jāsagādā dekorācijas, butaforijas, 
kostīmi, rekvizīti, kas nepieciešami filmēšanai, un jāizveido filmēšanas 
grupa. Tiek sadalīti pienākumi.  Šajā darba posmā notiek aktieru atlase 
un kinoproves. Tehniskais scenārijs arī tiek sagatavots pirms filmēšanas 
uzsākšanas, un tajā starp daudzām lietām ir filmēšanas vietu saraksts, 
kameras pozīcijas, gaismas, efekti un triki. Faktiskā filmas uzņemšana 
arī notiks balstoties uz šo tehnisko scenāriju.

3.5.2.3 Filmēšana
Pilnīgs filmas materiāls tiks uzfilmēts filmēšanas fāzē. Mazbudžeta 
dokumentālās filmas uzņemšanu parasti veic ļoti maza filmēšanas gru-
pa. Šajā gadījumā pienākumi  bieži pārklājas, jo visus darbus veic mini 
komanda.  Daudzos gadījumos režisors pilda arī kinooperatora lomu, 
producents ir vienlaikus arī filmēšanas vadītājs, un gaismas tehniķis 
darbojas arī kā skaņu inženieris (vai varbūt viņš ir arī šoferis).

Šī situācija nebūt nav ideāla, jo katra uzdevuma veikšanai būtu nepie-
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ciešams viens cilvēks, tādējādi ievērojami palielinās kļūdas iespēja. 
Taču tas nenozīmē, ka neliela filmēšanas  grupa nespēj radīt ievēroja-
mu intelektuālo produktu. Patiesība ir gluži pretēja!

MAZA FILMĒŠANAS GRUPA FILMĒŠANAS PROCESĀ

Mākslas filmas uzņemšanai vajadzīga liela filmēšanas grupa. Raitu 
darba procesu nodrošina precīza grafika ievērošana. Mazbudžeta fil-
mām, kā mēs redzējām, lomas var pārklāties, bet lielbudžeta filmas 
uzņemšanā uzdevumi ir strikti nodalīti. Rekvizītu pārzinis, režisors      ins-
cenētājs, filmas mākslinieks, kostīmu mākslinieks, grima mākslinieks, 
fotogrāfs, pirotehniķis, aktieri, kaskadieri, producenta asistents un citi 
darbinieki seko režisora norādījumiem.  Daži neaizstājami filmēšanas 
grupas locekļi ir producents, scenārists, operators, ražošanas vadītājs, 
filmēšanas vadītājs, skaņu inženieris, gaismotājs un redaktors.

Kino producents nodarbojas ar finansējuma meklēšanu un piesaisti 
projektam - filmai, kā arī kopumā pārrauga tā izmantošanu.  Scenārija 
konsultants strādā, lai izveidotu scenāriju, sniedz padomu scenāristam 
pirms tiek izveidots galīgais scenārijs.  Viņš var pārveidot filmu tādā vei-
dā, ka tiek izcelta tās galvenā tēma, viņš var arī pārveidot vai "precizēt" 
dažas tēlus.  Lai saglabātu filmas dinamismu, viņš var saīsināt nedaudz 
monotonus vai neizteiksmīgus „gabalus”.  Tas nozīmē, ka viņš var veikt 
pamatotas izmaiņas, kas veicina filmas panākumus un palielina tās 
vērtību. Filmas operatora galvenais uzdevums ir veikt un vadīt filmas 
uzņemšanu. Viņš veido kadru kompozīciju, nosaka kameras kustības. 
Kāds ir gaismas avots, kur tas liekams, cik spēcīgai jābūt gaismai, kādi 
gaismas filtri jālieto - tie visi ir operatora darba uzdevumi. Arī optikas 
un kameras atbalsta rīku izvēle un kadra kompozīcija ir operatora ziņā. 
Bieži vien ar kameru fiziski rīkojas operatora asistents, bet operators 
tikai pieņem radošus lēmumus.

Filmēšanas vadītājs veic visu organizatorisko darbu: veic nepiecieša-
mos zvanus, veic nepieciešmos pasūtījumus, slēdz līgumus, sagatavo 
nepieciešamos dokumentus. Viņš arī organizē un uzrauga sagatavoša-
nas darbu un montāžas un ieskaņošanas darbu. Skaņu inženiera uzde-
vums ir izlemt, kur jānovieto mikrofoni filmēšanas laikā. Viņš ieraksta 
filmas skaņas materiālu un ieskaņoo filmu - apvieno skaņu ar attēlu. 
Viņš veic pēc sinhronizācijas ierakstu un aizkadra balss ierakstu studijā. 
Gaismotājs jeb gaismu operators ir atbildīgs par gaismām. Ja filmēša-
na notiek telpās, viņš izgaismo telpu ar nepieciešamo aprīkojumu. Re-
daktors sagriež uzfilmēto materiālu.  Viņš liek kopā ainas vajadzīgajā 
secībā un sadarbībā ar režisoru, viņš nosaka attēlu un ainu kārtību un 
ritmu. Pirms filmēšanas uzsākšanas tiek izveidots grafiks, kurā ir skaidri 
norādīts, kurā dienā, kurā vietā un kas tiks filmēts. Tādā veidā, zinot 
grafiku, gan filmēšanas grupai, gan aktieriem ir skaidrs,  kādi uzdevumi 
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ir veicami, kad un kur šie uzdevumi tiks veikti. Filmēšanas grafiks var 
nesakrist ar notikumu hronoloģisko secību scenārijā. Tas nozīmē, ka 
filmēšanu var arī sākt ar filmas pēdējo ainu, vai arī filmas sākuma ka-
drus var uzņemt filmēšanas procesa beigās. Šis racionalizācijas veids ir 
vajadzīgs, lai saskaņotu filmēšanas grupas, aktieru un filmēšanas vietu 
iespējas. Scenārijā parasti darbība notiek pārmaiņus gan ārā, gan iekš-
telpās, bet tas nenozīmē, ka, ja filmēšanas grupa ir uzfilmējusi nepie-
ciešamo materiālu vienā vietā, tad tā savāc aprīkojumu un dodas uz 
citu filmēšanas vietu un tad atkal atgriežas iepriekšējā filmēšanas vietā. 
Ja filmēšanas vietas mainās, tad filmēšanas grupa vienā vietā uzfilmē 
visu nepieciešamo materiālu. Filmēšanas procesu bieži vien ietekmē 
cenu rentabilitāte. Piemēram, ja limuzīns ir nepieciešama trīs atse-
višķās filmas epizodēs, filmēšanas grupa nemaksās īres maksu par trīs 
dažādām dienām, viņi uzfilmēs visas trīs ainas tajā pašā dienā, pat tad, 
ja šīs ainas ir hronoloģiski diezgan tālu viena no otras scenārijā. Taču 
grafiku var veidot arī tādā veidā, ka, ja nepieciešams, filmēšanas pro-
cesā var iekļaut garāku pārtraukumu.

