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Multimediju saturs 
 

Mūsdienās ļoti bieži sastopamies ar jēdzieniem “multivide”, “multivides aprīkojums”, “multimediju saturs”. 

Daudzos interneta resursos ir pieejami šo jēdzienu skaidrojumi, kas pēc būtības ir ļoti līdzīgi. Iepazīsimies 

ar dažiem no tiem. 

Multivide - Informācijas attēlošana un apstrāde ar vairāk nekā vienas vides palīdzību; tajā var būt ietverta 

tekstuālā, grafiskā informācija, audioinformācija un videoinformācija, arī animācija.1 

Multivides aprīkojums (multimedia kit) ir aparatūras un programmatūras komplekts, kas datoram piešķir 

spējas apstrādāt informāciju multividē.2 

Šajā mācību materiālā aprakstīta viena no multimediju satura veidiem – filmas tapšanas posmi, kā arī 

apstrāde programmā Windows Live Movie Maker.  

 

Filmas veidošanas process 

Filmas veidošanās process sastāv sastāv no pieciem posmiem, kas savā starpā ir cieši saistīti: 

 Tēmas izvēle un scenārija veidošana; 

 Sagatavošanās posms; 

 Filmēšana; 

 Pēcapstrādes posms; 

 Izplatīšana. 

Lai galarezultāts būtu sekmīgs, katrā no tiem ir jāveic noteikts darbību kopums. Turpinājumā iepazīsimies 

ar būtiskākajiem aspektiem katrā filmas tapšanas posmā. 

Tēmas izvēle 

Pirmais solis filmu veidošanā ir tēmas izvēle. Ideju var uzskatīt ne tikai par filmas uzņemšanas 

sākumpunktu, bet arī par filmas pamatu. Protams, ļoti svarīga ir arī prasme īstenot ideju. Varam veidot 

dažāda žanra filmas: videoklipu vai komercreklāmu, dokumentālo filmu, mākslas filmu vai kāda cita veida 

darbu, taču vienmēr jāatceras, ka tas noteikti atstās ietekmi uz auditoriju, kura to skatīsies. 

Lai video projekts būtu veiksmīgs, ieteicams izvēlēties tēmu, kuru ļoti labi pārzināt vai arī vēlaties izzināt. 

Ja darbosieties grupā, vajadzētu izvēlēties tādu tēmu, kurā ir ieinteresēti visi grupas dalībnieki. 

Apspriedieties pirms darba uzsākšanas. Veiciet izpēti. Mēģiniet atrast pēc iespējas vairāk uzticamu 

informācijas un pārbaudītu avotu. Centieties ieraudzīt savu stāstu no vismaz diviem dažādiem skatu 

punktiem. Centieties izvēlēties svarīgākos jautājumus un koncentrēties uz tiem. 

                                                      

 

1 http://termini.lza.lv/term.php?term=multivide&list=multivide&lang=LV 
2 http://www1.linux.edu.lv/mspamati/ECDL/1modulis/e1040308.htm 
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Tēmas izvēles posmā jums ir jāatbild uz dažiem vienkāršiem jautājumiem: 

 Par ko ir filmas stāsts? Kādu vēstījumu es gribu pateikt? 

 Kāds ir mērķis? Ko es vēlos panākt - pārliecināt, provocēt, izjautāt? 

 Pie kā es ar savu darbu vēršos? Kas būs skatītājs un klausītājs? 

 

Scenārija veidošana 

Kad tēma ir izvēlēta, tiek rakstīts scenārijs. Tas var būt ļoti aptuvens vai arī ļoti detalizēts filmas apraksts. 

Tajā tiek izstrādāts filmas saturs, aprakstīti galvenie varoņi, to darbība un citas aktivitātes. Scenārijs 

atspoguļo filmas noskaņu un sniedz vispārēju priekšstatu par filmu.  

 

Senārija veidošanas process. 

Kursu ”Digitālo stāstu veidošana” nodarbība Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 

Scenārija veidošana ir ļoti nozīmīgs radošā procesa posms, kas darba autoram ļauj izprast skaņas un 

attēlu nepieciešamību, vizualizēt projektu. Scenārija veidošanas procesā var rasties arī jaunas idejas, kā 

arī nepieciešamība pārkārtot esošos resursus. Scenārijs ir visu filmā iekļauto elementu rakstisks vai 

grafisks atspoguļojums. Filmas elementi scenārijā tiek sakārtoti tādā hronoloģiskā secībā, kādā tie 

parādīsies stāstā, un tas ļauj stāsta veidotājam organizēt un pārkārtot saturu, lai gūtu maksimālu efektu.3 

                                                      

 

3 What are Digital storyboards? Available at https://k12teacherstaffdevelopment.com/tlb/what-are-digital-

storyboards/ 



 

Scenārija pierakstīt dažādos veidos, taču viena no iespējām ir izmantot grafiskos informācijas 

organizatorus (ideju kartes). Attēlā redzams grafiskā organizatora piemērs: 

 

 

Sagatavošanās posms 

Jebkuras filmas izveide sākas ar plānošanu jeb sagatavošanos. 

