
Ja uz datora jau ir instalēts ZOOM                                                                                                           Page 1 of 4 

 

 

2.instrukcija Ja uz datora jau ir instalēts ZOOM 

Instrukcija 

 

1. Ja uz datora jau esat lietojis videokonferenci ZOOM, t.n., ir instalēta 

programma ZOOM. 

Tad, lai pievienotos jaunai videokonferencei,  skatieties savā e-pastā, noklikšķiniet 

saņemtajā vēstulē uz konferences saiti un atvērsies ZOOM logs. Piem.: 

 

Dažreiz tiek prasīts ievadīt mītiņa ID un paroli, piem., : 
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Atvērsies logs: 

 

Tad nospiediet pogu Open Zoom Meetings. 

Ja parādās zemāk redzamais paziņojums, tas nozīmē, ka ir jāpagaida, kamēr sapulces 

vadītājs pieslēgs Jūs sapulcei: 

  

Kad esat ticis sapulcē, atveras Zoom logs.  

Zoom logam apakšā ir  vadības josla, tā Zoom programmā ir uznirstoša- kad Zoom logā 

pakustināsiet pelīti uz loga apakšējās malas, šī vadības josla ar mikrofonu parādīsies, 

pēc laiciņa šī josla aizvērsies.  
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Skat., piem.: 

 
 

2. Kad esat ticis sapulcē, jāievēro sekojošais: 

1. Jāpārliecinās, ka mikrofons ir pārsvītrots- atslēgts. 

Kad gribēsiet runāt, noklikšķiniet uz pārsvītrotā mikrofona un Jūs būsiet dzirdams. 

Kad beigsiet runāt, atkal atslēdziet mikrofonu. 

2. Jāpārliecinās, ka kamera ir ieslēgta. 

Skat.att.: 

 
Šī vadības josla Zoom programmā ir uznirstoša- kad Zoom logā pakustināsiet pelīti uz 

loga apakšējās malas, šī vadības josla ar mikrofonu parādīsies, pēc laiciņa šī josla 

aizvērsies. 

 

3. Sapulces laikā varat uzdot rakstisku jautājumu, to ieraksta čata logā (to var atvērt 

ar Chat pogu, kas atrodas apakšējā joslā), skat. iepr.att. 

4. Ielogojoties Zoom, jānorāda savs vārds un uzvārds. Ja nepieciešams, to ir 

iespējams arī izlabot Zoom tikšanās laikā. 

 

5. Lai izlabotu vārdu Zoom konferences laikā: 



Ja uz datora jau ir instalēts ZOOM                                                                                                           Page 4 of 4 

 

 

Atver dalībnieku sarakstu, spiežot uz uzraksta Participants Zoom uznirstošajā 

vadības joslā: 

 
Zoom loga labajā pusē atvērsies dalībnieku saraksts, Jūsu vārds būs augšpusē. 

Nospiediet  

pogu More blakus savam uzvārdam un izvēlieties Rename, atvērsies dialoga 

lodziņš, kurā varat mainīt savu vārdu, vai pievienot organizācijas nosaukumu, ja 

sapulces vadītājs to lūdz.  

 

6. Ja vēlaties runāt, paceliet roku elektroniski: 

Atveriet dalībnieku sarakstu, spiežot uz uzraksta Participants Zoom uznirstošajā 

vadības joslā, zem dalībnieku saraksta ir poga Raise hand (ja vēlies nolaist 

paceltu roku, tad šajā pašā vietā parādīsies poga Lower hand), skat.att.: 

 

 
7. Zoom konferences ekrāna skata mainīšana: 

Konferences loga augšējā labajā stūrī ir ikona View- to nospiežot var izvēlēties 

skatījuma variantu: 

 
 

 

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom  

 

 

 


