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Projekts "Kontakts Jelgavā"  

 

Projekta ceturtā nodarbība 2022.gada 14.decembrī 

 

14.decembrī Jelgavas 4.vidusskolā notika Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras  un  Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas projekta “Kontakts Jelgavā” ceturtā 

nodarbība, kuras laikā Skolēnu padomes dalībnieki sadarbībā ar izaugsmes treneri mācījās 

video materiālu veidošanas principus un paņēmienus. 

Šīs nodarbības mērķis bija projekta iepriekšējo aktivitāšu laikā uzņemto fotogrāfiju, video 

materiālu izvērtējums un atlase, lai varētu izveidot video materiālu par kolektīva saliedēšanās 

iespējām. Šis materiāls tiks veidots kā Jelgavas 4.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes pieredzes 

stāsts par to, kā ar dažādām saliedēšanās aktivitātēm iespējams ikvienā kolektīvā veicināt 

sadarbības prasmes. 

Nodarbībā jaunieši uzzināja daudz jaunas informācijas par foto un video materiālu 

veidošanas tehniku, programmām, aplikācijām un dažādiem praktiskiem knifiņiem, kas  noder 

jebkura video materiāla veidošanā.  

Pasākuma noslēgumā jaunieši dalījās ar savām atziņām par ieguvumiem, kā arī izteica 

idejas un priekšlikumus video materiāla “Tu vari!” tapšanai. 

Vērtējot nodarbībā iegūto, padomes dalībnieki atzīst, ka ļoti interesants bijis nodarbības 

vadītāja stāstījums par foto un video rediģēšanu, sevišķi mazie sīkumi, kas var palīdzēt gala 

iznākumam izskatīties labākam: 

“Man ļoti patika šodienas nodarbība. Ieguvu daudz jaunu zināšanu par video un bilžu 

uzņemšanu. Nevienu brīdi nebija garlaicīgi, jo viss tika interesanti pastāstīts.”  

“Man šī diena patika, jo es uzzināju pāris jaunu lietu par filmēšanu un montēšanu, un šī lekcija 

deva iedvesmu un motivāciju vairāk sākt nodarboties ar radošo filmēšanu.” 

“Šī nodarbība bija viena no interesantākajām, uzzināju daudz ko jaunu par foto un video un kā 

tos pareizi veidot.” 

“Man ļoti patika šodienas nodarbība. Uzzināju daudz ko jaunu un interesantu par filmēšanu, 

montāžu un fotografēšanu. Varu pieminēt vēl to, ka nodarbības vadītājs bija atraktīvs un forši 

iesaistīja visus aktivitātēs un izzināšanas procesā.” 

 

http://jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/


Jelgavas 4.vidusskola 

“Man nodarbība ļoti patika, mani tiešām iedvesmoja veidot vairāk bildes un labākā kvalitātē, 

kā arī lika padomāt, ko vēlos darīt pēc skolas pabeigšanas.” 

“Man ļoti, ļoti patika šodienas nodarbība. Mēs visi to izbaudījām, to pilnīgi varēja redzēt!!!” 

“Man nodarbība ļoti patika un interesēja viss, par ko vadītājs stāstīja un kā viņš to stāstīja. 

Labprāt piedalītos vēl kādā līdzīgā nodarbībā.” 

“Lieliska diena! Nebija pat sapņos rādījies, ka ir šādas foto un video pasaules aizkulises. Izrādās 

– daudz ko nosaka komunikācija. Labi uzņemta bilde - jāprot labi fotogrāfēt, zināšanas savā 

jomā un KOMUNIKĀCIJA. Mani ieguvumi no šīs dienas nodarbības ir jaunas zināšanas un 

cerība, ka visu uzzināto un apgūto mēs izmantosim skolas popularizēšanā.” 

 

    

   Iepazīšanās                                                                                   

 

   

Iepazīstam foto, video knifiņus 
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Iepazīstam foto, video knifiņus 

   

Lietojam zināšanas praksē (fočējas arī padomes talismans Garfīlds ) 
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Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  

2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros 


