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TEHNISKĀS PRASĪBAS 

1. Lai izmantotu tiešsaistes platformu “Zoom”, nepieciešams dators vai jebkura viedierīce ar 
stabilu interneta pieslēgumu. Vēlama videokamera, austiņas un mikrofons. 

2. Lai pieslēgtos tiešsaistes platformai “Zoom”, izmantojiet lietojumprogammu, kuru varat 
lejuplādēt šeit: https://zoom.us/download. 

PIESLĒGŠANĀS VEBINĀRAM 

1. Lai pieslēgtos vebināram, profila izveidei ir nepieciešams e-pasts vai jau eksistējošs 
Google/Facebook konts. 
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2. Katram vebināram tiek piešķirts unikāls pieslēgšanās ID (9, 10 vai 11 ciparu virkne) un 
parole, kuru jāizmanto, pieslēdzoties sanāksmei. Lai izmantotu “Zoom”, jums būs jādod 
interneta pārlūkprogrammai atļauju lietotnes palaišanai. Vebināra adrese, kurā ievadāms 
pieslēgšanās ID un parole: https://zoom.us/join. 

 

 
 

3. Pieslēgšanās ID ir iespējams saņemt e-pastā kā ciparu virkni xxx xxx xxx vai kā saiti 
https://zoom.us/j/xxxxxxxx. Kopā ar pieslēgšanās ID saņemsiet arī paroli. Gadījumā, ja 
pasākuma organizētājs lūdz veikt dalības reģistrāciju, tad pieslēgšanās ID un paroles vietā  
saņemsiet unikālu jums ģenerētu ielūguma saiti, kas satur individuālu pieslēgšanās ID un 
paroli un ir paredzēta izmantošanai tikai jums. Pēc autorizācijas tiešsaistes platformā 
“Zoom” jūs nonāksiet “uzgaidāmajā telpā”, kur jūsu dalību apstiprinās moderators. 

4. Iepazīšanās nolūkos aicinām pieslēgties testa sanāksmei: https://zoom.us/test. 
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REĢISTRĒŠANĀS 

1. Lai iegūtu tieši jums ģenerētus vebināra pieslēgšanās datus, jums būs jāveic savas dalības 
reģistrācija, reģistrācijas formā norādot šādas ziņas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, 
tālruņa numurus, jūsu pārstāvētā organizācija, kā arī jūs varēsiet iesniegt jautājumus vai 
komentārus. 

 

2. Uz jūsu norādīto e-pasta adresi saņemsiet unikālu ielūguma saiti, kuru būs nepieciešams 
aktivizēt norādītajā vebināra norises dienā un laikā. E-pastā saņemsiet arī atteikuma saiti, 
kuru nepieciešams aktivizēt gadījumā, ja nolemjat atcelt savu dalību. Neskaidrību 
gadījumā aicinām sazināties ar LBB vebināra un tiešsaistes kongresa moderatoriem1. 

 

 
                                                           
1 Santa Gudža, santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv, 27194304 un Elīna Veļa, vela.elina@gmail.com, 25436687. 
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TIEŠSAISTES PLATFORMAS “ZOOM” FUNKCIONALITĀTE 

Tiešsaistes platformas “Zoom” rīkojosla būs novietota lietojumprogrammas apakšējā daļā, lai to 
aktivizētu datorā, pietuviniet peles kursoru ekrāna apakšējai daļai. 

Aktivitātes poga datorā / viedierīcē Funkcionalitātes apraksts 

   

Mikrofona/audio pārvaldība. Visbiežāk vebināra 
sākumā mikrofons visiem dalībniekiem ir izslēgts, lai 
neradītu lieku fona troksni. 

   

Kameras/video pārvaldība. Vebināra dalībnieki var 
izvēlēties piedalīties sanāksmē ar ieslēgtu vai izslēgtu 
kameru. Video vietā varat iestatīt savu fotogrāfiju. 

 

Citu dalībnieku ielūgšana, izmantojot e-pastu vai 
vebināra universālo saiti / ID. 

   

 

Dalībnieku saraksta un čata loga aktivizēšana. 
Aktivizējot rīkjoslas pogas Participants/Chat, labajā 
ekrāna pusē jūs varēsiet iepazīties ar pilnu dalībnieku 
sarakstu, rediģēt savu lietotājvārdu, kā arī sarakstīties 
ar vebināra dalībniekiem, uzdot jautājumus, nosūtīt 
datnes utt. 

   

Dalīšanās ar savu lietojumprogrammu saturu. Iespēja 
reāllaikā dalīties ar savā datorā vai viedierīcē atvērtu 
prezentāciju, dokumentu, balto tāfeli utt. 

 

Vebināra audio/video ierakstīšana. Ar moderatora 
atļauju, dalībniekiem ir iespēja veikt vebināra 
audio/video fiksāciju. 

 

Vebināra beigšana. Lai izietu no vebināra, ir jāaktivizē 
Leave Meeting pogu. Viedierīcēs šī poga atrodas 
ekrāna labajā augšējā stūrī. 

   

Citas aktivitāšu iespējas. Iespēja izmantot 
emocijikonas, lai sniegtu atgriezenisko saiti vebināra 
moderatoram vai lektoram. 
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INSTRUKCIJAS PAPILDINĀJUMS (22.04.2020.) 

Tiešsaistes platformā “Zoom” ir iespējams veikt saskarnes valodas maiņu gan jūsu profila 
iestatījumos tīmekļvietnē www.zoom.us, gan arī lietotnes iestatījumos. Plašāka informācija šeit. 

1. Windows apakšējā rīkjoslā (blakus pulkstenim un datumam) jāatver ^. 

 

2. Ar peles labās pogas klikšķi aktivizējiet tiešsaistes platformas "Zoom" lietotnes ikonu. 

 

3. Izvēlieties iespēju mainīt valodas iestatījumus "Switch Languages" un izvēlieties kādu no 
piedāvātajām valodām. 

 


