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Ievads

Video mūsdienās ieņem aizvien nozīmīgāku lomu. Audiovizuāla satura patēriņš

pateicoties internetam un moderno tehnoloģiju attīstībai kļuvis par mūsu ikdienu. Mēs

skatāmies video viedierīcēs, datoros un televizorā, palielinās ne tikai pieprasījums un

piedāvājums pēc audiovizuālā satura, bet arī palielinās iespējas, kā ikdienas lietotājs var kļūt

no patērētāja par satura veidotāju. Iespēja izveidot video, uzņemot video kadrus un veicot to

montāžu, ir katram, kuram ir pieejama kamera/viedtālrunis un dators, taču jāievēro konkrēti

norādījumi un darba gaita, lai veiksmīgi sasniegtu izvirzīto mērķi.

Mācību līdzeklis “Video montāžas pamati izmantojot bezmaksas lietotni Hitfilm

Express” paredzēts Ogres Tehnikuma dizaina nodaļas pedagogiem, kā arī kā

palīgmateriāls skolēnu mācību procesā, kurā nepieciešams veikt audiovizuāla darba

montāžu.

Materiālu var izmantot arī citi pedagogi, kuriem mācību procesa īstenošanai

nepieciešams veidot video un ir pieejama Hitfilm Express lietotne.

Ar video montāžas palīdzību iespējams izveidot ļoti daudz un dažādus video veidus,

gan mācību procesa nodrošināšanai, gan ārpus tā, kā piemēram: video pamācība, video

lekcija, foto/video prezentācijas video, pasākuma atskats utt.



1. Video montāžas pamati

Tēmas apjoms 6 mācību stundas

Mērķis Sekmēt Ogres Tehnikuma pedagogu un skolēnu spējas patstāvīgi

veikt video montāžu, izmantojot lietotni Hitfilm Express.

Uzdevumi 1. Lejupielādēt un uzstādīt Hitfilm Express video montāžas lietotni

2. Izveidot jaunu projektu

3. Importēt failus projektā

4. Veikt video materiāla atlasi

5. Veikt video montāžu

6. Pievienot audio

7. Saglabāt projektu

8. Eksportēt samontēto video

Sasniedzamais

rezultāts

Iemācīt audzēkņiem video montāžas pamatus, lai viņi būtu spējīgi

patstāvīgi izmantot šīs prasmes mācību uzdevumu izpildē.

Zināšanas Pārzināt video montāžas pamatprocesus un lietotnes Hitfilm Express

darbības principus.

Prasmes Sagatavot audzēkni video montāžas projekta izveidošanai un video

montāžai.



1.1. Lietotnes Hitfilm Express lejupielāde un uzstādīšana

Video montāžai nepieciešama video montāžas lietotne, šajā metodiskajā

materiālā par piemēru tiks izmantota lietotne Hitfilm Express, jo tā ir bezmaksas un ir

pieejama gan Microsoft Windows, gan Mac OS operētājsistēmās. Kā arī montāžas

iespējas ir ļoti līdzīgas pašreizējiem industrijas standartiem - Adobe Premiere Pro,

Davinchi Resolve un Final Cut Pro.

1.1.1. Lietotni lejupielādēt šeit: Download HitFilm Express - Free Video Editing

Software. Veikt reģistrāciju, ievadīt vārdu, uzvārdu, e-pastu, paroli, vecumu.

Apstiprināt reģistrāciju, klikšķināt uz zilās pogas “Send me the Express

download”(nosūtīt man Express lejupielādi), lai uz e-pastu tiktu nosūtīta saite lietotnes

lejupielādei.

E-pasts un parole vēlāk tiks izmantots lietotnes aktivizēšanai.

1.1.3. Veikt lietotnes instalāciju un palaist lietotni. Aktivizēt lietotni, ielogojoties

ar e-pastu un paroli, kuru iepriekšējā solī izmantojāt reģistrācijai mājaslapā.

https://fxhome.com/hitfilm-express/download-for-free?campaign=hitfilm-express-homepage
https://fxhome.com/hitfilm-express/download-for-free?campaign=hitfilm-express-homepage


1.2. Jauna projekta izveidošana

1.2.1. Izveidot jaunu projektu, spiežot uz Pogas “New”(jauns) kreisajā

augšējā stūrī.