Galvenās (zīmējošās) gaismas novietošanas vietas izvēle ir ļoti svarī-
ga. Galvenā gaisma parasti izgaismo svarīgākos objektus, vai to daļas, 
lai tos izceltu. Gaismas tradicionālais krišanas virziens visbiežāk ir ne-
daudz no sāniem un no augšas (ap 30-60 grādiem) attiecībā pret ka-
meras objektīva optisko asi. Kontrgaisma (pretgaisma jeb kontūrgais-
ma) - gaismas avoti novietoti  aiz un virs uzņemamā objekta, un gaisma 
tiek vērsta kameras virzienā. Kontrgaisma galvenokārt kalpo, lai izceltu 
kontūras, un tā palīdz izveidot  kontrastu starp personu vai objektu un 
fonu.

IZGAISMOTS SKATS

Augšgaisma atspoguļojas varoņu matos, un citas apgaismojuma me-
todes strādā kā "ornaments", palīdzot sasniegt augstāku asuma līme-
ni. Aizpildošā gaisma ir nepieciešama, lai aizpildītu ēnas, kuras rada 
galvenā gaisma, tās intensitāte ir mazāka nekā galvenajai gaismai. Pat 
spožu āra ainu gadījumā noēnotās daļas ir jāaizpilda ar gaismu.
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Kad gaismotājs ir veicis savu darbu, režisors un kinooperators uzstā-
dījuši kameras, var sākties filmēšana. Režisors vēro filmējamos kadrus 
uz viena vai vairākiem videomonitoriem, kas ir pievienoti kamerai/ka-
merām. Izmantojot austiņas, viņš var dzirdēt ieraksta skaņu.

REŽISORS SEKO UZŅEMŠANAS PROCESAM MONITOROS

Ainas sastāv no plāniem. Plāns ir mazākā filmas veidošanas vienība, tas 
ir "momentuzņēmums".  Kadra izmērs ir raksturīgs kustību filmai, tāpat 
kā skata punkts, tēla poza un viņa kustība, tēla attēlojums vidē. Kadra 
izmēri var tikt izmantoti, lai novirzītu skatītāja uzmanību uz svarīgiem, 
bet citādi ne pārāk uzkrītošiem momentiem. Izteiciens "image frame" 
(franču val. plane) parasti netiek izmantots attiecībā uz vidi vai objek-
tiem, bet gan cilvēkiem. 

Atkarībā no tā, cik lielu apjomu kadrs ietver, izšķir  dažādus izmērus 

	tuvplāns,
	supertuvplāns,
	vidējais plāns,
	kopplāns,
	tālplāns,
	supertālplāns.

TUVPLĀNS, SUPERTUVPLĀNS, VIDĒJAISS PLĀNS, KOPPLĀNS 

Supertuvplāns ir vērsts uz objektu; tas rāda mazu ķermeņa vai sejas 
daļu. Šajā gadījumā, viss, ko mēs redzam, ir asiņains pirkstu, acis pilnas 
asarām, grumbaina piere, oļi, pistole u. c.   

Tuvplāns  ir skats, kurā mēs redzam visu galvu, ķermeņa daļu vai objek-
tu. Vidējā tuvplānā tiek pietuvināta aktiera/aktieru galvas un ķermeņa 
augšdaļa, kā arī kļūst redzami daži elementi vidē. 
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Vidējais plāns - mērogs atbilst uzmanības koncentrācijai uz kaut ko 
konkrētu, bet neizraujot to no darbības vides. Vidējā plāna mērogs kat-
rā gadījumā jāsaista ar filmējamo objektu.

Kopplāns - plašs skats uz apkārtni. Lielā kopplānā var redzēt ne tikai  
objektu un/vai cilvēku, bet fons un vide arī kļūst par neatņemamu at-
tēla daļu. Tas ietver visus skatuves tēlus un visu ainavu.

Supertālplāns ir skats, kurā tēlus var redzēt no vairāk kā 30 m attāluma, 
mēs tos redzam kā mazus punktiņus. Attēla kadrs tiek veidots ar kame-
ras kustību. Visbiežākās kameras kustības ir kameras apturēšana uz lai-
ku, panorāmēšana, attēla pietuvināšana, attālināšana, kameras kustība 
no vienas puses uz otru.

Kameras apturēšana nodrošina nekustīgu attēlu, kas ļauj skatītājam 
rūpīgi apskatīt attēlu, kā arī dod laiku, kas nepieciešams pārmaiņu iz-
darīšanai kadrā. Mēs parasti sākam statiku kadra sākumā,  tad seko ka-
meras kustība un nobeidzam ar statiku kadra beigās. Piemērs: kameras 
apturēšana - panorāmēšana - kameras apturēšana.