Sagatavošanās posma ilgums ir atkarīgs no plānotā rezultāta, paredzamā darba apjoma. Sagatavošanās 

posma noslēgumā vajadzētu būt izveidotiem diviem dokumentiem: stāsta plānam un projekta plānam.  

Uzsākot sagatavošanās procesu, būtu jāuzdod sev 6 jautājumi: Kas?, Ko?, Kur?, Kad?, Kā? un Kāpēc?  

Ja atbildes uz šiem jautājumiem nav rastas, tad iespējams vēl neesat gatavs stāsta plāna un projekta 

plāna veidošanas posmam. 

Uzrakstiet savu plānu uz papīra un iepazīstiniet ar to visus iesaistītos cilvēkus. Nepieciešamības gadījumā 

mainiet to. Nevajadzētu uztraukties, ja viss nenotiek saskaņā ar plānu. Situācija bieži vien ir mainīga, tāpēc 

mums jābūt gataviem pielāgot savus plānus jaunajiem apstākļiem.  
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Sagatavošanās procesa laikā jākonkretizē arī filmēšanas procesa finanšu, tehniskie un cilvēkresursu 

nosacījumi. 

Pamatojoties uz scenāriju, tiek sagatavojs budžeta plāns. Pārdomājiet, cik un kādi resursi būs 

nepieciešami, kā tos iegūsiet. 

Ja plānots veidot dokumentālu stāstu, tad pirms filmēšanas ieteicams doties uz vietu, kur plānojat filmēt, 

un rūpīgi ar to iepazīties. 

Ja darbojaties grupā, rūpīgi pārdomājiet un sadaliet pienākumus.  

Filmēšana 

Pirms filmēšanas uzsākšanas noteikti pārdomājiet, vai visi iesaistītās personas un tehniskais aprīkojums 

būs pieejams laikā, kad esat plānojuši savas filmas veidošanu. Vai būs nodrošināti nepieciešamie 

apgaismojuma apstākļi, netraucēs troksnis. Jums un jūsu komandai ir jābūt pārliecinātiem, ka kontrolējat 

situāciju. 

Ja filmēsiet ārpus telpām, īpašu uzmanību pievērsiet tam, kā atšķiras saules gaisma no rīta un vakarā. Ja 

plānojat filmēt iekštelpās, ir jāpārbauda gan mākslīgā apgaismojuma kvalitāte, gan tā papildus 

uzstādīšanas iespējas, kā arī, cik spēcīga ir dabiskā gaisma, kas nāk no logiem. 

Apgaismojumam ir liela ietekme uz jūsu foto vai video projekta gala rezultātu. Slikts apgaismojums var 

izjaukt visus jūsu plānus un centienus. Līdzīga situācija ir arī ar skaņu. Ja skaņu vēlaties ierakstīt notikuma 

vietā, pārbaudiet, vai tuvumā nenotiek, piemēram, būvniecības darbi, nenorit intensīva satiksme u.tml.  

Ja plānojat filmēt ārpus telpām, tad iespriekš noteikti vajadzētu uzzināt, kādi laika apstāķli gaidāmi laikā, 

kad plānojat filmēšanu. 

Iespējams, ka sava jaunā projekta izstrādē izmantosiet jau iepriekš uzņemtu audiovizuālo materiālu. Šādā 

gadījumā sagatavošanas posmā atlasīsiet fotogrāfijas, grafikas failus, video, skaņas un mūzikas ierakstus 

un sagatavosiet šo materiālu rediģēšanai un montāžai. 

Uzņemšanas posms ir saistīts ar satura radīšanu. Tas ir foto un video uzņemšanas, kā arī audio materiālu 

ierakstīšanas process vai visu trīs apvienojums.  

Noteikti vienojaties, par ko katrs jūsu komandā ir atbildīgs. Noteikti uzklausiet alternatīvu viedokli, tomēr 

vienam no jums noteikti būs jāuzņemas atbildība par filmas veidošanas procesu un galīgā lēmuma 

pieņemšanu. Pretējā gadījumā var notikt tā, ka mākonis aizsedz sauli un pazudina skatu, kamēr jūs 

apspriežat pareizo fonu intervijai ar kādu personu, kura jau gatavojas pēc dažiem mirkļiem doties prom, 

ja jūs beidzot nepieņemsiet kādu lēmumu. 

Centieties sekot savam plānam un sagatavot projektam nepieciešamo audiovizuālo materiālu daudzumu. 

Ko nozīmē nepieciešamais daudzums? Tas nozīmē, ka, ja vēlāk konstatēsiet, ka projekta izveidei ir pārāk 

maz materiāla, jums būs jādodas atpakaļ un jāveido vēl. Bieži vien var gadīties, ka tas vairs nav iespējams. 

Savukārt pārāk liels materiālu klāsts var likt jums pavadīt daudz laika, izvēloties labākos kadrus. Citiem 

vārdiem sakot, mediju projektā daudzums vai kvantitāte neaizstās kvalitāti.  