Projekts ir montāžas programmas pamatvienība, tas sevī ietvers gan visus

atsevišķos montāžai paredzētos izejmateriālus(video, audio, grafikas), gan jau

samontēto montāžas epizodi.



1.2.2. Veikt projekta iestatījumus atbilstoši izvēlētajam formātam.

Ja video failu parametri savā starpā atšķiras(horizontāls/vertikāls formāts, atšķirīgas

rezolūcijas, kadru skaits sekundē), spied pogu “OK”(labi), jo projekta iestatījumi

notiek automātiski, balstoties uz pirmā ievietotā video kadra parametriem.

Video failu parametrus varat redzēt “Media”(multivides) logā, blakus video

faila nosaukumam.

Populārākie video formāti dažādām platformām(pikseļos):

Horizontāli

Youtube, Facebook (16:9 malu attiecība)

HD - 1280 x 720

Full HD - 1920 x 1080

4k - 3840 x 2160

Vertikāli

Instagram joslā - 4:5 malu attiecība - 1080 x 1350

Tik Tok, Instagram Reels 9:16 malu attiecība - 1080 x 1920



1.3. Failu importēšana

Lai uzsāktu montāžas procesu, vispirms jāveic multimediju(video, audio, foto,

grafikas) failu importēšana lietotnē. Importēšana neietekmē oriģinālos failus, tie netiek

pārveidoti vai kā citādi ietekmēti. Importēšanas process izveido digitālu saiti(īsceļu), kas ļauj

šajos failos esošo informāciju apstrādāt montāžas lietotnē.

Importēšanas process ir paveicams vairākos veidos:

1.3.1.Importēt failus izmantojot lietotnes izvēlnes joslu.

“File > Import > Media”(Fails > Importēt > Mediju faili)

Izvēlēties nepieciešamos failus un apstiprināt ar “OK” (labi). Šis ir klasisks veids kā

importēt failus, jo visās montāžas lietotnēs izvēlnes joslā pie pamata opcijām - “izveidot

jaunu projektu” un “saglabāt” būs arī opcija “importēt”.



1.3.2. Importēt failus izmantojot “Import”(ievietot) pogu “Media”(multivides)

logā. Multivides logs ir galvenā failu importēšanas vieta HitFilm Express lietotnē, un tajā tiek

glabāti un sakārtoti visi importētie faili, jeb precīzāk to digitālās saites(īsceļi).



1.4. Failu montāža

Video montāža ir manipulāciju veikšana ar video materiālu, kas sevī ietver failu

apgriešanu, kārtošanu, struktūras un stāsta veidošanu, izmantojot kadru garuma attiecības,

lai veidotu ritmu un dinamiku.

Pēc failu importēšanas lietonē var uzsākt montāžas procesu:

1. Izvēlēties un atlasīt nepieciešamos fragmentus no katra individuālā video faila

2. Ievietot atlasītos video fragmentus projekta “Editor”(montāžas) logā jeb plašāk

lietotais termins lietotnēs - “Timeline”(laika līnijā)

3. Sakārtot video failus vēlamajā secībā

4. Pievienot skaņu un/vai titrus

1.4.1. Uzklikšķināt “Media”(multivides) logā uz video faila un atskaņot(arī

apstādināt) nospiežot “Spacebar”(atstarpes) klaviatūras taustiņu

“Trimmer”(apgriešanas) logā. Iepazīties ar video kadrā esošo saturu, novērtēt, vai kadrā ir

kāda defekti, nepilnības sākumā/beigās, kas būtu  jāapgriež.



1.4.2. Atlasīt vajadzīgo fragmentu ar kursoru, noklikšķinot uz pogas “Set In

Point”(iestatīt sākuma punktu) un “Set Out point”(iestatīt beigu punktu). Vai arī nospiest

klaviatūras taustiņus I - sākuma punktam, O - beigu punktam. Iespējams veikt vairāku

fragmentu atlasi no viena un tā paša video kadra, tad jāatkārto soļos 1.4.2. un 1.4.3.

attainotās darbības.