Panorāmēšana nozīmē skenēšanu. Kad tas notiek, kamera virzās ap 
savu asi. Kustība var notikt no kreisās uz labo pusi, no labās uz kreiso, 
no augšas uz leju vai no apakšas uz augšu. Šis kameras kustības veids 
ļauj parādīt vietu (piemēram, telpas), bet ar panorāmēšanu mēs varam 
arī sekot personas vai objekta kustībai. Panorāmēšana parasti sākas 
ar statiku kadra sākumā  un beidzas ar statiku kadra beigās. Kameras 
kustība notiek ar tādu ātrumu, lai ainu var viegli uztvert. Izmantojot 
panorāmēšanu, mēs varam uzņemt tālplānu vai supertālplānu. 

Filmēšana ar transfokatoru saukta arī par „zūmēšanu” ar kuras palīdzī-

bu var pietuvināt vai attālināt attēlu. Saturs sasaista kopā sākuma un 
noslēguma attēlu. Pietuvinot mēs pievelkam detaļas no lielāka kon-
teksta. Tas ir veids, kā uzņemt garo kadru no īpaši garā kadra, tuvplānu 
no vidējā plāna, supertuvplānu no tuvplāna utt. Attālinot detaļa tiek 
ievietota lielākā kontekstā. Tādā veidā mēs varam izveidot tālplānu no 
kopplāna, vidējo plānu no tuvplāna, tuvplānu no supertuvplāna u. c.

Kameru virzot no vienas puses uz otru, attiecības starp attēla objektu 
un tā vidi mainās.  Tad viss kameras korpuss kustas uz priekšu, atpakaļ 
vai uz sāniem.

Filmēšanas laikā, ja tiek izmantota tikai viena kamera, viena aina paras-
ti tiek filmēta vairākās versijās, no dažādiem kameras skata punktiem. 
Sākumā tiek uzņemta visa aina, piemēram, kā tālplāns, tad aina tiek 
atkārtota vairākas reizes un katru reizi tiek piemērots cits kameras ska-
ta punkts. Ja ir iespēja uzņemt ar vairākām kamerām, tad vienlaicīgi var 
izmantot vairākus skata punktus. Tādā veidā aina nav jāatkārto.
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FILMĒŠANA AR VAIRĀKĀM KAMERĀM

Kinooperators kreisajā pusē uzņem tālplānu kadru no fiksētas kame-
ras pozīcijas. Kinooperators pa labi strādā bez statīva, šādā veidā viņš 
var brīvāk sekot kustībai. Viņš galvenokārt uzņem vidējos tuvplānus un 
tālplānus. Trešais operators koncentrējas uz tuvplāniem.

Kad tiek filmēts ar vairākām  kamerām, jāpārliecinās, ka kamerā neredz 
citas kameras. Saskaņots darbs ir ļoti svarīgs. Filmēšanas dienas beigās 
ir ieteicams pārskatīt materiālus, jo jebkuru cilvēku vai tehnisku kļūdu 
var labot nākamajā dienā. Tas nozīmē, ja nepieciešams, ainas var pār-
filmēt.

3.5.2.4 Pēcapstrāde
Kad filmēšana ir pabeigta, sākas pēcapstrādes jeb montāžas posms. 
Šajā filmas veidošanas posmā no uzfilmētā materiāla tiek samontēta 
filma. Uzfilmētā materiāla garums bieži vien ir daudzas reizes garāks 
nekā galīgais variants, jo filmēšanas gaitā tiek uzfilmēts  liels daudzums 
papildus materiāla.

PĒCAPSTRĀDE

Mūsdienās viss montāžas darbs tiek veikts ar datora palīdzību, profe-
sionālam darbam ir pieejamas vairākas filmu apstrādes un montāžas 
programmatūras. Montāžas studijā, pirmkārt, tiek izskatīts neapstrādā-
tais uzfilmētais materiāls. Režisors kopā ar redaktoru izskata visu uzfil-
mēto materiālu. Neapstrādātā materiāla noskatīšanās var  ilgt vairākas 
dienas. Tad viņi izvēlas labākos skatus. Pēc materiāla noskatīšanās 
sākas pirms rediģēšanas posms, kurā izvēlētās ainas tiek sakārtotas 
pareizā secībā. Mūsdienās viss montāžas darbs tiek veikts ar datora 
palīdzību, profesionālam darbam ir pieejamas vairākas filmu apstrādes 
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un montāžas programmatūras. Montāžas studijā, pirmkārt, tiek izska-
tīts neapstrādātais uzfilmētais materiāls. Režisors kopā ar redaktoru 
izskata visu uzfilmēto materiālu. Neapstrādātā materiāla noskatīšanās 
var  ilgt vairākas dienas. Tad viņi izvēlās labākos skatus.  Pēc materiāla 
noskatīšanās sākas pirms rediģēšanas posms, kurā izvēlētās ainas tiek 
sakārtotas pareizā secībā. Garuma ziņā tas vēl nav beigu variants, jo 
šajā posmā kopā saliktie kadri nav apgriezti vajadzīgajā garumā. Tomēr 
šī versija jau satur ideju par tempu, kas noteiks galīgās proporcijas. Pē-
dējās griešanas gaitā redaktors nosaka precīzu ainu garumu, piedodot 
filmai  ritmu ar attēlu izmaiņām. Viņš palielina filmas vērtību, izvēloties 
delikātus risinājumus, piemērojot efektus, mūziku, animāciju. Režisors 
un redaktors skatās beigu versiju atkal un atkal vairākas dienas, labojot 
kļūdas. Pēc pēdējiem labojumiem tiek izveidota galīgā versija.

