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Seminārs "Reklāmas video veidošana" 
 

Mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava 

uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli 

pieejamus palīgrīkus. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji/ ar priekšzināšanām video veidošanā. Vienā 

grupā vidēji 20 dalībnieki.  

            Norises vietas:  

  Zoom tiešsaistē 27.08.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

 

Semināra darba kārtība 

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

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

 Par video reklāmas veidiem, kur kuru pielieto. 

 Kāpēc uzņēmējam video ir jāveido? Kādi no tā ieguvumi? 

 Kas jāņem vērā un jādara, lai video izdotos profesionāls- tehnikas izvēle, 

tehniskie parametri, kameras pozīcija, gaisma, rakursi, skaņa utt. 

 Kā notiek video montāža, kā pielikt un kur atrast fona mūziku; video 

veidošana no fotogrāfijām. 

 Iedvesmai tiks demonstrēti labie video rullīšu paraugi, dažādi paņēmieni.  

12:30 – 13:00 Pārtraukums. 

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

 

Lūgums mājās pašiem sagatavot dažus nelielus video materiālus, 

nerediģētus, tādi kā tie ir, lai ar tiem darbotos praktiskajā daļā (uzfilmēts 

kāds process, kustība, mazs stāstiņš vai skats no malas par jebkādu tēmu)! 

 

 Tehniskie knifi kā ar telefonu uzņemt profesionāla izskata video.  

 Pāris noderīgu ikdienas aplikāciju, programmu demonstrēšana, ieteikumi. 

 Kādas aplikācijas un programmas lietot, lai video materiālu pareizi un 

veiksmīgi rediģētu. Praktiska darbošanās ar mājās sagatavoto video 

materiālu. Brīvprātīgie varēs demonstrēt savu mājasdarba video visai 

dalībnieku grupai. 

 Radošu paraugu demonstrācija, lai mājās uzņēmēji paši var tos izmēģināt 

un saprast, kas pašiem padodas vislabāk.  

 Neliels ieskats, kā izskatās profesionāla video montāža profesionālajās 

montāžas programmās. 

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

Mājasdarba uzdošana video materiāla sagatavošanai uz nākamo Zoom 

lekciju, kurā tiks demonstrēts izdarītais - gala video reklāmas rullīša 

sagatavošana par savu uzņēmējdarbību. 



 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

 

 Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektores v.i. Kristīne Seņkāne, 

kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv 

 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

 Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot 

uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa 

ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības 

stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, 

tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt 

apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas 

(Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, 

Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   

 

 

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


Rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka dator un foto tehnikai: 

Operētājsistēma 

 

Windows 7 – Windows 10 

Mac OS X 10.9 (Mavericks) – macOS Mojave (10.14) 

Linux 

Google Chrome OS 

Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie) 

iOS 10 – iOS 12 

Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 

 

Interneta pārlūks 

 

Google Chrome (jaunākās 2 versijas) 

Mozilla Firefox (jaunākās 2 versijas) 

Opera (jaunākās 2 versijas) 

 

Interneta pieslēgums 

 

Datoram: 1 Mbps vai labāks (broadband rekomendējams) 

Mobilai ierīcei: 3G vai labāks (WiFi rekomendējams) 

 

Programmatūra 

 

Zoom desktop app (lejupielādi piedāvāsim) 

Zoom  mobile app (lejupielādi piedāvāsim) 

JavaScript enabled 

 

Aparatūra 

 

2GB RAM (minimums), 4GB vai vairāk RAM 

(rekomendējams) 

Mikrofons un skaļruņi (USB austiņas rekomendējamas) 

 

Mobilās ierīces 

 

iPhone 4S vai jaunāka 

iPad 2 vai jaunāka 

Vai jebkura cita planšete, kas nav vecāka par 4 gadiem 

 

Fotokamera/videokamera 

 

DSLR kamera vai jebkura cita digitālā kamera/ videokamera (jo 

labāka kamera, jo vieglāka strādāšana) 

Telefons ar labāku nekā 12mp aizmugurējo kameru 

Pats galvenais, kā dalībnieki paši var bildes veiksmīgi 

lejupielādēt savā darba virsmā- ar oriģinālā USB vada 

starpniecību, karšu lasītāju vai pārsūtot no telefona uz e-pastu! 
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