1.4.3. Ievietot atlasīto video faila fragmentu no “Trimmer”(apgriešanas) loga

projekta “Editor”(montāžas) loga video celiņā, uzklikšķinot uz attēla, turot un pārvelkot

uz montāžas logu.



1.4.4. Apstiprināt izmaiņas projekta iestatījumos (tukšā montāžas logā, ievetojot

pirmo klipu, lietotne piedāvā atbilstoši nomainīt video projekta iestatījumus).

Apstiprināt “Yes”(Jā), ja vēlamies mainīt, noraidīt “No”(Nē), ja paliekam pie

automātiskajiem standarta parametriem.

Ja video failā izmantojat dažādus video faila formātus, tad pirmo ievelciet to, pēc kura

parametriem vēlaties veidot visu projektu.

1.4.5. Atkārtot darbības 1.4.1. - 1.4.3. ar atlikušajiem kadriem.



1.4.6. Samontēt kadrus savā starpā, mainot to secību un koriģējot garumu, ja tas

ir nepieciešams.

Šī ir arī montāžas būtība - noskatīties, atlasīt, ievilkt montāžas logā, izkārtot, apgriezt,

samainīt vietām, lai iegūtu sev vēlamo gala rezultātu.



1.5. Audio pievienošana

1.5.1. Uzklikšķināt “Media”(multivides) logā uz izvēlētā audio faila un atlasīt

nepieciešamo fragmentu “Trimmer”(apgriešanas) logā (tāpat kā punktā 3.4.2.) Audio

failiem, izvēloties nepieciešamo fragmentu, atšķirībā no video failiem ir redzama audio līkne,

pēc kuras var vadīties arī vizuāli.

1.5.2. Ievietot atlasīto audio faila fragmentu projekta montāžas logā jaunā audio

celiņā, uzklikšķinot uz audio un pārvelkot no “Trimmer”(apgriešanas) uz

“Editor”(montāžas) logu.



1.5.3.  Lai izveidotu papildus video, audio celiņus, nospiest ar labo peles klikšķi

montāžas paneļa kreisajā pusē uz esoša video vai audio celiņa un izvēlēties “Insert

track”(ievietot celiņu).



1.6. Projekta saglabāšana un video eksportēšana

1.6.1. Saglabāt projektu. “File > Save”(Fails > Saglabāt). Piešķirt nosaukumu un

spiest “Save”(Saglabāt).

1.6.2. Eksportēt samontēto video. “Export > To File”(Eksportēt > Failu) Piešķirt

nosaukumu un spiest “Save”(saglabāt).



2.Tematiskā montāža

Tēmas apjoms 8 mācību stundas

Mērķis Sekmēt audzēkņu spēju patstāvīgi veikt video kadru montāžu vienas

konkrētas tēmas ietvaros.

Uzdevumi 1. Izvēlēties tēmu video failu atlaisei.

2. Atlasīt un lejupielādēt video materiālu datorā.

3. Samontēt video materiālu vienā tematiskā montāžas epizodē.

Sasniedzamais

rezultāts

Audzēknis spēj atlasīt un veikt failu montāžas epizodi atbilstoši

izvēlētajai tēmai.

Zināšanas Audzēknis zina dažādu kadru ritmu un dinamiskas montāžas

pamatprincipus.

Prasmes Audzēknis spēj atlasīt un veikt failu montāžas epizodi atbilstoši

izvēlētajai tēmai.

Tematiskās montāžas pamatā ir vienas kadru tēmas izvēle, kurai jāatspoguļojas video

montāžas epizodē:

● Ja izvēlā tēma pēc būtības ir ļoti strauja un dinamiska, tad arī montāžas epizode

jāveido līdzīgā stilā - vairāk, bet īsāki kadri, straujāka un daudzveidīgāka kadru plānu

maiņa.