3.5.2.5 Izplatīšana/Platformas
Pēdējais filmas veidošanas posms ir filmu izplatīšana. Kad ir sagatavota 
filmas  galīgā versija, mākslinieki vēlas, lai tā tiktu izplatīta un tā varētu 
sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju. Filmu izplatīšana, rādīšana TV, 
DVD un interneta relīzes piedāvā labākās iespējas, lai nogādātu filmu 
pie skatītājiem. Mūsdienās lielas izplatīšanas kompānijas strādā, lai sa-
vienotu filmu veidošanas grupas ar patērētājiem, tas ir, lai satuvinātu 
māksliniekus un skatītājus. Mārketingam ir nozīmīga loma, reklamējot 
filmas ar reklāmas un videiklipu palīdzību. 

Filmu veidotājiem - iesācējiem festivāli piedāvā lieliskas iespējas iegūt 
atgriezenisko saiti par saviem darbiem no atzītiem profesionāļiem. Šā-
dos festivālos piedalās arī televīzijas kanāli un viņi labprāt iegādājas 
pārraides tiesības godalgotajām filmām. Lai gan tas ir mazāk izplatīts, 
tomēr kultūras centri joprojām organizē interaktīvus filmu seansus, kur 
publika var satikt māksliniekus, un viņi var kopīgi  apspriest filmu.

Video apstrāde3.6

3.6.1 Ievads 
Mūsu digitalizētajā pasaulē, kad, izmantojot kameras un viedtālruņus, 
mēs varam izveidot mūsu pašu video filmas, ir nepieciešamas prasmes 
rediģēt un apstrādāt pašu veidoto video par ģimenes svinībām vai 
ceļojumiem. Fakts, ka lielākajā daļā mājsaimniecību ir dators ar nepie-
ciešamajām  funkcijām, lai apstrādātu video, ir spēcīgs motivējošs fak-
tors. Iepriekš mēs aprakstījām procesu no pamata koncepcijas līdz fil-
mas dzimšanai. Kā nākamo soli, mēs gribētu piedāvāt palīdzību tiem, 
kas nav īpaši ieinteresēti filmu veidošanas profesijā, taču labprāt apgūt 
video rediģēšanas pamatus mājas lietošanai.      

3.6.2 Video saglabāšana
Video saglabāšana ir process, kurā video materiāls tiek ievietots kā fails 
uz datora cietā diska. Atkarībā no datu ierakstīšanai izmantotās ierīces 
materiāls tiek ierakstīts vai nu ciparu videolentē vai atmiņas kartē. Ja 
to veic ar DV lentes ierīci, materiālu var kopēt, pievienojot iekārtu da-
toram; attēlus, kas ierakstīti atmiņas kartē, var kopēt, izmantojot karšu 
lasītāju. 

Uzsākot projektu, nepieciešams noteikt/iestatīt galvenos parametrus: 
materiāla izšķirtspēju, attēla izmēru, ieraksta formātu. Uz cietā diska 
arī jāizveido bibliotēka, norādot projekta nosaukumu. Materiālu var 
nokopēt visu kopumā, bet programma arī spēj sadalīt video ainās. Tas 
nozīmē, ka programma sagriež video ainās, atbilstoši tam, cik bieži jūs 
apstādinājāt kameru filmēšanas laikā. 
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Katra aina ilgst no filmēšanas uzsākšanas līdz brīdim, kad tika apstā-
dināts ieraksts. Ierakstīšana apstājas automātiski, ja izvēlētajā diskā 
vair nav vietas1.

3.6.3 Video apstrādes programmas
Video apstrādes programmu darba logs ir sadalīts pamatdaļās:

	rūtis,
	montāžas skala jeb laika skala,
	priekšskatījuma monitors.

windows Movie Maker ir operētājsistēmas windows līdzeklis, ar kura 
palīdzību var datorā izveidot mājas kinofilmas un slaidrādes, papil-
dināt tās ar profesionāla izskata nosaukumiem, pārejām, efektiem, 
mūziku un pat stāstījumu. 

1 Dažām programmām ir automātiskā ainu atzīšanas funkcija, savukārt citās tā ir jāuzstāda atsevišķi.  

wINDOwS MOVIE MAKER DARBA VIDE
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Programmā windows Movie Maker ir vairākas atšķirīgas rūtis, kurās var 
strādāt atkarībā no tā, kādi uzdevumi jums jāveic.

Rūtī Uzdevumi ir iekļauti parastie uzdevumi, kas jāveic, veidojot filmu, 
tostarp failu importēšana, rediģēšana un filmas publicēšana.

Rūts Kolekcijas rāda kolekcijas mapes, kurās ir klipi. Kolekcijas mapes 
parādās kreisajā pusē rūtī Kolekcijas, un atlasītās kolekcijas mapes klipi 
tiek rādīti labajā pusē rūtī Saturs.

Rūts Saturs rāda klipus, efektus vai pārejas, ar kurām strādājat, veido-
jot filmu, atkarībā no skata, kurā strādājat. Varat mainīt skatu, lai radītu 
sīktēlus vai detaļas.

3.6.4 Video failu, attēlu un audio importēšana
Programmā windows Movie Maker var importēt failus ar šādiem no-
saukuma paplašinājumiem:

Video faili: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, 
.mpv2, .wm un .wmv

Audio faili: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, un .wma

Attēlu faili: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, un 
.wmf.

Programmā windows Movie Maker varat arī importēt failus, kuriem ir 
savādāks paplašinājums nekā tiem, kas norādīti, bet ne visus faila tipus 
programma atpazīst. Tādā gadījumā ir jāizmanto speciālas program-
mas failu formātu pārveidošanai, piemēram, Format Factory.

Lai programmā windows Movie Maker imporētu failus, noklikšķiniet uz 
Fails un pēc tam uz Importēt multivides vienumus. Pēc tam naviģējiet 
uz vietu, kurā atrodas ciparu multivides faili, kurus vēlaties importēt, un 
pēc tam noklikšķiniet uz Importēt.