 

Iespējams, ka multimediju materiālu izveidē sākumā ne viss izdosies, kā iecerēts. Par to nevajadzētu 

uztraukties, jo laika gaitā kvalitāte noteikti uzlabosies, bet tikai tad, ja daudz vingrināsieties, jo savas 

prasmes ir nepārtraukti jāattīsta 

Pirms sākat izteikt neapmierinātību ar kameras vai montāžas programmas darbību, pārliecinieties, ka esat 

iemācījušies, kā izmantot jūsu rīcībā esošo aprīkojumu. Ierīce vai programma pati darbu neizdarīs, lai cik 

moderna tā arī nebūtu. 

Koncentrējieties uz savu stāstu. Jūsu projektā vissvarīgākais ir pats stāsts, kuru papildina labs attēls un 

laba skaņa. Galu galā, stāsts ir iemesls tam, kāpēc jūs uzsākāt savu mediju projektu. Ja pats neizjūtat, 

neredzat un nedzirdat savu stāstu, arī auditorijai visdrīzāk tas nešķitīs pārāk aizraujošs. 

Daži ieteikumi filmēšanai: 

Atceraties, ka filmēšanas procesa laikā var izmantot dažādus plānus: 

 tuvplāns; 

 supertuvplāns; 

 vidējais plāns; 

 kopplāns; 

 tālplāns; 

 supertālplāns. 

Supertuvplāns ir vērsts uz objektu; tas rāda mazu ķermeņa vai sejas daļu. Šajā gadījumā viss, ko mēs 

redzam, ir mute pavērta smaidā, acis pilnas asarām, koka lapa, akmeņi u.tml.  

Tuvplāns ir skats, kurā mēs redzam visu galvu, ķermeņa daļu vai objektu. 

Vidējā tuvplānā tiek pietuvinātas cilvēku galvas un ķermeņa augšdaļa, kā arī kļūst redzami daži elementi 

vidē. 

Vidējais plāns atbilst uzmanības koncentrācijai uz kaut ko konkrētu, bet neizraujot to no darbības vides. 

Vidējā plāna mērogs katrā 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 attēla 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 kameras kustību. Visbiežākās kameras kustības ir kameras 

apturēšana uz laiku, panorāmēšana, attēla pietuvināšana, attālināšana, kameras kustība no vienas puses 

uz otru. 
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Filmēšanas process.  

Kursu ”Digitālo stāstu veidošana” nodarbība Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 

Kameras apturēšana nodrošina nekustīgu attēlu, kas ļauj skatītājam rūpīgi apskatīt attēlu, kā arī dod laiku, 

kas nepieciešams pārmaiņu izdarīšanai kadrā.  

Mēs parasti sākam statiku kadra sākumā, tad seko kameras 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 palīdzību var pietuvināt vai attālināt attēlu. 

Saturs sasaista kopā sākuma un noslēguma attēlu.  

Pietuvinot mēs pievelkam detaļas no lielāka konteksta. 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 parasti 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 skata punkts. Ja ir iespēja uzņemt ar vairākām kamerām, tad vienlaicīgi var 

izmantot vairākus skata punktus. Tādā veidā aina nav jāatkārto. 

Pēcapstrāde 

Kad filmēšana un ieskaņošana ir pabeigta, var sāk projekta pēcapstrādes posmu jeb montāžas posmu. 

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. 

Pēcapstrādes posmā var ieviest korekcijas spilgtumā un kontrastā, ekspozīcijā un krāsu toņos, izmērā un 

izšķirtspējā.  

Mūsdienās viss montāžas darbs tiek veikts ar datora palīdzību, profesionālam darbam ir pieejamas 

vairākas filmu apstrādes un montāžas programmatūras. 

Pirms montāžas tiek izskatīts neapstrādātais uzfilmētais materiāls. Atkarībā no uzfilmētā materiāla 

daudzuma tā noskatīšanās var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākām dienām. Šī procesa laikā tiek 

atlasīti labākie skati. 

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. 

Seko vēl viena griešana. Tās laikā tiek noteikts precīzs ainu garumu, piedodot filmai ritmu ar attēlu 

izmaiņām, piemēroti atbilstoši efekti, mūzika un animācija.  

Pirms attēlu, skaņu un video rediģēšanā neesat izdarījuši pamatlietas, ieteicams tomēr ir pārāk 

neaizrauties ar specefektiem. Neaizmirstiet galveno – kāda bija jūsu ideja, ko vēlējāties pateikt.  

Darbu ieteicams noskatīties atkal un atkal, līdz visas kļūdas izlabotas. Pēc pēdējiem labojumiem tiek 

izveidota galīgā versija. 

Šis posms beidzas, kad jūsu mākslas darbs tiek eksportēts formātā, kas ir piemērots izplatīšanai dažādu 

mediju platformās. 

Kura ir labākā un piemērotākā foto, video un audio apstrādes programma? Atbilde uz šo jautājumu ir 

diezgan vienkārša - tā, kas atbilst jūsu vajadzībām. Vienkāršiem projektiem būs pietiekami, ja izmantosiet 

bezmaksas programmas. Profesionāliem projektiem jums būs jāapgūst profesionālie rīki. Tas nozīmē, ka 

jūsu prasmēm jāatbilst tehnikas un izmantojamo programmu iespējām.  