Piemēram: Lielpilsēta - satiksme, cilvēku pūļi pārvietojamies pa ielām ar kājām,

velosipēdiem,  automašīnu plūsma, luksafori, kustīgi pilsētas arhitektūras kadri,

remontdarbi, utt.

● Ja izvēlētā tēma ir harmoniska un plūstoša, tad arī montāžas epizodē jāatspoguļo tas

jāatspoguļo ar garākiem un mazāk kustīgiem kadriem, plūdenāku montāžu un

vienmērīgāku kadru plānu maiņu.

Piemēram: Daba - koki, putni, vēja plūsma zāles stiebros, saules stari koku zaros,

sūnas, skudru pūznis, meža ogas, utt.



INDIVIDUĀLS PATSTĀVĪGAIS DARBS: Tematiskā montāža

1. Izvēlies vienu tēmu kādā meklēsi bezmaksas video materiālu platformā

https://www.pexels.com/videos Piem: mežs, jūra, upe, pilsēta, kalni u.tml.

2. Izvēlies un lejupielādē datorā vismaz 10-15 video kadrus

3. Ievieto lietotnē Hitfilm Express

4. Veic video kadru atlasi/montāžu, lai samontētu 1 - 1,5 minūšu garu video

Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksts

Vidējs apguves līmenis Optimāls apguves līmenis Augsts apguves līmenis

Audzēknis samontē 1
minūti garu tematisku
video, izmantojot 10
video kadrus.

Audzēknis samontē 1,5
minūšu garu tematisku
video, izmantojot vismaz
15 video kadrus, kuru
montāžas epizodes ritms un
dinamika ir atbilstoša
izvēlētajai tēmai. (piem.
video ar dabas tēmu būs
lēns, vienmērīgs,
harmonisks, savukārt video
ar lielpilsētas kņadu būs
straujš, dinamisks un ātrs)

Audzēknis samontē 1,5
minūšu garu tematisku
video, izmantojot 15(vai
vairāk) video kadrus,
kuru montāžas epizodes
ritms un dinamika ir
atbilstoša izvēlētajai
tēmai un kuri savā starpā
veido loģisku attīstību
vai stāstu(piem. tiek
atspoguļots dienas
ritējums - rīts, diena,
vakars, vai kāds cits
darbību cikls).

https://www.pexels.com/videos/


3.Titru pievienošana

Tēmas apjoms 8 mācību stundas

Mērķis Sekmēt audzēkņu spēju patstāvīgi pievienot video materiālam titrus

Uzdevumi Apgūt video titru pievienošanas procesu Hitfilm Express montāžas

lietotnē

Sasniedzamais

rezultāts

Audzēkņi spēj izveidot titrus video vajadzībām.

Zināšanas Zina video titru veidošanas principus un to formatēšanas iespējas.

Prasmes Audzēkņi spēj izveidot titrus video vajadzībām

INDIVIDUĀLS PATSTĀVĪGAIS DARBS: Dziesmas liriku video izveidošana

5. Izvēlies Youtube platformā vienu dziesmu, kurā ir skaidri saprotamas lirikas.

6. Lejupielādē šo dziesmu datorā.

7. Ievieto lietotnē Hitfilm Express

8. Veikt dziesmas liriku titrēšanu vismaz 2min garam fragmentam, sinhronizējot ar

dziesmā dzirdami vokālu.

Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksts

Vidējs apguves līmenis Optimāls apguves līmenis Augsts apguves līmenis

Audzēknis samontē
dziesmas lirikām
atbilstošus titrus.

Audzēknis sinhroni
samontē dziesmas lirikām
atbilstošus titrus 2minūšu
garā fragmentē.

Audzēknis sinhroni
samontē dziesmas
lirikām atbilstošus titrus
visas dziesmas (vairāk
par 2 minūtēm)garā
fragmentē.



4. Youtube kanāla vizuālā noformēšana

Tēmas apjoms 4 mācību stundas

Mērķis Sekmēt audzēkņu spējas izveidot sava Youtube kanāla grafisko

noformējumu

Uzdevumi Izvēlēties un pielāgot/modificētu Youtube kanāla noformējuma

sagataves

Sasniedzamais

rezultāts

Audzēknis spēj patstāvīgi veikt sava Youtube kanāla grafisko

noformēšanu.