3.6.5 Darbs ar klipiem programmā 
3.6.5.1 Klipu sadalīšana un kombinēšana
Sadalīt un kombinēt. Kad sadalāt audio vai video klipu, jūs sadalāt to 
divos klipos. Tad vienu vai abus klipus var atkal sadalīt mazākos klipos 
utt. Varat arīu kombinēt noteiktus klipus, lai izveidotu lielākus klipus.
Apgriezt video klipu. Varat paslēpt vai apgriezt audio vai video klipa 
daļu, lai auditorija nevarētu to dzirdēt vai redzēt. Piemēram, ja video 
klips sākās ar vairākiem melniem video momentiem, jūs varat apgriezt 
video sākumu, lai jūsu publicētajā filmā melnais video kadrs neparā-
dās. Izveidot klipus. Ja vēlaties, varat izveidot vairākus mazus, labāk 
pārvaldāmus klipus no viena esoša video klipa, lai atvieglotu darbu ar 
savu projektu. Programma windows Movie Maker izveido klipus dažā-
dos veidos atkarībā no klipa avota.

LAIKA SKALA
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3.6.5.2 Video efekti
Efekti ļauj filmai pievienot specefektus. Piemēram, jums ir importēts 
video, kuru vēlaties skatīt un uztvert kā klasiku veco laiku filmu. Jūs 
video klipam, attēlam vai nosaukumam varat pievienot kādu no filmas 
vecināšanas efektiem, lai liktu video izskatīties kā veco laiku filmai.

3.6.5.3 Mūzikas pievienošana filmai
Mūzika var būt lielisks veids, kā izveidot filmas noskaņu. Programmā 
windows Movie Maker mūzikas pievienošana ir vienkārša. Vispirms sa-
meklējiet mūziku, kuru vēlaties pievienot filmai un tad importējiet to 
savā projektā. Pēc tam pievienojiet mūziku laika skalai audio/mūzikas 
celiņā un rediģējiet to, lai izveidotu tikai tādu efektu, kādu vēlaties.

3.6.5.4 Nosaukumu un titru pievienošana 
Ar programmu windows Movie Maker filmai var pievienot nosauku-
mu, savu vārdu, datumu, titrus un citu tekstu. Piemēram, iespējams, 
pievienosit nosaukumu, lai iepazīstinātu ar personu vai dabas, pilsētas 
skatu, kas parādās filmā.

Nosaukuma tekstu filmā var pievienot dažādās vietās: beigās vai 
sākumā, pirms vai pēc klipa vai pārklāt klipam. Nosaukums tiek parā-
dīts noteiktu laiku vai nu ekrānā, vai pārklājoties video tā atskaņošanas 
laikā, pēc tam nosaukums nozūd, un video klips vai attēls turpinās.

3.6.5.5 Filmas publicēšana

Kad beidzat darbu un esat realizējis visas savas radošās idejas, varat 
publicēt projektu kā filmu. 

Filma ir sistēmas windows multivides fails ar .wmv paplašinājumu, vai 
audio/video mijas formāta (AVI) fails ar .avi paplašinājumu. 

Kad publicējat filmu programmā windows Movie Maker, varat to 
koplietot ar citiem vairākos veidos - jūsu datorā, ierakstāmajā kom-
paktdiskā, ierakstāmajā DVD diskā, kā pielikumu e- pasta ziņojumā vai 
ciparu videokameras videolentē, kā arī ievietot sociālajos tīklos.
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Video projekts3.7

Vai mēs strādājam televīzijā vai arī veidojam dokumentālās filmas, 
mums jāpārzina kopīgi pamatjēdzieni. 

Nodaļā par radio mēs jau apskatījām preses žanrus.  Šeit, video nodaļā 
mēs sīkām apskatīsim reportāžu un interviju.

3.7.1 Kas ir reportāža?
Reportāža ir balstīta uz pieredzi. Tā pieder pie "faktiskā ziņojuma ģime-
nes", un tā izveidojās no ziņu apskata. Tās mērķis ir notikumu atklāt pa-
tiesā veidā. Tas ir sarežģīts žanrs ar augstu prestižu, tieši starp žurnālisti-
ku un literatūru, jo izmanto elementus gandrīz no katra žanra, sākot no 
ziņu klipa līdz pat  intervijai un esejas rakstīšanai. Tajā var izmantot tā-
dus literāros efektus kā dialogs, notikuma vietas attēlošana, spriedzes 
un šaubu radīšanu, metaforas, notikumu pavērsieni. Atšķirībā no stāsta 
šeit katrs apgalvojums ir jāapstiprina. Rakstniekam ir jāapzin, kas varē-
tu interesēt sabiedrību. Pretstatā ziņu moderatoram reportieris ir noti-
kumu aktīvs dalībnieks. Labs reportieris veido reportāžu ar detalizētu  
informāciju, un viņš, pilnībā pārraidot notikuma atmosfēru, liek skatī-
tājam kļūt par vēl vienu notikuma dalībnieku. Viņš atspoguļo sociālo 
vidi, iestrādājot to sociālajā, politiskajā kontekstā, dažos gadījumos par 
parādot pretējus viedokļus. Reportāža improvizē, tā atspoguļo situāci-
ju konkrētā brīdī. Tā ļauj ieskatīties sociālajā vidē un tajā pasaulē, kas ir 
paslēpta no sabiedrības acīm. Reportāža  pārvar attālumus un šķēršļus. 

Reportāžu veidi: reportāža par problēmām, faktu konstatējums, prag-
matiska, analītiskā, vērtējošā, notikuma apstākļus noskaidrojošā, doku-
mentālā reportāža. 

