
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums 
latviski

Video montāža

*Kursa nosaukums 
angliski

Video editing

*Studiju programma/-
as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju 
kurss

Dizains

*Statuss (A, B, C daļa) B1 Datordizains
*Kredītpunktu skaits; 
KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Viktors Egliens Dabas un sociālo zinātņu fakultāte  mg.sc.educ.
*Kopējais stundu 
skaits (1 KRP = 40 st.)

80

*Lekciju skaits (1 
lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas 
darbi = 2 st.)

32

*Semināru vai 
praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu 
skaits
*Kursa līmenis (1-4 – 
akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā 
maģistra; 7- doktora; P 
– profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as E
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, 
programmas daļa, kurā 
kurss jāapgūst)

Pamatzināšanas darbā ar vektorgrafikas un rastrgrafikas grafiskajiem
redaktoriem, kā arī apgūti animācijas veidošanas pamatprincipi.

Zinātņu 
nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Apgūt un iemācīties profesionāli izmantot nelineārās videomontāžas 

programmu Adobe Premiere

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar video apstrādes programmas Adobe 
Premiere iespējām un darbībām.

2. Attīstīt profesionālas prasmes dažādu video apstrādes un 
montāžas veidošanā, izmantojot programmu Adobe Premiere

3. video montāžās pamatprincipi, materiāla pārsūtīšana uz 
datora un  apstrāde, efektu pielietošana, video ierakstīšana 
DVD diskā

*Kursa rezultāti 1. Pārzināt programmas rīkus un komandas. 



(apgūstamās 
kompetences)

2. Prast izmantot teksta stilus, objektu bibliotēkas, sagataves,
videoklipus.

3. Prast izmantot materiālus no citām programmām.
4. Pārzināt video montāžas īpatnības.

Kursa valoda Latviešu val.
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā studenti apgūst video 
apstrādi un montāžu, izmantojot 
programmu Adobe Premiere.

In course of studies students acquire specific 
techniques for using Adobe Premiere that will 
benefit an editor who uses Adobe Premiere.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas
pārbaudes formas)

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Ievads. Video materiāla filmēšana. 
Programmas Adobe Premiere interfeiss

1 Lekcija, praktiskais darbs

Programmas Adobe Premiere interfeiss:
galvenais logs, dokumenta logi, komandu 
logi, instrumenti.

7 Lekcija, praktiskais darbs

Projekts
projekta iestatījumi, projekta logs

6 Lekcija, praktiskais darbs

Klipi
vispārējā informācija par klipiem, klipu 
importēšana

2 Lekcija, praktiskais darbs

Klipu saķeršana:
klipu saķeršana, skaņas saķeršana, saķeršanas 
parametru iestatīšana

2 Lekcija, praktiskais darbs

Montāžas josla:
montāžas darba rīki, montāžas joslas opcijas, 
režīmu panelis, montāžas joslas darbības 
pamatprincipi, klipu joslas paplašinājumi, 
klipu caurspīdīguma lente, pārskata mēroga 
maiņa, darbības ar klipu joslām, 

6 Lekcija, praktiskais darbs

Klipu montāža:
pārejas, klipu galu apgriešana, klipu 
izdzēšana, klipu sagriešana, audio apstrāde, 
kopēšana, stop kadru veidošana

4

Audio un video saistība
Audio montāža
Specefekti
Titru veidošana

4 Lekcija, praktiskais darbs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Videomateriālu filmēšana. 22
Darbi par tēmu „Projekts”. 6
Darbi par tēmu „Klipu saķeršana”. 6
Darbi par tēmu „Klipu montāža”. 8
Darbi par tēmu „Titri, specefekti un audio”. 6
*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga patstāvīgo darbu izpilde



*Mācību pamatliteratūra 2. Д. Кирьянов, Е. Кирьянова “Самоучителъ Adobe Premiere”
Санкт-Петербург: « БХВ - Петербург »

3. Резников  Ф.  А.  Комягин  В.  Б. “Видеомонтаж  Adobe
Premiere” Триунф 

Mācību papildliteratūra Adobe Premiere User Guide” Adobe Systems Incorporated с. : 
ил. - (Быстрый старт).  ISBN 5-940741-40-1

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

1. Žurnāls “КомпьюАрт”.
http://www.dv.com/
http://www.videomaker.com/
http://www.digitalvideoediting.com/

Kursa autors:
Viktors Egliens 04.04.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss 
apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās padomes

protokols Nr.
Datums