Zināšanas Zina Youtube kanāla grafiskā noformējuma principus.

Prasmes Audzēknis spēj patstāvīgi veikt sava Youtube kanāla grafisko

noformēšanu.

Lai Youtube kanāls radītu skatītājam pārliecinošu un profesionālu pirmo iespaidu, to ir
nepieciešams noformēt atbilstoši jūsu youtube kanāla izvēlētajai tēmai. Taču vispirms ir
jānoskaidro, kādi tieši ir Youtube kanāla grafiskie elementi, kādas ir to funkcijas un paramatri

1. Izvēlēties un pielāgot kādu no Youtube kanāla logotipu sagatavēm bezmaksas grafiskā
dizaina platformā Canva.

2. Izvēlēties un pielāgot kādu no Youtube kanāla noformējuma sagatavēm bezmaksas
grafiskā dizaina platformā Canva.

Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksts

Vidējs apguves līmenis Optimāls apguves līmenis Augsts apguves līmenis

Audzēknis izveido un
augšupielādē Youtube
platformā kanāla grafisko
fona attēlu un logotipu.

Audzēknis izveido un
augšupielādē Youtube
platformā saskaņotu kanāla
grafisko fona attēlu un
logotipu.

Audzēknis izveido un
augšupielādē Youtube
platformā saskaņotu
kanāla grafisko fona
attēlu un logotipu,
pielāgojot to izvēlētajam
kanāla veidam(piem.
Sporta kanāls, mūzikas
kanāls, vlog, dzīvestila
u.c.))

https://www.canva.com/search/templates?q=YouTube%2520Channel%2520Logos&doctype=TADmiywAggI&category=tADs1SXnj_w&designSpec=djE6dEFEczFTWG5qX3c6ODAwLXgtODAwLXB4&width=800.0&height=800.0
https://www.canva.com/search/templates?q=YouTube%20Channel%20Art&doctype=TACQ-j0GgH4&category=tACZChShqI0&designSpec=djE6dEFDWkNoU2hxSTA6Z2xvYmFsLXlvdXR1YmUtY2hhbm5lbC1hcnQ%3D&width=2560.0&height=1440.0


Ieteikumi

Video montāžu var uztvert kā 21. gadsimta valodu, tas ir veids, kā mēs ikdienā

komunicējām, tas ir saturs internetā, kas ikdienā tiek patērēts visvairāk. Jauniešiem tā

patērēšana un un nu jau arī veidošana ir pašsaprotama lieta, tādēļ to var un vajag iekļaut

mācību saturā, jo veidojot video par dažādām mācību tēmām procesā tiek nostiprinātas

zināšanas, jo informācija tiek atkārtota vairākas reizes, gan to filmējot, gan montējot.

Video integrēšanas iespējas mācību procesā ir teju bezgalīgas, to var izmantot gan kā

konspektējamo materiālu, gan kā mācību procesa elementu, kur jaunieši grupās vai

individuāli pētot kādu tēmu izveido video, kas var kalpot tik ierastās prezentācijas vietā.



Izmantotie avoti

1. HitFilm Express Reference Manual

https://fxhome.com/reference-manuals/hitfilm-express

2. Hitfilm Basics https://fxhome.com/masterclass/basics

3. The ultimate checklist for video editing basics

https://trint.com/resources/qn8zvo1r/the-ultimate-checklist-for-video-editing-basics

4. Video Guidelines https://sproutsocial.com/insights/social-media-video-specs-guide/

5. Darbā izmantoti pedagoga T. Ezerieša vizuālie oriģinālmateriāli

https://fxhome.com/reference-manuals/hitfilm-express
https://fxhome.com/masterclass/basics
https://trint.com/resources/qn8zvo1r/the-ultimate-checklist-for-video-editing-basics
https://sproutsocial.com/insights/social-media-video-specs-guide/