3.7.2 Kas ir intervija?  
Intervēt kādu cilvēku nozīmē piedāvāt viņam iespēju runāt. Tā ir saru-
na starp diviem vai vairākiem cilvēkiem, kur mēs pieņemam, ka tēma 
varētu interesēt arī citus cilvēkus. Tas var būt žanrs vai materiāla iegūša-
nas veids. Intervējamajam tā ir iespēja savu viedokli paust sabiedrībai. 
Politiķiem tā sniedz iespēju izteikties publiski. Un tomēr žurnālista vai 
redaktora personība arī zināmā mērā atspoguļojas intervijā. Ja inter-
vējamā persona nav īpaši interesanta, ir svarīgi, lai intervētājs būtu 
interesants sabiedrībai un tā viņam pievērstu uzmanību. Gadījumā, ja 
tēma ir mazāk aizraujoša, intervējamajai persona ir liela nozīme, bet, ja 
tēma ir aizraujoša, tad arī pilnīgi nezināmam indivīdam veiksies. 

Intervija ir privāta saruna, bet skatītāji tajā piedalās ar savu  neredza-
mu klātbūtni. Tieši tāpēc tas ir gan intīms process, gan veids, kā iegūt 
publicitāti. Tas ir visautentiskākais žanrs, kur manipulācijām un faktu 
sagrozīšanai ir minimāla iespēja. 

3.7.2.1 Interviju veidi
Intervija, kas vērsta uz faktu noskaidrošanu. Tā ir darba metode, kur ob-
jekts tiek uzskatīts par informācijas avotu. Reportieris paliek fonā, un 
vienīgais mērķis ir iegūt pamatinformāciju. Intervija balstās uz kopīgu, 
loģisku plānu, lai saturu  atklātu pilnībā un kopveselumā. 

Žurnālu tipa intervijas: Šeit mērķis ir ne tikai iegūt pamatinformāciju. Šī 
intervija var būt saistīta ar jebkuru notikumu, arī tēmas izvēle ir brīva. 
Šajās intervijās intervējamais atrodas priekšplānā, jo vinš/viņa izklāsta 



MODULIS VIDEO VEIDOŠANAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PAMATKURSS 113

savu personīgo viedokli vai vērš uzmanību uz attiecībām starp lietām.

Dziļā intervija: Fokusā ir intervējamā personība. Mērķis ir pilnībā atklāt 
tēmu, nenomaldoties detaļās. Ir vērts izvēlēties vietu, kur intervēja-
mais var runāt brīvi un nepiespiesti, un kur mēs varam novērot viņa/
viņas ieradumus. Intervijas kvalitāte ir atkarīga arī no tā, cik labi abi sa-
runas partneri saprotās. Reportierim tomēr ir svarīgāka loma: ir svarīgi, 
lai viņš atbalstītu intervējamo, vadot viņu tādā veidā, lai intervija būtu 
veiksmīga.

3.7.2.2 Informācijas sniegšana pirms intervijas
Mums ir jāiepazīstina ar sevi un jāpasaka, kuru mediju mēs pārstā-
vam. Vajadzētu arī pateikt, kur materiālu paredzēts izmantot. Noteikti 
jāpasaka, kur un kādos apstākļos intervija tiks pārraidīta. Par intervijas 
tēmu jāvienojas iepriekš, var pat iepriekš nosūtīt jautājumus, lai inter-
vējamais varētu sagatavoties. Tomēr nevajadzētu pirms intervijas at-
dot visus jautājumus.  Mums būtu jāvienojas, cik gara varētu būt inter-
vija. Ir svarīgi informēt intervējamo cilvēku, kā tiek plānots izmantot šo 
materiālu, tas ir, vai tas tiks izmantots kā informācijas avots vai tā būs 
dialoga tipa intervija. Intervējamajam ir tiesības redzēt gatavo mate-
riālu un pat aizliegt to pārraidīt.  

3.7.2.3 Sagatavošanās
Pirms intervijas noteikti jāveic rūpīga izpēte par intervējamā darbu vai 
doto tēmu. Ja mēs intervējam amatpersonu, mēs varam izpētīt viņa/
viņas agrākās intervijas vai rakstus par viņu. Lai izpētītu tēmu, var iz-
mantot arhīva materiālus vai rokasgrāmatas 

Mums jāsazinās ar intervējamo un jāvienojas, ka intervija ir izdevīga 
abām pusēm. Reportieris var pastāvēt uz savu, bet viņa spītība nevar 
pārvērsties par uzbrukumu vai apvainojumu. 

Vienmēr izveidojiet sarunas plānu, ir jābūt kaut kāda veida loģikai, pie 
kuras mēs pieturamies, veidojot sarunu. Ir jābūt sākumpunktam, un 
vajadzētu atrast virzienu, kurā iet. Bet būsim elastīgi, pielāgosimies si-
tuācijai! Tā kā mēs strādājam ar kameru, mums ir jālūdz kinooperators 
pārbaudīt akumulatora stāvokli. Tas var būt ļoti mulsinoši, ja nevar sākt 
filmēšanu.

3.7.3 Intervēšanas tehnika
Nepadarīsim savu un partnera darbu grūtāku uzdodot jā/nē jautā-
jumus. Tad saruna parasti apstāsies, un nekas nevarēs to pavirzīt uz 
priekšu no sastinguma punkta. 

Daži cilvēki var sniegt lieliskas idejas saistībā ar jautājumiem. Piemēram, 
TV zvaigzne Barbara Volters (Barbara walters) savā grāmatā „Kā runāt 
ar ikvienu par praktiski jebko” dod noderīgus tipiski amerikāniskus pa-
domus. Savā grāmatā „Intervija”  Anna Földes arī citē dažus jautājumus, 
kas, saskaņā ar B. Volters, var izveidot labu kontaktu un var atvērt inter-
vējamo. Piemēram: Ja jūs aizvestu uz slimnīcu, kuru cilvēku jūs vēlētos 
redzēt blakus gultā? Kurā vēsturiskajā periodā jūs vēlētos dzīvot? Ja jūs 
laimētu miljonu dolāru loterijā, kā jūs to tērētu? 
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Šie jautājumi, lai arī mazliet klišeiski, ir noderīgi, lai atjaunotu sarunu, 
kad tā apstājusies, un nevar neatzīt, ka šādi jautājumi var izraisīt desmi-
tiem jaunu jautājumu. Ja mums pašiem nav ideju, mums nevajadzētu 
vilcināties izmantot šos jautājumus.