Ja internetā atrodat mūziku, kas ir kā radīta jūsu projektam, pirms tās izmantošanas pārbaudiet 

autortiesību noteikumus. 
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Izplatīšana 

 

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 savienotu filmu veidošanas grupas ar patērētājiem, tas ir, lai satuvinātu 

māksliniekus un skatītājus. Mārketingam ir nozīmīga loma, reklamējot filmas ar reklāmas un videoklipu 

palīdzību. Filmu veidotājiem - iesācējiem festivāli, konkursi piedāvā lieliskas iespējas iegūt atgriezenisko 

saiti par saviem darbiem no atzītiem profesionāļiem.  

Multimediju projekta prezentācija 

Prezentācijas prasmēs jūs vingrināsieties gan projekta sākumā, gan beigās. Lai uzsāktu projektu, jums 

būs jāsaņem „zaļā gaisma“ no sava skolotāja, režisora, sponsora vai kāda cita, kas atbild par tā veidošanu. 

Projekta idejas prezentācijas galvenais jautājums ir - Kāpēc?. Kāpēc ir vērts veidot šo projektu? Jūsu 

atbildei jāsniedz motīvs savai komandai un sev, un tai ir jābūt pietiekami pārliecinošai, lai saņemtu 

apstiprinājumu no lēmumu pieņēmējiem. Pēc apstiprinājuma saņemšanas var uzsākt sagatavošanās 

posmu. 

Projekta noslēguma prezentācija ir tieši saistīta ar projekta popularizēšanu. 

Kas ir jūsu mērķauditorija? Jums noteikti vajadzētu saņemt mērķauditorijas atsauksmes. Tas ir vienīgais 

veids, kā uzzināt, vai patiešām esat sasniedzis mērķus. Varat organizēt speciālu pasākumu, uz kuru aicināt 

cilvēkus, kam demonstrēt savu darbu. Pasākuma vadīšana ir vēl viena no dažādās profesijās noderīgām 

kompetencēm. Noteikti pamēģiniet! 

  



 

Windows Live Movie Maker 
  

Windows Live Movie Maker ir bezmaksas video montāžas programma Microsoft Windows lietotājiem, kas 

pieejama kopš tirgū tika izlaistas operētājsistēmas Windows 2000 un Windows ME. Viena no polārākajām 

Movie Maker programmas versijām bija Movie Maker 2.1, kas tika iekļauta Windows XP servisa pakotnēs 

2 un 3. Sākot ar Windows 7, jaunais Movie Maker Live ir iekļauts Windows Essentials pakotnē, ko var 

lejupielādēt no Microsoft oficiālās tīmekļa vietnes. 

Programma Movie Maker nodrošina video apstrādei un rediģēšanai nepieciešamās pamatfunkcijas: 

videoklipu sakārtošanu, video apgriešanu, gatavu tēmu un efektu pievienošanu, izveidoto video 

publicēšanu dažādās interneta vietnēs tieši no programmas lietotāja saskarnes.  

Programma ļauj arī ierakstīt skaņu un video no tīmekļa kameras. Var pievienot arī mūziku, regulēt audio 

skaļumu attiecību, noklusināt skaņu  sākumā un beigās. 

Uzsākot darbu ar programmu, būtu jāņem verā, kādus audio un video formātus tā atbalsta: 

Video ievades formāti 
ASF, AVI, DVR-MS, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM, 

WMV 

Audio ievades formāti AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV, WMA 

Video izvades formāti Windows Media Video (WMV) vai DV AVI 

 

Videoklipu un attēlu pievienošana programmā Movie Maker 

Uzsākot veidot jaunu filmu, to sākotnēji saglabā kā projektu. Klikšķina uz pogas Movie Maker , 

pēc izvēlas  (Saglabāt projektu kā). 

Lai programmā Movie Maker uzsāktu filmas veidošanu filmu, vispirms ir jāpievieno videoklipi un/vai 

fotoattēli. Tos var pievienot vairākos veidos. Viena no iespējām: 

 Programmas Movie Maker cilnē Home (Sākums), grupā Add (Pievienot) klikšķina uz Pievienot 

videoklipus un fotoattēlus (Add video and photos). 

 Dialoglogā Add videos and fhotos (Pievienot videoklipus un fotoattēlus) jāatver mape, kurā ievietoti 

filmas izveidē nepieciešamie fotoattēli un/vai video materiāls. 
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 Jātlasa videofailus un fotoattēlus un pēc tam jānoklikšķina uz pogas Atvērt (Open).  

Lai uzreiz atlasītu vairākus nepieciešamos fotoattēlus un videoklipus, nospiediet un turiet nospiestu 

taustiņu Ctrl, pēc tam atlasiet katru nepieciešamo fotoattēlu un videoklipu. 

Fotoattēlus un videofailus programmai Movie Maker var pievienot arī, velkot tos no datora mapes uz Movie 

Maker programmas logu. 

 



 

Fotoattēlu un videoklipu importēšana  

Izmantojot programmu Movie Maker, datorā iespējams importēt fotoattēlus un videoklipus no dažādu 

veidu kamerām un ierīcēm.  

Ierīces, no kurām var importēt fotoattēlus vai videoklipus: 

 Ciparkamera vai tālrunis, kas savienots ar datoru, izmantojot USB vadu; 

 Secure Digital (SD), mini SD vai CompactFlash atmiņas karte, kas atrodas karšu lasītājā; 

 Datu kompaktdisks vai DVD disks; 

 Videokamera, kas ieraksta iekšējā cietajā diskā vai zibatmiņas kartē; 

 Videolente, kas atrodas ciparu videokamerā (DV) vai augstas izšķirtspējas videokamerā (HDV). 

Ja datorā ir iebūvēta tīmekļa kamera, vai tā ir pievienota datoram ar USB vadu, iespējams ierakstīt 

tiešraides videoklipu no tīmekļa kameras un pievienot to programmai Movie Maker. 

Fotoattēlu un videoklipu importēšana no ciparkameras, zibatmiņas, atmiņas kartes, 

kompaktdiska u.tml. 

 

Lai importētu fotoattēlus un videoklipus no datoram pievienotas ierīces: 

 Noklikšķina uz pogas Movie Maker , pēc tam uz  (Importēt no 

ierīces). 

 Parādās ziņojuma logs Photos and videos will be imported into Photo Gallery (Fotoattēli un 

videoklipi tiks importēti fotoattēlu galerijā), kurā jānoklikšķina uz pogas OK (Labi).  

 

 Logā Import Photos and Videos (Importēt fotoattēlus un videoklipus) jāatlasa ierīce, no kuras vēlas 

importēt fotoattēlus un videoklipus, pēc tam jānoklikšķina uz pogas Import (Importēt). 
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Kā redzams, šajā gadījumā datoram ir pievienota zibatmiņa, no kuras tad arī tiek piedāvāts importēt 

failus. 

 Noklikšķinot uz More options (Papildu opcijas), var veikt vajadzīgās izmaiņas un pēc tam tās 

apstiprināt, noklikšķinot uz pogas OK (Labi). 

Piemēram, var izvēlēties, kur saglabāt failus, kādu mapju un failu nosaukumu formātu izmantot. 

Importējot JPEG fotoattēlus, tos var automātiski pagriezt pareizajā orientācijā. Pieejamas arī citas 

papildu iespējas. 

 

 

 



 

Kad fotoattēli un video faili ir atrasti, tiek piedāvāts veikt sekojošas darbības: 

 Review, organize and group items to import (Pārskatīt, kārtot un grupēt importējamos vienumus), 

varat izvēlēties šo iespēju un pēc tam noklikšķināt vienumu Next (Tālāk); 

 

 Lai apskatītu visus grupā esošos fotoattēlus un videoklipus, jānoklikšķina uz View all items (Skatīt 

visus vienumus). 

 Katrai fotoattēlu un videoklipu grupai, ko vēlas importēt, var Ievadīt nosaukumu (Enter a name). 

 Noklikšķinot uz Add tags (Pievienot atzīmes) fotoattēlu un videoklipu grupai var pievienot vienu vai 

vairākas atzīmes, kuras tiek atdalītas ar semikolu. 

 Fotoattēli un videoklipi tiek grupēti pēc to uzņemšanas datuma. Lai mainītu fotoattēlu un 

videoklipu grupēšanas laika intervālu, pārvieto slīdni Adjust groups (Pielāgot grupas). 

 Atzīmējot grupai blakus esošo izvēles rūtiņu, tiek norādīts, vai šo grupu vēlas, vai nevēlas importēt. 

 Kad iepriekš minētās darbības veiktas, noklikšķina uz pogas Import (Importēt). 
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 Import all new items now (Importēt visus jaunos vienumus tūlīt). Pirms importēšanas var ierakstīt 

mapes, kurā glabāsies fotoattēli un videoklipi, nosaukumu, un pēc tam noklikšķināt uz 

importēt Import (Importēt). 

 

 Fotoattēlu galerijā augšējā kreisajā stūrī,.iespējams atzīmēt izvēles rūtiņu pie katra fotoattēla vai 

videoklipa, kuru vēlas lietot filmā. 

 

  Cilnes Create (Izveidot) grupā Share (Kopīgot) klikšķina uz Movie (Filma).  

 

 
 

 Atlasītie fotoattēli un videoklipi tiek pievienoti programmas Movie Maker montāžas skalai. 

 

 

Audio pievienošana un rediģēšana 

Ierunāta teksta pievienošana 

 Lai pievienotu ierunātu tekstu, cilnē Sound (Skaņa) klikšķina uz Record Narration (Stāstījuma 

ierakstīšana). 



 

 

 

 Pēc tam klikšķina uz pogas Record (Ieraksts). Kad teksts ierunāts, noklikšķina uz pogas Stop 

(Apturēt). 

    

 

 

 

 

 

 Failu saglabā kādā no datu nesējiem un pievieno tāpat kā mūzikas failu. 

 Mūzikas pievienošana 

 Lai pievienotu mūziku, cilnes Home (Sākums) grupā Add (Pievienot) atlasa Add music 

(Pievienot mūziku). Tiek piedāvāti vairākas iespējas: 
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 Atlasa pievienojamo mūzikas failu un pēc tam klikšķina uz Open (Atvērt). 

Tiklīdz mūzikas fails veiksmīgi ir pievienots, tiek aktivizēta sadaļa Mūzikas rīki (Music tools). 

 

Mūzikas pakāpeniska parādīšanās vai izzušana 

 

 Lai iestatītu mūzikas faila pakāpenisku parādīšanos vai izzušanu, to atlasa. 

 Sadaļas Mūzikas rīki (Music tools) cilnes Options (Opcijas) grupā Audio veic sekojošas 

darbības: 

- Lai iestatītu mūzikas pakāpenisku parādīšanos, atlasa sarakstu Fade in (Parādīšanās) un 

izvēlas ātrumu, kādā mūzikai jāsāk skanēt. 

- Ja vēlas iestatīt mūzikas pakāpenisku izzušanu, atlasa sarakstu Fade in (Izzušana) un 

izvēlas ātrumu, kādā mūzikai jābeidz skanēt. 

 

Mūzikas sākumpunkta un beigu punkta mainīšana 

 

 Lai iestatītu, kad mūzika sāk un kad beidz skanēt, to vispirms atlasa. 

 Velk atskaņošanas indikatoru uz montāžas skalas līdz mūzikas faila punktam, kurā jābeidz vai 

jāsāk tā atskaņošana. Pēc tam veic vienu no tālāk norādītajām darbībām: 



 

- Lai norādītu jaunu sākumpunktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, sadaļas 

Mūzikas rīki (Music Tools) cilnes Options (Opcijas) grupā Editing (Rediģēšana) atlasa Set 

start point (Iestatīt sākumpunktu). 

- Lai iestatītu jaunu beigu punktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, 

sadaļas Mūzikas rīki (Music Tools) cilnes Options (Opcijas) grupā Editing (Rediģēšana) 

atlasa vienumu Set end point (Iestatīt beigu punktu). 

 

 

 

Mūzikas elementa audio skaļuma mainīšana 

 

 Lai mainītu mūzikas elementa atskaņošanas skaļumu, atlasa mūzikas failu. 

 Sadaļas Mūzikas rīki (Music Tools) cilnes Opcijas (Options) grupā Audio atlasa Music volume 

(Mūzikas skaļums). Pārvieto slīdni pa kreisi, lai skaļumu samazinātu, pa labi, lai to palielinātu. 

 

Audio skaļuma mainīšana videoklipā 

 

 Vispirms atlasa videoklipu. 

 Sadaļas Video rīki (Video Tools) cilnes Edit (Rediģēt) grupā Audio atlasa Video volume (Video 

skaļums). Pārvieto slīdni pa kreisi, lai skaļumu samazinātu, pa labi, lai to palielinātu. 
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Video rediģēšana 

Videoklipa apgriešana 

 

Programmā Movie Maker iespējams apgriezt videoklipa sākumu un beigas, lai tiktu rādīta tikai kāda 

noteikta videoklipa daļa. 

Lai šādā veidā apgrieztu video klipu, sadaļas Video tools (Video rīki) cilnes Edit (Rediģēt) grupā Editing 

(Rediģēšana) veic sekojošas darbības. 

 Lai iestatītu jaunu sākumpunktu, pārvieto slīdni, kas atrodas zem priekšskatīšanas ekrāna, uz 

vietu, kur vēlas sākt videoklipu, pēc tam noklikšķina uz Set start point (Iestatīt sākumpunktu); 

 Lai iestatītu jaunu beigu punktu, pārvieto slīdni, kas atrodas zem priekšskatīšanas ekrāna, uz vietu, 

kur vēlas apturēt videoklipa atskaņošanu, pēc tam noklikšķina uz Set end point (Iestatīt beigu 

punktu). 

 
 

Jāpiebilst, ka šādā veidā apgriežot videofailu, sākotnējais videofails netiek ietekmēts. Nepieciešamības 

gadījumā videomateriāls joprojām ir atrodams sākotnējā failā.  

Visu sākuma un beigu punktu notīrīšana, lai atskaņotu visu videoklipu 

 

Lai notīrītu visus iestatītos sākuma un beigu punktus, 

 Atlasa apgriezto videoklipu; 

 Sadaļas Video tools (Video rīki) cilnes Edit (Rediģēt) grupā Editing  (Rediģēšana) atlasa Trim tool 

(Apgriešanas rīks) un veic sekojošas darbības: 



 

 

- Lai apgriezto videoklipu atkal atskaņotu no sākuma, sākuma apgriešanas turi zem 

priekšskatīšanas ekrāna pārvieto uz videoklipa sākumu; 

- Lai apgriezto videoklipu atkal atskaņotu līdz beigām, beigu apgriešanas turi zem 

priekšskatīšanas ekrāna pārvieto uz videoklipa beigām. 

 

 
 

 Cilnes Trim (Apgriezt) grupā Trim (Apgriezt) noklikšķina uz Save trim (Saglabāt apgriešanu). 

Veiktās izmaiņas tiks saglabātas un apgriešanas rīks aizvērts. 

Video paātrināšana vai palēnināšana 

 

Programmā Movie Maker ir iespējams mainīt videoklipa ātrumu, ar kādu tas tiks atskaņots. 
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Šim nolūkam videoklipu atlasa un sadaļā Video tools (Video rīki), cilnē Edit (Rediģēt), grupā Adjust 

(Pielāgot) noklikškina uz Speed (Ātrums), pēc tam izvēlas ātrumu. 

