
IZVEIDO STĀSTA VIDEO 



RAKSTĪTAJAM VĀRDAM IR SPĒKS, 
BET VIDEO IR LIELĀKS EFEKTS

Lai izveidotu stāsta video versiju, tev nav jābūt profesionālim. Pietiek ar viedtālruni 
vai fotoaparātu.

Pat mājās filmēts video atdzīvinās tavu stāstu un atstās lielāku iespaidu uz skatītāju. 
Vizuālo un audio efektu kombinācija ļaus citiem dzīvot līdzi tavai pieredzei, darot to 
personiskāku un iespaidīgāku. Vari būt drošs, ka videoklips piesaistīs daudz lielāku 
uzmanību nekā teksts.

  

 Saņem drosmi un pamēģini!



 IETEIKUMI FILMĒŠANAI: 

 Stāstu, pārlasi to vairākas reizes un centies iegaumēt. Pirms filmēšanas, izmēģini. 
Taču varbūt tev ir vieglāk to pastāstīt uzreiz, bez domāšanas un gatavošanās.

 Izveido “špikeri” – lapu ar atslēgvārdiem un zīmējumiem, kas palīdzēs tev 
atcerēties tekstu un galveno domu. Vislabāk “špikeri” novieto blakus kamerai un 
ieraksta laikā skaties tikai uz to, nevis uz kameru, citādi skatītājs uzreiz pamanīs,  
ka tu lasi tekstu no lapas.

 Veic vairākus videoierakstus pēc kārtas, lai saprastu, kādi labojumi ir 
nepieciešami. Neraizējies, tev viss izdosies!

 Tekstam videoierakstā nav precīzi jāatbilst rakstītajam. Galvenais, lai tas 
atspoguļotu to, ko tu vēlējies pateikt.



FILMĒŠANAS KNIFI:

  Filmēšanai, pēc iespējas, izvēlies 16:9 ekrāna izmēru, 720p vai 1080p kvalitāti 
un H.264 video formātu.

  Atļauts izmantot līdz 4 min. garu un 500 MB lielu video .mov, .avi, .mpg, .mp4, 
.m4v formātā.

 Turi viedtālruni horizontāli, nevis vertikāli. 

 Iestādi viedtālruni lidojuma režīmā, lai izvairītos no trokšņiem, SMS vai zvaniem. 

 Stabilizē kameru/telefonu. Izmanto trijkāji, galdu vai kaut ko līdzīgu. Ja kameru 
tur tavs draugs, palūdz, lai viņš nostājas pozā ‘kājas plecu platumā’, elpo vienmērīgi 
un tur kameru ar abām rokām (vislabāk – starp īkšķi un rādītājpirkstu). 

 Nenostājies tieši attēla centrā. Ekrānā aktivizē režģi. 

 Pirms un pēc runas turpini ierakstu vēl papildus 5 sekundes.  



 Nodrošini pietiekamu vides apgaismojumu, kā arī to, lai gaisma kristu uz tevi. 
Izmanto dienasgaismu, kas nāk no loga. Izvairies no ēnām, kas krīt uz sejas. 
NELIETO iebūvēto LED. Ja tomēr to dari, izklīdini gaismu, pārklājot LED ar baltu 
salveti. 

 Ja iespējams, nelieto iekšējo mikrofonu. Ja izmanto viedtālruni, vari lietot 
austiņas ar mikrofonu. Pieslēdz austiņas viedtālrunim un novieto mikrofonu 
izstieptas rokas attālumā  vai tuvāk sev priekšā. Izvairies no traucējošiem fona 
trokšņiem. 

 Izmanto viedtālruņa aizmugures kameru. Parasti tā nodrošina labāku ieraksta 
kvalitāti. 

 Notīri no lēcas pirkstu nospiedumus un putekļus. 

 Nelieto zoom (tālummaiņu) filmēšanas laikā. 

 Pirms filmēšanas uzlādē telefonu vai ieraksta laikā izmanto uzlādēšanas vadu. 



„Slepkavības pasūtītājs” 

Un te nu bija mana dilemma astoņu gadu vecumā:  
vai no Dieva jābaidās jeb Viņš mani mīl bez 
nosacījumiem?

Ārons  Groffs
MansStasts.lv/aaron

video: MyStory.me/aaron

STĀSTOT SAVU PIEREDZI, 
IZTĒLOJIES, KA STĀSTI TO 

DRAUGAM. 
ĪSTENĪBĀ TAS TĀ ARĪ IR! 



Nepieciešama palīdzība, jautājumi, 
komentāri, ieteikumi... 

 MansStasts@agape.lv  