Žurnālistam visu laiku jābūt zinātkāram, un nevajadzētu par visu cenu 
pieturēties pie iepriekš plānotajiem jautājumiem. Šādas intervijas pa-
rasti ir sausas un garlaicīgas un atstāj iespaidu, it kā žurnālists ir vairāk 
ieinteresēts sevī kā intervējamajā personā. Mums ir jādod intervēja-
majam neliela brīvība, bet mums ir jābūt uzmanīgiem, ja viņam ir jau-
tājumi mums. Nevajag pieļaut, ka saruna pagrieztos pretējā virzienā 
un intervējamais sāktu izjautāt mūs. Vai mēs intervējam santehniķi vai 
premjerministru, vissvarīgāk ir  pievērst uzmanību un sajust diskusijas 
noskaņu un vēlāk atspoguļot teikto visprecīzākajā veidā. Pēc pienācī-
gas sagatavošanās tas nešķitīs  neiespējami.

Kameras klātbūtne satrauc intervējamo vairāk nekā, piemēram, dikto-
fons. Labs kinooperators un redaktors vienmēr zina, kādi ir vēlamākie 
vai ērtākie apstākļi  intervējamajam.

3.7.4 Dokumentālās filmas
Kopš 1920. gada dokumentālā filma ir nepārtraukti bijusi pasaules fil-
mu ražošanā tikai ar daudz mazāku skaitu uzticamu skatītāju. Laikā, 
kad spēlfilmas vairāk līdzinās pasakām, šis žanrs pārstāvēja filmu sirds-
apziņu, kas iedvesmoja daudzu jaunu stilu rašanos (piemēram, itāļu 
neoreālisms, brīvais kino vai arī Čehoslovākijas jaunā viļņa dokumen-
tārisms). No šī žanra nāca vairāki klasiskie režisori, piemēram, angļu 
Džons Grīrsons (John Grierson), Nīderlandes Joris Ivens, Francijas Žans 
Rušs (Jean Rouch) un Kriss Mērkers (Chris Marker), Krievijas Mihails 
Romms, Ungārijas Pál Schiffer, Gyula Gazdag, Gyula Gulyás, János Gul-
yás.

Kino vēstures gaitā dzimuši dažāda veida dokumentālie kino. Tāda bija 
propagandas filma, kas parasti tika veidota pēc kādas politiskās parti-
jas,  organizācijas vai valsts pasūtījuma, un bija  paredzēta, lai efektīvi 
izplatītu ideoloģiju iespējami plašā auditorijā. Propagandas filmas lielā 
skaitā tika veidotas Otrā pasaules kara laikā.

Filmas par dabu kļuva par vienu no veiksmīgākajām dokumentālās fil-
mas veidiem TV ērā.

Tā kā televīzija kļuva par parastu lietu, kinoteātri vairs nebija dokumen-
tālo filmu mājas, un televīzijā šīs filmas bieži tika apvienotas ar žurnālis-
tiku. To augstākā standarta formas (ziņu pārraides, analītiskie raidīju-
mi) reti kad tika pārraidīti kādā kanālā.
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No otras puses - dažas tipiskas dokumentālās filmas  (filmas par dabu, 
populārzinātniskās filmas, TV ziņu pārraides) tagad ir tik populāras, 
ka tematiskie TV kanāli (Spektrum, BBC world) strādā, lai apmierinātu 
savu skatītāju vajadzības, kā arī augsta ranga ikgadējie festivāli, gada-
tirgi prezentē šī žanra produktus.

3.7.4.1 Veidosim dokumentālo filmu
Lai izpildītu šo cēlo un grūto uzdevumu noteikti nepieciešams apgūt 
iepriekš apskatītos jautājumus. Pēc tam ir jāizvēlas tēma. Tā var būt 
tēmas tālāka izstrāde, kas jau pētīta ilgāku laiku, vai kāda notikuma 
dokumentēšana, kas, kā mēs sakām, burtiski notiek uz ielas.

Abos gadījumos ir nepieciešama sagatavošanās. Pirmajā gadījumā 
mums ir vairāk laika, otrajā gadījumā laika, lai sagatavotos, ir mazāk. 

Ir ļoti svarīgi, ka mēs intervējam cilvēkus sabiedrības interesēs. Ja mēs 
runājam aplinkus, tas varam uzfilmēt materiālu vairāku stundu ga-
rumā, bet rediģēšana būs sarežģīta. Tāpēc ir svarīgi uzdot mērķtiecīgus 
jautājumus.

Veidojot dokumentālo filmu, ļoti svarīga loma ir kinooperatoram. La-
bam operatoram ir jābūt tikpat uzmanīgam kā reportierim. Viņš uzņem 
arī atkāpes, kas sader ar tēmu. Dokumentālās filmas maģija daļēji ir 
atkarīga no ainām, ko nevar uzfilmēt atkārtoti, jo tās nekad neatkārto-
sies. Tikai precīzs, radošs kinooperators var pārliecinoši to izdarīt. 

Dokumentālajās filmās runai ir liela nozīme, bet attēli ir tikpat svarīgi. 
Filmai jāiesniedz arī vizuālā pieredze.

Pēc filmēšanas redaktors, kas daudzos gadījumos ir arī reportieris, iz-
skata uzfilmēto materiālu. Tad viņš veido scenāriju un rediģē filmu; 
viņš raksta stāstījumu. Stāstītājs ieraksta tekstu un nodod materiālu 
otram redaktoram. Otrajam redaktoram ir svarīgs uzdevums, jo viņš ir 
tas, kurš saliek kopā visas sīkās lietas vienā veselumā. Tā kā dokumen-
tālajām filmām parasti ir mazs budžets, tas bieži vien ir otrais redaktors, 
kurš rediģē titrus un mūziku.