 

 

Dizaina izvēle 

 

Programmā ir iespējams izvēlēties automātisku dizainu. Tas nozīmē, ka automātiski tiks pievienoti 

nosaukumi, titri, pārejas un efekti. Automātiskos dizainus var iepriekš apskatīt, norādot uz katru ar 

kursoru. 

Automātisko dizainu izvēlas cilnes Home (Sākums) grupā AutoMovie themes (Automātiskās filmas dizaini).  

Izmantojot funkciju Automātiskā filma (AutoMovie themes), videoklipam tiek izveidoti uz atzīmēm balstīti 

titri. Ja atzīmes nav pareizas, tās iespējams labot, ierakstot jaunas. 

 

 

 



 

Katru no šiem parametriem (titri, pārejas, efekti) ir iespējams arī izvēlēties un iestatīt atsevišķi. 

Pārejas efektus izvēlas cilnes Animations (Animācijas) grupā Pārejas (Transitions). 

 

Tekstu var pievienot cilnes Home (Sākums) grupā Add (Pievienot). 

 

 Izvēloties Title, var pievienot filmas nosaukumu; 

 Izvēloties Caption, var pievienot uzrakstus filmas kadriem; 

 Izvēloties Credits, var pievienot beigu kadru, kurā ierakstām autorus, filmas veidošanas gadu u.tml. 

Sadaļā Text tools (Teksta rīki) pieejami dažādi rakstzīmju formatēšanas rīki. Iespējams izvēlēties 

rakstzīmju fontu, izmēru, krāsu, efektus u.c. iespējas. 

 

 

Videoklipa sadalīšana 

 

Programmā videoklipu ir iespējams sadalīt divās daļās un pēc tam turpināt rediģēšanu. Pēc videoklipa 

sadalīšanas, ja nepieciešams, daļas var arī apmainīt vietām. 

 Lai video sadalītu divās daļās, to atlasa un velk atskaņošanas indikatoru līdz punktam, kurā 

vēlas veikt dalīšanu; 
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 Sadaļā Video tools (Video rīki), cilnē Edit (Rediģēt), grupā Editing (Rediģēšana) noklikšķina 

uz Split (Sadalīt).  

Filmas pabeigšana 

Izveidoto filmu ir iespējams noskatīties priekšapskates logā. Ja nekas vairs nav labojams un papildināms, 

var sākt tās ģenerēšanu.  

Klikšķina uz pogas Movie Maker  un izvēlas Saglabāt filmu . 

Tiek piedāvātas dažādas iespējas filmas saglabāšanai. Kā pirmā izvēle tiek piedāvāts rekomendētais 

formāts tieši konkrētajam projektam.  

 

Filmas ģenerēšanas ilgums ir atkarīgs no tās garuma, izvēlētās kvalitātes un datora ātrdarbības. Filmas 

ģenerēšanas process var ilgt no dažām minūtēm līdz vairākām stundām. Kad filmas ģenerēšana pabeigta, 

programma piedāvā to noskatīties.  



 

 

 

Filmas publicēšana 

 

Programma piedāvā publicēt filmu dažādās interneta vietnēs: Onedrive, Facebook, YouTube, Vimeo, Flickr. 

 

Lai savu filmu publicētu, piemēram, vietnē YouTube, programmas Movie Maker cilnes Home (Sākums) 
grupā jānoklikšķina uz Share (Koplietošana), pēc tam uz YouTube. 

Lai filmu publicētu, vietnē YouTube jābūt izveidotam lietotāja kontam.  

Autortiesības  
 

Autortiesības ir autora tiesiskais stāvoklis, kas nosaka sevišķas tiesības publicēt, reproducēt un izplatīt 

oriģināldarbu (literāru, muzikālu, mākslas utml. darbu, programmas pirmkodu, audiovizuālos materiālus, 

attēlus, tekstus utt) jebkurā vidē. 

Autortiesību likums4 nosaka, ka: 

 Autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts. 

 Autortiesības attiecināmas uz literāriem, zinātnes, mākslas un citiem šā likuma  darbiem, arī 

nepabeigtiem darbiem, neatkarīgi no darba uzdevuma un vērtības, izpausmes formas vai veida. 

 Autortiesību piederības apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija, darba speciāla noformēšana 

vai kādu citu formalitāšu ievērošana. 

 Autors vai viņa tiesību pārņēmējs savas tiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību 

aizsardzības zīmi, kuru atveido ar tādu paņēmienu un tādā vietā, lai tā būtu nepārprotami redzama. 

Šī zīme ietver trīs elementus: 

- burtu "C" aplītī; 

- autortiesību subjekta vārdu (nosaukumu); 

- darba pirmpublicējuma gadu. 

                                                      

 

4 https://likumi.lv/doc.php?id=5138 
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Bieži vien, veidojot kādu darbu, rodas jautājums, vai savos materiālos drīkst izmantot interneta resursus. 

To drīkst darīt, ja autors ir devis atļauju izmantot viņa darbu. 

Kā minēts "Eversheds Bitāns" skaidrojumā5, "Šādu atļauju var saņemt, noslēdzot licences līgumu vai 

saņemot licenci. Jāpiebilst, ka licences līgums var tikt slēgts gan rakstveidā, gan mutiski". 

Cita autora darbu drīkst izmantot arī, ja šādas tiesības jums piešķir īpaša licence. Piemēram, Creative 

Commons licence sniedz iespēju izmantot resursus atbilstoši dažiem nosacījumiem. 

Kas jāievēro mācību līdzekļa autoram, ievietojot savā mācību līdzeklī citu autoru aizsargājamus darbus vai 

to fragmentus? 

Atsaucoties uz "Eversheds Bitāns" skaidrojuma par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu 

mācību procesā, "Pirmkārt, svarīgākais noteikums, kas jāievēro, izmantojot citu autoru aizsargātus darbus 

vai to fragmentus paša radītā mācību līdzeklī, ir atsaukšanās uz šī darba autoru un šī darba nosaukumu, 

kā arī publicēšanas datiem vai citu avotu, kur attiecīgais darbs pieejams vai apskatāms u.tml. 

Otrkārt, rūpīgi jāizvērtē nolūks, kādā izmantoti citu autoru darbi vai to fragmenti. Likums paredz izņēmumu 

no autoru reproducēšanas tiesībām, kad šādi darbi vai to fragmenti tiek reproducēti nolūkā radīt jaunu 

mācību līdzekli – filmu, raidījumu, plakātu, uzdevumu u.tml. It sevišķi, ja šie citu autoru darbi vai to 

fragmenti izmantoti nolūkā ilustrēt apgūstamo vielu. Tādējādi var atsaukties uz izņēmumu, kas paredz 

tiesības izmantot darbu izglītības mērķiem (neprasot autora piekrišanu un nemaksājot atlīdzību). Tomēr 

jāievēro, ka šādā gadījumā radītie mācību līdzekļi izmantojami tikai mācību iestādē (tātad nav atļauts tos 

padarīt pieejamus internetā), turklāt šādai izmantošanai jābūt nepastarpinātā mācību procesā un bez 

komerciāla nolūka. Ja mācību līdzekļa autors vēlas radīto mācību līdzekli publicēt, izmantojot trešo 

personu pakalpojumus (piemēram, izdevniecību) un/vai radīto mācību līdzekli vai tā kopijas izplatīt par 

atlīdzību vai padarīt tās pieejamas sabiedrībai internetā, tādā gadījumā mācību līdzekļa autors nevar 

atsaukties uz izņēmumu no autora tiesībām izglītības mērķiem, un viņam ir jāsaņem attiecīgo autoru 

piekrišana. Jāatceras, ka jebkurā gadījumā – arī radot jaunu mācību līdzekli, kurā citu autoru darbi 

izmantoti, lai ilustrētu mācāmo vielu - šādas izmantošanas apjoms nedrīkst būt pretrunā ar darba normālu 

izmantošanu (nedrīkst ekonomiski konkurēt ar to) un nedrīkst nepamatoti ierobežot autora likumīgās 

intereses. Gadījumā, ja šie citu autoru darbi vai to fragmenti izmantoti, citējot tos, tad var atsaukties uz 

izņēmumu no autora tiesībām, kad darbi tiek izmantoti informatīvam mērķim."4 

Creative Commons licence 

Creative Commons ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas strādā, lai palīdzētu radošumam mazināt 

juridiskos šķēršļus, izmantojot jaunus likumus un jaunas tehnoloģijas. Creative Commons licences pašlaik 

                                                      

 

5  http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/20131202_skaidrojums_par_autortiesibam.pdf 

http://www.creativecommons.org/


 

ir pieejamas vairāk kā piecdesmit valstīs visā pasaulē. Creative Commons International vietnē iespējams 

apskatīt šo licenču pašreizējo statusu katrā valstī.  

http://creativecommons.org/international/
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Izmantoto informācijas resursu 
saraksts 
 

Autortiesību likums [tiešsaiste] [skatīts 2017. g. 27. martā]. https://likumi.lv/doc.php?id=5138 

Digitālo stāstu veidošana [tiešsaiste] [skatīts 2017. g. 5. martā]. Pieejams: http://tma.telecentre-

europe.org/images/learning_material/LV_advanced_2.pdf 

Medijpratība. Padziļinātais kurss [skatīts 2017. g. 6. martā].  http://eprasmes.lv/wp-

content/uploads/2014/10/Module-3_Advanced-DoblePag_final.pdf 

Movie maker [tiešsaiste] [skatīts 2017. g. 10. martā]. https://support.microsoft.com/lv-

lv/help/18614/windows-essentials 

Videoklipu un attēlu pievienošana programmā Movie Maker [tiešsaiste] [skatīts 2017. g. 9. martā]. 

https://support.microsoft.com/lv-lv/help/14030 

Top 10 Best Free Video Editing Software for Windows 2017 [tiešsaiste] [skatīts 2017. g. 12. martā]. 

https://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html 

 

http://tma.telecentre-europe.org/images/learning_material/LV_advanced_2.pdf
http://tma.telecentre-europe.org/images/learning_material/LV_advanced_2.pdf
https://support.microsoft.com/lv-lv/help/14030
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