Dokumentālās filmas  parasti iegādājas tematiskie kanāli, bet ir iespē-
jams tās iesniegt arī  festivāliem.  
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Aktivitātes3.8

1. Filmu gramatika
A. Sakārtojiet un nosauciet sekojošos plānus,  atbilstoši to kompozīci-

jai un skata punktam (vertikālais vai horizontālais).

VIDĒJAIS PLĀNS, UZŅEMTS NO 
PRIEKŠAS UN APAKŠAS 

2. Filmu veidošanas noteikumi
B. Izveidojiet (zīmējot vai fotografējot) vesterna scenāriju, izmanto-

jIET nodaļā apskatītos noteikumus.  
 Scenārijs: veidots komiksa formātā, kur katrs attēls ir viens kadrs 

tādā secībā, kā tie parādīsies filmā.

PIEMĒRS:

3. Filmas veidošana - no pamatkoncepcijas līdz izpla-
tīšanai

C. Savienojiet videokameru/kameru ar monitoru un pārliecinieties, ka 
ikviens var redzēt ekrānu. Pavērsiet kameru pret dalībniekiem un 
uzņemiet grupas tālplānu, tad vidējo tuvplānu. Uzņemiet  tuvplānu 
un katra studenta supertuvplānu. Lūdziet dažus studentus indivi-
duāli: 
	uzņemt tālplānu,
	uzņemt vidējo plānu no tālplāna,
	uzņemt vidējo tuvplānu no vidējā plāna,
	uzņemt tuvplānu no vidējā tuvplāna,
	uzņemt supertuvplānu no tuvplāna,
	uzņemt vidējo tuvplānu no supertuvplāna,
	uzņemt tuvplānu no vidējā tuvplāna,
	uzņemt tālplānu no tuvplāna,
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	uzņemt supertuvplānu no tālplāna,
	uzņemt vidējo plānu no supertuvplāna.

Piezīme: uzdevumu var veikt pretējā virzienā. Viens students 
uzņem vienu konkrētu kadru un citiem jāatpazīst, kāds plāns tas ir. 
Studenti var paši definēt uzņemamos plānus. 

D. Izmēģiniet kameras kustības, kas veido dažādus kadrus/plānus. 
	veiciet tālummaiņu no statikas kadra sākumā līdz statikai kadra   
beigās vai otrādi,
	panoramējiet nodarbību vietu (klasi, mācību centru u. c.),
	panoramējiet vertikālā virzienā vienu no saviem kursabiedriem 
pilnā augumā. Kurā virzienā jūs vēlētos: no apakšas uz augšu vai 
pretējā virzienā? Kāpēc?

Piezīme: uzdevumu var veikt pa pāriem. Viens students stāv aiz ka-
meras, otrs veic kustības, kuras atdarina partneris. Piemēram, viņš 
lēnām iet no punkta A uz punktu B, viņš ātri iet no B punkta uz 
punktu A, viņš ātri liek savu roku kabatā, viņš lēnām velk kaut ko no 
savas kabatas ... utt.

E. Situācijas analīzei:
	putnu vīterošana mežā,
	diskusija studijā - sarunu šovs,
	tiešraide ēterā,
	premjerministra prese konference,
	apsūdzētais žurnālistu ielenkumā atstājot tiesas zāli.

Apspriediet dotās situācijas, un nosakiet, kāda veida mikrofoni 
būtu nepieciešami. Kādi mikrofoni būtu noderīgi, iespējams derīgi 
un kuri absolūti nepieciešami.

F. Filmas koncepcijas izstrāde. Uzņemšanas grupas veidošana. 
	režisors un viņa palīgi nosaka filmēšanas vietas,
	kinooperators un viņa palīgi izskata iespējamās kameras pozīci-
jas un iestatījumus,
	reportieri izveido sarakstu ar jautājumiem,
	filmēšanas vadītājs organizē intervijas filmēšanu.

4. Video montāža
Ikviens saglabā mūziku un fotogrāfijas USB diskā no sava mājas da-
tora.

G. Izveidojiet „bibliotēku“. Nosauciet to "Filma". Šeit jūs uzkrāsiet visus 
failus un datus, kas nepieciešami video rediģēšanai. Izveidojiet pro-
jekta failu. Iekopējiet materiālu programmā. Saglabājiet to. 

H. Importējiet fotogrāfiju, skaņu un video uz projekta failu. Neaizmirs-
tiet tos saglabāt.

I. Izvēlieties klipu no kolekcijām un ievelciet to uz rediģēšanas līnijas. 
Nogrieziet ainas sākumu un beigu daļu.

J. Izpētiet pārejas. Izvēlieties vēlamo pāreju un ievelciet to starp 
abiem klipiem.

K. Piedodiet klipam vecmodīgu izskatu.
L. Pievienojiet fonā mūziku. Esiet uzmanīgi ar skaļumu!
M. Uzklikšķiniet uz nosaukuma un beigu titriem. Atrodiet vietu un iz-

veidojiet titrus. Saglabājiet filmu.
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Izmantoto informācijas 
avotu saraksts3.9

 LONG, BEN. SCHENK, SONJA The digital filmmaking han-
dbook. Digital Filmmaking Series CHARLES RIBER MEDIA 
(2011)

 J. BENET, VICENTE Cultura del cine: Introducción a la his-
toria y la estética del cine. Paidos Ibérica  (2004)

 UNIVERSITY OF REDDIT  Introduction to Filmmaking 
 http://universityofreddit.com/class/38220/introduction-to-film-

making



MODULIS VIDEO VEIDOŠANAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PAMATKURSS 119



MEDIJPRATĪBA
PAMATKURSS

PROJEKTU ATBALSTA:

PROJEKTA PARTNERI:


