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1. attēls: modulis: digitālās kompetences tēmas 
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TAUSTIŅU SIMBOLI 
 

 

 

Simboli Paskaidrojums 

 Terminu definīcija 

 

 

Padomi 

 
Nodarbību plāni/izdales materiāli 
, piemēram, 1. tēma – 1. darbība 

 
Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 
, piemēram, Komunikācijas prasmes, 
prezentācijas prasmes utt. 
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MODUĻA APRAKSTS 
 

 

 

“Digitālās kompetences” modulis sniedz informāciju par galvenajām “Google” 

funkcijām un lietotnēm, piemēram, Google Search, Google e-mail (Gmail), Google 

Drive, Google Calendar un Google Contacts. Pieaugušie iemācīsies: 

1. Meklēt informāciju tiešsaistē 

2. Izveidot e-pasta kontu un kā to izmantot 

3. Saglabāt informāciju tiešsaistē 

4. Kalendāru un notikumu izveide 

5. Kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas izveide 
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1. TĒMA, MEKLĒJOT TIEŠSAISTES INFORMĀCIJU (GOOGLE 

MEKLĒŠANA): PĀRSKATS 
 

 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir nodrošināt visu nepieciešamo informāciju par internetu 

ar pamatterminiem un populārākajām tīmekļa pārlūkprogrammām. Turklāt ir 

iekļauts pakāpenisks ceļvedis, kurā izklāstīts, kā meklēt tiešsaistes informāciju, 

izmantojot “Google Chrome” tīmekļa pārlūkprogrammu, kā meklēt dažāda veida 

saturu, kā izmantot detalizēto meklēšanu un kādas ir galvenās meklēšanas 

stratēģijas un metodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 

 — organizatoriskās prasmes: ir spējas, kas ļauj koncentrēties uz dažādiem uzdevumiem un 

efektīvi un efektīvi izmantot savu laiku, lai sasniegtu gaidīto rezultātu. 

- problēmu risināšanas prasmes: palīdziet noteikt problēmas cēloni un rast efektīvu risinājumu. 
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1.1. Definīcija 
 

Definīcija: 

Tiešsaistes meklēšana ir process, kurā interaktīvi meklē un atgūst pieprasītos 

datus, izmantojot internetu (Hawkins, Donald, Brown & Carolyn, 1980). 

Mūsdienās meklēšana tiešsaistē ir viena no svarīgākajām “digitālajām prasmēm”. 

Tas ļauj lietotājiem ātri atrast meklēto un izpētīt dažādus informācijas avotus. 

 

 

Google meklēšana jeb vienkārši Google ir Google LLC izstrādāta tīmekļa 

meklētājprogramma. Tā ir visvairāk izmantotā meklētājprogramma globālajā 

tīmeklī visās platformās, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- varat piekļūt Google meklēšanai no pārlūkprogrammas (Google Chrome u.c.), izmantojot galddatoru, 

mobilo lietojumprogrammu (iOS un Android) 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 1 
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1.2. Google meklēšanas funkcijas 
 

Saskaņā ar 2020. gada statistiku “Google Search” par populārāko meklētājprogrammu ASV nobalsoja 

2019. gadā - “Google” pieder 94% tirgus daļu. 

Tiešsaistes meklēšanas informācijas priekšrocības: 

1) Ietaupiet laiku: lietotāji var ātri un vienkārši meklēt informāciju jebkurā vietā un jebkurā 

laikā, nevis izmantot laikrakstus, grāmatas, žurnālus utt. 

2) Pasaules pieejamība: lietotāji var piekļūt informācijai jebkurā pasaules vietā un jebkurā laikā 

3) Brīva piekļuve: lielākā daļa tīmekļa vietņu ir brīvi lietojamas, un lietotāji tās var izmantot 

jebkurā laikā, kā viņi vēlas 

4) Šķirne: DAŽĀDI informācijas avoti no tiešsaistes enciklopēdijām, universitātes studijām, 

forumiem, emuāriem utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 2 
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1.3. Pamatnoteikumi, kas saistīti ar internetu 
 

Pamatterminu izpratne ir noderīga: 

1) Internets: 

Internets ir ievērojamākais datoru un elektronisko ierīču sakaru tīkls pasaulē. Internetā ir daudz 

lietojumprogrammu, piemēram, elektroniskais pasts (e-pasts), failu pārsūtīšana, tērzēšana tiešsaistē, kā 

arī visvairāk izmantotā lietojumprogramma visā globālajā tīmeklī (www). 

2) Meklēšana tiešsaistē: 

Tiešsaistes meklēšana ir pētniecības metode, kas ietver informācijas apkopošanu no interneta. 

3) WWW: 

Globālais tīmeklis jeb “WWW” jeb “Web”, kā to sauc, ir interneta lietojumprogramma, kurā ir tīmekļa 

vietnes un Web lapas, kurām var piekļūt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammā ierakstītu URL. 

4) Web pārlūks: 

Web pārlūks ir tāda programmatūra kā Google Chrome, Mozilla Firefox un Internet Explorer, kas ļauj 

datoram piekļūt un attēlot dokumentus, attēlus, skaņas vai video no globālā tīmekļa. 

5) URL/domēns: 

Domēns jeb domēna nosaukums ir adrese (vai URL), ko lietotāji izmanto, lai apmeklētu tīmekļa vietnes 

internetā. Tas tiek parādīts tīmekļa pārlūkprogrammas adrešu joslā. Piemēram, 

www.emphasyscentre.com 

6) Augšējā līmeņa domēns (TLD): 

Augšējā līmeņa domēns identificē ar vietni saistītu informāciju, piemēram, tās mērķi, īpašnieku vai 

ģeogrāfisko izcelsmi. 

 

 

 

 

 

1. attēls. URL (vidējs, 2018) 

 

http://www.emphasyscentre.com/
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Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 2 



L a p a  ī9 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

1.4. Kopīgās tīmekļa pārlūkprogrammas 
 

Tīmekļa pārlūkprogramma (dažreiz saukta par pārlūkprogrammu) ir lietojumprogramma, ko izmanto, lai 

piekļūtu informācijai globālajā tīmeklī. Vietrādis URL, kas ir katras tīmekļa lapas, attēla un video adrese, 

ļauj pārlūkprogrammām saņemt un prezentēt tās datora ekrānā, viedtālrunī un planšetdatorā. (šī 

moduļa vajadzībām koncentrēsimies uz “Google Chrome” tīmekļa pārlūkprogrammu). 

 

1. Microsoft Edge 

 

2. Google Chrome 

 

3. Mozilla Firefox 

 

4. Apple Safari  

  

 

5. Opera 

 

 

 

2. 

attēls: populārākās tīmekļa pārlūkprogrammas (Startcounter, n.d.) 

Google Chrome ir viena no populārākajām tīmekļa pārlūkprogrammām tīmeklī. Saskaņā ar Statcounter 

statistiku 2019. gada janvārī Chrome sasniedza 70% no globālās galddatoru pārlūkprogrammas tirgus 

daļas. Galvenās Google Chrome funkcijas ir: 

1. Ātrdarbīga pārlūkprogramma 

2. Drošs un drošs 

3. Ērti lietojams ar lietotājam draudzīgu dizainu 

4. Ciļņu pārvaldība: izvelciet cilnes atsevišķos logos 

5. Sinhronizēt dažādās ierīcēs 

6. Integrācija ar Google lietotnēm 

7. Privātā pārlūkošana (Incognito) 
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Padomi: 

 - Divas populārākās tīmekļa pārlūkprogrammas ir Google Chrome un Apple Safari. 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 3 
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1.5. Standarta augšējā līmeņa domēni 
 

Populārākie domēni ir: 

 

1) . COM - komercdarbība 

2) . EDU – izglītības iestādes 

3) . gov - valdības aģentūras 

4) . mil - Militārs 

5) . net - Tīklu organizācija 

6) . org - organizācijas (bezpeļņas) 

7) Valstu koda augšējā līmeņa domēni: 

a. . CA – Kanāda 

b. . UK – Apvienotā Karaliste 

c. . CY – Kipra 

d. . PT – Portugāle 

e. . LV – Latvija 

f. . BG – Bulgārija 
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1.6. Instalēt Google Chrome (sistēmā Windows) 

 

1. DARBĪBA: tīmekļa pārlūkprogrammas atvēršana 

2. POSMS: meklējiet “Google Chrome” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz 'https://www.google.com/chrome/' 

 

3. attēls. Google Chrome mājaslapa 

4. SOLIS. Noklikšķiniet uz Lejupielādēt Chrome 

 

4. attēls. Google Chrome mājaslapa 

 

https://www.google.com/chrome/
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5. DARBĪBA: instalācijas fails tiek lejupielādēts galddatorā 

 

 

5. attēls. Google Chrome lejupielāde 

 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz instalācijas faila, lai palaistu lietojumprogrammu 

7. SOLIS: Izpildiet instrukcijas, lai veiksmīgi lejupielādētu “Google Chrome” galddatorā 
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6. attēls. Google Chrome lejupielāde 

 

  



L a p a  ī15 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

1.7. Iepazīšanās ar Google Chrome 
 

Kā sākt meklēšanu: 

1. DARBĪBA. Atrodiet uz darbvirsmas tīmekļa pārlūkprogrammas (Google Chrome) ikonu. 

 

7. attēls: datora darbvirsmas ekrāns 

 

2. DARBĪBA: veiciet dubultklikšķi uz ikonas, lai atvērtu pārlūku. Pēc tam tiks parādīts tīmekļa 

pārlūkprogrammas logs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. attēls. Web pārlūkprogrammas sākuma ekrāns 
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Lai piekļūtu vietnei, jums jāzina “URL” — visbiežāk to sauc par tīmekļa adresi. “URL – Web adrese” ir kā 

mājas adrese. Ja kādam iedod mājas adresi, var piestūrēt, lai atrastu māju. 

3. DARBĪBA: noklikšķiniet uz adreses joslas 

4. DARBĪBA. Ierakstiet URL (tīmekļa lapas adrese), noklikšķiniet uz “Ievadīt”, un vietne tiks ielādēta. 

 

9. attēls. Uzrakstīšana URL adrešu joslā 

 

VAI 

 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz adreses joslas un ierakstiet URL www.google.com 

PIEZĪME: 

- ir pieejams daudz meklētājprogrammu, izņemot to, ko piedāvā Google. Bet tas ir vispārpieņemts, ka 

pašlaik tas ir visspēcīgākais starp visiem pārējiem. 

- Google hroms nodrošina tiešu savienojumu ar Google meklētājprogrammu, tāpēc nav nepieciešams 

naviģēt uz Google meklētājprogrammas vietni, jūs varat vienkārši ierakstīt meklētos atslēgvārdus adrešu 

joslā. 

6. DARBĪBA: meklēšanas lodziņa apgabala tipa atslēgvārdos informācijai, ko vēlaties meklēt 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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10. attēls. Google meklēšana 

 

7. DARBĪBA: TIKS parādīts rezultātu saraksts, un jūs varat noklikšķināt uz vienas no saitēm, lai piekļūtu 

tīmekļa lapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. attēls: Meklēšanas rezultāti 

 

Pamata meklēšanas stratēģijas: 

1. Vienkārši: atslēgvārdu izmantošana 

2. Google reklāmas: pirmie rezultāti meklēšanas rezultātu pirmajā lapā parasti ir Google 

reklāmas, kurās reklāmdevēji maksā, izmantojot Google reklāmu platformu, lai ģenerētu 

reklāmas par saviem produktiem/pakalpojumiem. Lietotāji var atpazīt Google reklāmas, 

izmantojot ikonu Reklāmas 

 

Rezult

āti 
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12. attēls. Google reklāmas 

 

3. Apsveriet ieteikumus: meklēšanas programmas ieteiks vispopulārākos rezultātus, lai lietotāji 

varētu atlasīt kādu no ieteikumiem. 

4. Izmantojiet vienkāršu valodu: nelietojiet sarežģītus vārdus vai frāzes, lai iegūtu rezultātus. 
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Turklāt ir daži meklēšanas paņēmieni, ko izmanto, lai palīdzētu lietotājiem izmantot atslēgvārdus savai 

tiešsaistes meklēšanas informācijai, piemēram, Būla operatoru izmantošana starp vārdiem: 

1. Būla operatori (savienotāja vārdi): 

 

Būla operatori (savienotāja vārdi) 

A/A Nosaukums: Apraksts: 
1. UN Operators UN meklē informāciju par 

VISIEM norādītajiem meklēšanas 
terminiem. Lai meklētu abus vienumus, 
izmantojiet savienotāju “UN”. Piemēram, 
 
 digitalizācija UN uzņēmējdarbība 
 

2. VAI Operators VAI operators meklē 
informāciju par vienu vai vairākiem 
norādītajiem meklēšanas terminiem. 
Parasti sinonīmu kombinēšanai izmanto 
savienotāju “VAI”. Piemēram: 
 
uzņēmējdarbība VAI uzņēmējs 
 
 
 
 

3. NAV Operators, KAS NAV operators, izslēdz 
informāciju. Parasti savienotājs “NE” tiek 
izmantots, lai atrastu vienumus, kuriem ir 
viens vārds un nav otra vārda. Piemēram, 
lai meklētu ieročus, bet nemedītu: 
 
kūkas NAV šokolāde 
 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 4 
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2. Detalizētā meklēšana 

 

Definīcija: 

Izvērstā meklēšana ir Google iebūvēta funkcija (un lielākā daļa tīmekļa programmu), kas ļauj 

lietotājam norādīt papildu prasības, meklējot informāciju. 8. attēlā ir parādīti detalizētās meklēšanas 

līdzekļi. Lietotājs var meklēt informāciju par konkrētu tēmu, valodu, reģionu, vārdiem, faila formātu utt. 

 

13. attēls. Uzlabota meklēšana 

 

Kā izmantot uzlaboto meklēšanu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz meklēšanas lodziņa apgabala un ierakstiet tās informācijas atslēgvārdus, 

kuru vēlaties meklēt 
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14. attēls. Google meklēšana 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iestatījumi” 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz “Papildu meklēšana” 

 

15. attēls. Google meklēšana 

  

1 

2 
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4. DARBĪBA: lauku aizpildīšana 

 

16. attēls. Uzlabota meklēšana 

 

Kā meklēt attēlus, videoklipus utt.: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz meklēšanas lodziņa apgabala un ierakstiet tās informācijas atslēgvārdus, 

kuru vēlaties meklēt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. attēls. Google meklēšana 
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2. SOLIS: noklikšķiniet uz cilnes “Images” (Attēli), lai meklētu attēlus, videoklipus utt. 

  

18. attēls. Google meklēšana 

 

 

19. attēls. Google meklēšana — attēli, video utt. 
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3. SOLIS. Noklikšķiniet uz cilnes “More” (Vairāk), lai meklētu grāmatas, lidojumus utt. 

20. attēls. Google meklēšana — grāmatas, lidojumi utt. 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 5 

 

Kā piekļūt pārlūkprogrammas vēsturei: 

 

Definīcija: 

Pārlūkprogrammas vēsture ir to tīmekļa vietņu saraksts, kuras lietotājs ir apmeklējis — tajā ir 

iekļauta informācija, piemēram, lapas nosaukums un apmeklējuma laiks — noteiktu laika periodu. 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz trīs punktu ikonas augšējā labajā stūrī. 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Vēsture” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Vēsture” 
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21. attēls: pārlūka vēsture 

 

4. DARBĪBA. Šeit var apskatīt jau apmeklēto vietņu sarakstu 

5. SOLIS: Vēstures sarakstā noklikšķiniet uz vajadzīgās tīmekļa vietnes 

 

22. attēls: pārlūka vēstures ekrāns 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 6 

 

  

1 

2 3 

4 
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Kā notīrīt pārlūkošanas vēsturi: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz trīs punktu ikonas augšējā labajā stūrī. 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Vēsture” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Vēsture” 

 

23. attēls: pārlūka vēsture 

 

4. DARBĪBA. Šeit var apskatīt jau apmeklēto vietņu sarakstu 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Notīrīt pārlūkošanas datus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. attēls. Dzēst pārlūkošanas vēsturi 

 

1. 

POSMS 
2. 

POSMS 

3. 

POSMS 

5. 

POSMS 
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6. DARBĪBA. Lai notīrītu pārlūkošanas datus, varat izvēlēties “Laika diapazonu” 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Notīrīt datus” 

 

 

25. attēls. Dzēst pārlūkošanas vēsturi 

 

  

6. 

POSMS 

7. 

POSMS 
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2. TĒMA GOOGLE E-PASTS — GMAIL: PĀRSKATS 
 

 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir iepazīstināt pieaugušos ar e-pasta konta izveidi un 

lietošanu. Pieaugušie sapratīs e-pasta galvenos terminus, piemēram, lietotāja ID, 

domēna vārdu utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 

 — organizatoriskās prasmes: ir spējas, kas ļauj koncentrēties uz dažādiem uzdevumiem un 

efektīvi un efektīvi izmantot savu laiku, lai sasniegtu gaidīto rezultātu. 

- Time Management: ir ikdienas uzdevumu organizēšanas un plānošanas process 

 

- Gmail var piekļūt no galddatora, mobilās lietojumprogrammas (iOS un Android) 
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2.1. Definīcija 
 

Definīcija: 

Gmail ir Google izstrādāts bezmaksas e-pasta pakalpojums. Lai piekļūtu Gmail, ir jāizveido savienojums 

ar savu Google kontu. Google e-pasta konts ir konts, kas beidzas ar @ gmail.com, piemēram, 

chrystalla_emphasyscentre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:chrystalla_emphasyscentre@gmail.com
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2.2. Google e-pasta līdzekļi 
 

Google e-pasta priekšrocības: 

1) Krātuves vieta: Google E-pasts piedāvā milzīgu krātuves vietu 

2) Piekļuve tiešsaistē jebkurā vietā 

3) Sinhronizācija ar Android: Android lietotāji var automātiski sinhronizēt savu Android kontu ar 

savu Google kontu 

4) Vienkārša meklēšana, izmantojot e-pasta ziņojumus 

5) E-pasta ziņojumu organizēšana: lietotāji var izveidot mapes, lai organizētu e-pasta ziņojumus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 7 
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2.3. Pamattermini, kas saistīti ar e-pastu 
 

Pamatterminu izpratne ir noderīga: 

1) E-pasts: 

E-pasts ir metode, ko persona var izmantot, lai sūtītu informāciju no datora uz citu 

datoru, izmantojot internetu. Šai informācijai var būt dažādas formas, piemēram, 

teksts, attēls, audio un video. E-pasta ziņojumi ir ideāli piemēroti starptautiskai 

saziņai bez kavēšanās, bez izmaksām un bez ierobežotiem adresātiem. 

2) Google e-pasts (Gmail): 

Gmail ir bezmaksas tīmeklī bāzēts e-pasta pakalpojumu sniedzējs no Google un ir kļuvis par tirgus līderi 

bezmaksas e-pasta pakalpojumos ar vairāk nekā miljardu lietotāju visā pasaulē (Williams, 2020). 

3) Lietotāja ID/lietotājvārds: 

Lietotājvārds ir unikāls personas identifikators (diviem kontiem nevar būt vienāds lietotājvārds) konkrētā 

serverī. 

4) Domēna nosaukums/resursdatora nosaukums: 

Domēns ir e-pasta nosūtīšanas vieta. Tas attiecas uz pasta serveri (dators), kurā adresātam ir pastkaste. 

Piemēram, @gmail. com, @yahoo. com, @outlook. com 

5) Surogātpasta e-pasts: 

Surogātpasta e-pasts ir nevēlams e-pasts, un tas var ietvert ļaunprātīgas saites. Bieži surogātpasta sūtījumi 

tiek sūtīti komerciālos nolūkos, piemēram, reklāmās, biļetenos utt. 

 

 

 

 

 

 

 

26. attēls. E-pasta struktūra 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 8 

Lietotājvārds Domēna 

nosaukums 

fine2workproject@gmail.com 
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Padomi. 

 - Profesionāliem e-pasta kontiem: izvairieties lietot segvārdus, lietotāja ID/lietotājvārda numurus un 

izmantojiet savu vārdu, piemēram, chrystalla@emphasyscentre.com vai 

chrystallathrasyvoulou@emphasyscentre.com (Chrystalla vai ChrystallaThrasyvoulou = User 

ID/Username & emphasyscentre = Domēna nosaukums/resursdatora nosaukums) 

- lai identificētu un atpazītu nevēlamos e-pasta ziņojumus: nezināms sūtītājs, pareizrakstības kļūdas, 

piemēram, z 0 om ar nulli, kas veicina steidzamas atlaides, piemēram, “Flash Sale – Everything 20% off”, 

satur pielikumus un brīdinājumus par vīrusiem. 

 

 

 

 

 

  

mailto:chrystalla@emphasyscentre.com
mailto:chrystallathrasyvoulou@emphasyscentre.com
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2.4. Izveidot e-pasta kontu 
 

Kā izveidot e-pasta kontu (Gmail): 

1. DARBĪBA. Navigācija uz https://www.gmail.com 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Izveidot kontu”. 

 

27. attēls. Gmail Web lapa 

3. DARBĪBA. Pēc tam aizpildiet nepieciešamos laukus. 

Jums ir nepieciešams: 

a. Ievadiet vārdu un uzvārdu. 

b. Ievadiet lietotājvārdu, kas Gmail ir unikāls. 

c. Ievadiet paroli. Stiprās paroles galvenie aspekti ir garums (vismaz 8 rakstzīmes), burtu sajaukums 

(lielie un mazie burti), cipari un simboli 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Tālāk”. 

 

28. attēls. Konta informācijas aizpildīšana 

2. 

POSM

S 

a 

B 

C 

4. POSMS 

FINE2WORKPROJECT 

C 

https://www.gmail.com/
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5. DARBĪBA. Jūs tiksit novirzīts uz lapu Personiska informācija, kur jums būs jāievada personiska 

informācija. 

a. Jūsu mobilā tālruņa numurs. Šī ir neobligāta informācija, bet tā pievienos papildu drošības līdzekli 

gadījumam, ja jūs tiksit bloķēts no sava konta vai esat aizmirsis paroli. 

b. Papildu e-pasta adrese. Šī iespēja nav obligāta, taču tā arī pievienos papildu drošības tīklu jūsu 

kontam. 

c. Jūsu dzimšanas datums. 

d. Jūsu dzimums. 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Tālāk”. 

 

29. attēls. Personiskās informācijas aizpildīšana 

7. DARBĪBA. Lai izmantotu Google bezmaksas pakalpojumus, jums jāpieņem konfidencialitātes 

noteikumi un nosacījumi, atzīmējot abas izvēles rūtiņas. 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot kontu 

a 

B 

C 

D  

6. POSMS 

FINE2WORKPROJECT 
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30. attēls. Privātuma un noteikumu lapa 

9. DARBĪBA. Tiek parādīts Gmail sveiciena ekrāns. Noklikšķiniet uz pogas “Tālāk” 

 

31. attēls. Gmail iepazīšanās ekrāns 

ST EP 10: Gmail pašlaik ir pieejami trīs dažādi View Stili. Šī kursa vajadzībām mēs izvēlēsimies 

noklusējuma skatu. Noklikšķiniet uz pogas “Ok” 

8. POSMS 

7. 

POSMS 
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32. attēls: lappuse “Skata stila izvēle” 

11. DARBĪBA. Tagad varat skatīt savu Gmail konta lapu 

 

33. attēls. Gmail konta saskarne 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 9 
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2.5. Gmail navigācija 
 

Kā izmantot meklēšanas lodziņu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Meklēšanas lodziņa” 

 

34. 

attēls: meklēšanas lodziņš 
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Kā mainīt iestatījumus: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iestatījumi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. attēls: iestatījumi 

2. DARBĪBA. Tagad varat skatīt “Ātrie iestatījumi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blīvums 

Motīvs 

Iesūtnes tips 
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36. attēls. Ātrie iestatījumi 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Skatīt visus iestatījumus”, lai skatītu un mainītu visus iestatījumus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. attēls. Visi iestatījumi 

 

Lasīšanas rūts 
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4. DARBĪBA: iestatījumu maiņa 

 

38. attēls. Visi iestatījumi 

 

Kā mainīt dizainu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iestatījumi” 

2. SOLIS: noklikšķiniet uz “Skatīt visu” blakus opcijai “Dizains” 

 

39. 

attēls: iestatījumi 

 

1 

2 
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3. DARBĪBA. Iepazīstiet savu dizainu 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt 

 

40. attēls. Paņemiet dizainu 

 

5. DARBĪBA. Jūs varat mainīt teksta fonu, vinjeti un dizainu. 

 

41. attēls. Labojiet dizainu 
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PIEZĪME: 

Lietotāji var rediģēt dizainu: 

- teksta fons: gaisma vai tumsa (sk. 42. attēlu) 

- vinjete: padarīt stūri tumšākus (sk. 42. attēlu) 

- blūra attēls fonā (sk. 42. attēlu) 

 

42. attēls. Labojiet dizainu 

Kā lietot atbalsta pogu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Atbalsts”. 
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43. attēls: atbalsta poga 

PIEZĪME: 

- ievadiet visu, ko vēlaties meklēt meklēšanas lodziņā 
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Kā skatīt mapes: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes Iesūtne 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes “Nosūtīts”. 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes “Melnraksti”. 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes Spam 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes “Trash”. 

 

 

44. attēls. 
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PIEZĪME: 

1. Mape Saņemtās ziņas: ir galvenā mape, kurā tiek glabātas saņemtās ziņas 

2. Nosūtītā mape: ir mape, kurā tiek glabāti ziņojumi, kas tika veiksmīgi nosūtīti adresātiem 

3. Melnraksta mape: vai mape, kurā tiek glabāti e-pasta ziņojumi, kas nav veiksmīgi nosūtīti 

adresātiem, vai vēl neesat pabeidzis e-pasta ziņojumu 

4. Surogātpasta mape: mape, kurā tiek glabāti surogātpasta e-pasta ziņojumi, ko var saņemt no 

nevēlamām e-pasta adresēm, piemēram, reklāmām 

5. Krāmu mape: ir mape, kurā tiek glabāti izdzēstie e-pasta ziņojumi un kuras e-pasta ziņojumi tiek 

glabāti 30 dienas. 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - 10. nodarbība 
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2.6. Iepazīšanās ar e-pastu (Gmail) 
 

Kā izveidot e-pastu 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Sastādīt 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pilnekrāna pogas, lai, veidojot e-pastu, iegūtu labāku un skaidrāku skatu. 

45. attēls. Izveidot e-pastu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. attēls: Maksimizēt 

 

 

2 
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3. DARBĪBA. Lai e-pasta ziņojumu nosūtītu pareizi, ir jāaizpilda noteikti lauki. Tie ir: 

a. Kam: galvenie e-pasta adresāti 

b. CC: saīsinājums no Carbon Copy, tas attiecas uz sekundārajiem adresātiem, t.i., personām, 

kuras jūs izlemjat informēt. 

c. Diskrētā kopija — saīsinājums no saīsinātas oglekļa kopijas, šajā laukā ievadītās e-pasta 

adreses nav redzamas citiem adresātiem. 

d. Tēma: mūsu e-pasta ziņojuma virsraksts vai īss zīmīgs teksta apraksts e-pastā 

e. E - pasta saturs: izveidojiet e-pasta saturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. attēls: Maksimizēt 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
B 
C 

D 

e 
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Kā nosūtīt e-pastu 

1. DARBĪBA. Pēc ziņojuma uzrakstīšanas noklikšķiniet uz pogas “Sūtīt”, lai nosūtītu savu e-pastu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. attēls. Nosūtīt e-pastu 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 11 
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Kā atbildēt/atbildēt uz e-pastu 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz saņemtā e-pasta 

49. attēls. Iesūtne — jauns e-pasts 
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2. DARBĪBA: noklikšķiniet uz pogas Atbildēt 

50. attēls: poga Atbildēt 

 

3. DARBĪBA. Sastādiet atbildes tekstu un noklikšķiniet uz pogas “Send” (sūtīt). 

 

51. attēls: Atbilde 
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PIEZĪME: 

Atbilde: Atbildi vienai personai, kas jums nosūtīja e-pastu, tāpēc neviens no primārajiem adresātiem vai 

KC adresātiem nesaņems jūsu atbildi 

 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Atbildēt visiem 

 

52. attēls: Atbildēt visiem 
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PIEZĪME: 

- atbildēt visiem: Atbildēt visiem uz pavediena 

 

Padomi: 

 - Gmail piedāvā “Smart Reply” sistēmu un uz e-pastu var atbildēt ar dažām 

ieteiktajām atbildēm, piemēram, Paldies (42. attēls) 

 

 

Kā pārsūtīt e-pastu 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz saņemtā e-pasta 

53. attēls. Iesūtne — jauns e-pasts 
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2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Pārsūtīt”. 

 

54. attēls. Iesūtne — jauns e-pasts 

3. DARBĪBA. Ierakstiet adresāta e-pasta adresi 

4. DARBĪBA. Teksta sastādīšana 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz pogas Sūtīt 

 

55. 

attēls. E-pasta pārsūtīšana 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 12 

5 

4 

3 



L a p a  ī54 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Kā dzēst e-pasta ziņojumu 

1. DARBĪBA. Atrodiet dzēšamo e-pastu. Noklikšķiniet uz pogas Nodalījums, un e-pasta ziņojums tiks 

nosūtīts uz atkritni. 

 

56. 

attēls. E-pasta dzēšana 

PIEZĪME: 

- tādējādi e-pasts netiek dzēsts pilnībā 

2. DARBĪBA. Lai neatgriezeniski izdzēstu e-pastu, naviģējiet uz atkritnes apgabalu, noklikšķinot uz opcijas 

“More” un pēc tam noklikšķiniet uz mapes “Trash”. 

3. DARBĪBA. Atlasiet vajadzīgo e-pasta adresi, noklikšķinot uz izvēles rūtiņas blakus e-pastam 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz opcijas Dzēst mūžīgi. 

57. attēls. Izdzēsiet e-pastu no mapes “Trash folder” 

 

  

4 

3 
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Kā pievienot izlases “Starred” e-pasta ziņojumus 

1. DARBĪBA. Atrodiet dzēšamo e-pastu. Noklikšķiniet uz ikonas “Zvaigzne” 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes “Starred”, lai atrastu visus e-pasta ziņojumus no izlases 

 

58. attēls: Uzsāktie e-pasta ziņojumi 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes “Starred”, lai skatītu visus e-pasta ziņojumus no izlases 

59. attēls: sākuma mape 
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Kā izveidot etiķetes 

 

Padomi: 

- Gmail etiķete palīdz lietotājam organizēt e-pasta ziņojumus. Piemēram, ja lietotājs ir 

skolotājs, viņš/viņa varētu izveidot uzlīmes katrai klasei “1. klase”, “2. klase” utt. 

 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot jaunu etiķeti”. 

60. attēls: jaunas etiķetes izveide 

2. SOLIS: ierakstiet etiķetes nosaukumu 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. attēls: jaunas etiķetes izveide 
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4. SOLIS: noklikšķiniet uz kategorijas “1. klase”, lai skatītu e-pasta ziņojumus, kuriem ir šī etiķete 

 

62. attēls: jauna etiķete 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 13 

 

Kā rediģēt/noņemt etiķeti: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “More” (Vairāk) 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Marķējumu pārvaldība” 

 

 

 

1 
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63. attēls. Marķējumu pārvaldība 

 

3. DARBĪBA. Jūs varat mainīt etiķetes iestatījumus – paslēpt no etiķešu saraksta, noņemt vai rediģēt 

 

64. attēls. Labojumu rediģēšana/noņemšana 

 

2 
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Kā pārvietot e-pasta ziņas uz etiķetēm 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iesūtne” 

2. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā e-pasta, kuru vēlaties pārvietot uz uzlīmi 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Pārvietot uz”. 

4. DARBĪBA. Atlasiet etiķeti 

65. attēls. E-pasta pārvietošana uz etiķetēm 

 

Kā atzīmēt e-pastu kā nelasītu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Iesūtne 

2. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vajadzīgā e-pasta, kuru vēlaties atzīmēt kā nelasītu 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Atzīmēt kā nelasītu” 

  

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 13 
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66. attēls. Atzīmēt mūs nelasītus 

 

Kā nogaidīt e-pastu 

 

Padomi: 

- Atlieciet e-pasta ziņojumu: e-pasta ziņojums tiks uz laiku noņemts no iesūtnes un tiks 

atgriezts atpakaļ iesūtnes augšpusē laikā, kad to iestatīsit. 

 

 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iesūtne” 

2. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vēlamā e-pasta ziņojuma, kuru vēlaties atlikt 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Atlikt” 
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67. attēls. e-pasta informācija 

Kā drukāt e-pastu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iesūtne” 

2. DARBĪBA. E-pasta ziņojuma atvēršana 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Drukāt” 

68. attēls. E-pasta drukāšana 
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4. DARBĪBA. Printera izvēle 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Drukāt” 

69. attēls. E-pasta drukāšana 

Kā bloķēt kontaktpersonu 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iesūtne” 

2. DARBĪBA. E-pasta ziņojuma atvēršana 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz trīs punktiem labajā pusē 

4. DARBĪBA: noklikšķiniet uz opcijas Bloķēt (sūtītāja nosaukums) 

 

70. attēls: kontakta Βlock 
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Kā nosūtīt failu kā e-pasta pielikumu 

Papildus vienkāršām īsziņām e-pasta ziņas var saturēt attēlu failus, skaņas failus, videoklipu 

failus, saspiestus failus utt. Šos failus sauc par pievienotiem failiem vai vienkārši par 

pielikumiem. Pievienotie faili ir faili, kas tiek nosūtīti kopā ar e-pasta ziņojumiem. 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Sastādīt, lai izveidotu jaunu e-pasta ziņojumu 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot failu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. attēls. Sūtīt pielikumu 

3. DARBĪBA. Pārvietojieties uz mapi ar failu, kas jāpievieno 

 

72. attēls. Pielikuma atrašana 

1 
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4. DARBĪBA. Atlasiet failu, kuru vēlaties pievienot 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz pogas Atvērt 

 

73. attēls. Pielikuma pievienošana e-pastā 

 

6. DARBĪBA: fails būs redzams kā pielikums e-pasta apakšējā daļā 

 

74. attēls. Pielikuma pievienošana e-pastā 
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7. DARBĪBA. Vienā e-pasta ziņojumā var pievienot vairāk nekā vienu failu, atkārtojot iepriekš minētās 

darbības 

 

75. attēls. Divu pielikumu pievienošana 

 

Kā noņemt failu: 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “X” blakus pievienotajam failam, lai to noņemtu no pielikumiem 

 

76. attēls. Pielikuma noņemšana 
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Kā no e-pasta lejupielādēt pielikumu 

Lejupielādējot pielikumu, lietotājam jābūt piesardzīgam. E-pasta ziņojumus, kas nāk no neuzticamiem un 

nezināmiem avotiem, nedrīkst atvērt, jo pastāv risks, ka tajos varētu būt ļaunprātīga programmatūra. Lai 

gan uzņēmumi, kas piedāvā e-pasta pakalpojumus, dara daudz, lai atrastu šos e-pasta ziņojumus un 

bloķētu tos, vienmēr pastāv iespēja, ka tie varētu doties uz mūsu iesūtni. Ja tiek saņemts šāds e-pasta 

ziņojums, lietotājam vispirms jāveic pretvīrusu skenēšana pirms tā atvēršanas vai arī, ja lietotājs ir 

pārliecināts, ka tas ir ļaunprātīgs fails, lai nekavējoties izdzēstu e-pasta ziņojumu kopā ar pielikumu. 

1. DARBĪBA. Atrodiet un atveriet e-pastu, izmantojot iesūtnē esošu pielikumu 

 

77. attēls. Pielikuma lejupielāde 

2. DARBĪBA. Pielikuma atrašana e-pasta ziņojuma apakšējā daļā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. attēls. Pielikuma lejupielāde 
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3. SOLIS: pārvietojiet peles kursoru virs papildpiederuma. Tiek parādīta lejupvērstās bultiņas (lejupielādes) 

ikona. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz lejupielādes pogas 

 

 

79. 

attēls. Pielikuma lejupielāde 

4. DARBĪBA. Fails tiks automātiski lejupielādēts mapē “Lejupielāde”. 

 

 

 

 

 

 

 

80. attēls. Pielikuma lejupielāde 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 14 
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3. TĒMA TIEŠSAISTES FAILU KRĀTUVE - GOOGLE DISKS: APSKATS 
 

 

 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir nodrošināt galvenās “Google Drive” funkcijas, tostarp 

Google Docs, Google Sheets, Google Slides un Google Forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 

 — organizatoriskās prasmes: ir spējas, kas ļauj koncentrēties uz dažādiem uzdevumiem un 

efektīvi un efektīvi izmantot savu laiku, lai sasniegtu gaidīto rezultātu. 

- Time Management: ir ikdienas uzdevumu organizēšanas un plānošanas process 

- problēmu risināšanas prasmes: palīdziet noteikt problēmas cēloni un rast efektīvu risinājumu. 
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3.1. Definīcija 
 

Tiešsaistes failu krātuve, ko dēvē arī par “mākoņkrātuvi” jeb “interneta krātuvi”, ir vieta, kur lietotājs 

var glabāt elektroniskos datus ar trešās puses pakalpojumu, piemēram, Google Drive, Dropbox u.c. Tas 

ir vēl viens variants tradicionālajai vietējai krātuvei, piemēram, lenšu diskiem, portatīvajai krātuvei utt. 

Lietotājs var arī augšupielādēt/modificēt un koplietot dokumentus, prezentācijas, izklājlapas, attēlus, 

audio, video utt. ar citiem. 

Pirmkārt, lai izmantotu Google disku, jums būs nepieciešams Google konts. Google Drive ir bezmaksas 

tiešsaistes datu glabāšanas pakalpojums, ko piedāvā Google. Tas ļauj glabāt visu darbu vienuviet dažādos 

failu formātos un piekļūt failiem jebkurā vietā no jebkuras ierīces. Izmantojot Google kontu, lietotājs var 

sinhronizēt dokumentus, fotoattēlus utt. no datora, planšetdatora vai mobilajām ierīcēm. Tā piedāvā 

15GB par bezmaksas krātuvi, un šī summa ir izplatīta visā Google diskā, Gmail un Google Foto. Lietotāji 

var maksāt GBP 1,59/mēnesī par 100 GB līdz £239,99/mēnesī par 30TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padomi. 

 - Google diskam var piekļūt no galddatora, mobilās lietotnes (iOS un Android) 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 15 
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3.2. Google diska un lietojumprogrammu funkcijas 
 

Google disks tiek izmantots failu glabāšanai un sinhronizēšanai ar datoru. Lietotājs var izmantot 

pakalpojumu Google Drive, lai augšupielādētu failus/dokumentus un rediģētu tos tiešsaistē. Pakalpojumā 

Google Drive var instalēt datorā, lai automātiski sinhronizētu failus ar mākoni. 

Google disks piedāvā mākoņdatošanas lietojumprogrammas (Google Docs, Sheets, Slides un Forms), kas 

palīdz lietotājiem izveidot un koplietot saturu ar grupu, ļaujot grupai efektīvi sadarboties reāllaikā. 

Google lietojumprogrammas: 

1. Google Docs (Word Processing): ir tiešsaistes tekstapstrādes rīks, kas lietotājiem nodrošina 

reāllaika sadarbību, lai izveidotu, koplietotu ar komandas biedriem vai indivīdiem. 

2. Google lapas (izklājlapas): ir tiešsaistes izklājlapu lietojumprogramma un ļauj lietotājiem izveidot, 

rediģēt un sadarboties ar citiem savas izklājlapas 

3. Google slaidi (prezentācija): ir tiešsaistes prezentāciju lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj 

veidot un formatēt prezentācijas un sadarboties ar citiem cilvēkiem vai indivīdiem 

4. Google formas: ir tiešsaistes lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj izveidot tiešsaistes aptaujas, 

novērtējuma veidlapas un viktorīnas un koplietot tās ar citiem lietotājiem vai grupām. 

Google diska galvenās funkcijas: 

1. Reāllaika sinhronizācija 

2. Darbs ar iOS un Android 

3. Integrēts ar ārējām lietojumprogrammām, 

piemēram, QR kodu, prāta karti utt. 

4. Ļauj uzglabāt dokumentus līdz 1,02 miljoniem 

rakstzīmju, izklājlapas līdz 5 miljoniem rakstzīmju, 

prezentācijas līdz 100 MB un Google vietnes līdz 200 

000 rakstzīmēm vienā lapā 

Pakalpojumam Google Drive ir dažādas pogas un izvēlnes, kas lietotājiem palīdz vieglāk un ātrāk 

pārvietoties, piemēram: 

1. Nospiest C: izveidot jaunu mapi vai failu 

2. Nospiest F: izmantojiet šo pogu, lai veiktu darbības pašlaik parādītajā mapē 

3. Nospiest V: pārslēgties starp vienumu parādīšanu kā sarakstu vai režģi 

4. Nospiest D: izvērst vai sakļaut detaļu rūti 

5. Nospiediet T: mainiet Google diska iestatījumus vai nospiediet pogu Palīdzība 

6. Nospiediet Z (kad lietotājs ir izvēlējies failu vai mapi): pārvietot vienumus uz mapi 

7. Nospiediet # (kad lietotājs ir izvēlējies failu vai mapi): lai vienumu pārvietotu uz atkritni 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 16 
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3.3. Google diska pieteikšanās un navigācija 
 

Kā pieteikties pakalpojumā Google Drive 

1. DARBĪBA. Piesakieties savā Google kontā * 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pierakstīties” 

3. DARBĪBA. E-pasta un paroles aizpildīšana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tālāk” 

 

 

 

81. attēls. Piesakieties savā Google kontā 

* PIEZĪME. Ja jums nav Google konta, skatiet 2. tēmu 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz augšējā labās puses kvadrāta ar punktiem 

6. SOLIS: noklikšķiniet uz “Google disks” 
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82. attēls. Google disks 
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Kā naviģēt uz pakalpojumu Google Drive 

 

83. attēls. Google diska navigācija 

 

1. Mans disks ir Google diska sākumlapa, kurā tiek glabāti faili un mapes, un jūs varat skatīt tikai 

savus failus un mapes 

2. Jauna ir poga, kuru lietotāji var izmantot, lai izveidotu un organizētu failus un mapes 

3. Ar mani koplietotie faili un mapes, kas ir kopīgoti ar jums 

4. Pēdējā ir vieta, kur jūsu nesen rediģētie faili un mapes 

5. Zvaigznīte ir vieta, kur var saglabāt savus “izlases” failus vai mapes, kurām vēlaties viegli piekļūt 

6. Atkritne ir vieta, kur var īslaicīgi pārvietot failus, kas nav vajadzīgi to neatgriezeniski dzēšanai 

7. Palīdzības poga, kur var lūgt palīdzību 

8. Poga Iestatījumi var mainīt Google diska iestatījumus, piemēram, paziņojumus, valodu utt. 

9. Google Apps: navigācija, izmantojot Google Apps 

10. Profils, kurā varat pārvaldīt savu profilu 

11. Meklēšanas lodziņš, kurā var ierakstīt un meklēt Google diskā 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 8 9 
10 

11 



L a p a  ī74 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

3.4. Pārvaldīt failus un mapes 
 

Kā izveidot mapes pakalpojumā Google disks 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Jauns”. 

2. DARBĪBA: noklikšķiniet uz opcijas “Mape” 

 

84. attēls. Mapju izveide 

3. DARBĪBA. Mapes pārdēvēšana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot 

 

85. attēls. Mapju izveide 

 

3 4 
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PIEZĪME: 

Otrā opcija, kā izveidot mapes 

5. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz Google diska sākumlapas 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz opcijas Jauna mape 

86. attēls. Mapju izveide 

7. DARBĪBA. Mapes pārdēvēšana 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Izveidot 

87. attēls. Mapju izveide 

 

 

7 
8 
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Padomi. 

 - Lietotāji var izveidot mapes savu failu kārtošanai 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetencēm” 

 — organizatoriskās prasmes: ir spējas palīdzēt jums koncentrēties uz savu mērķi vai 

redzējumu un efektīvi un lietderīgi izmantot savu laiku. 

- problēmu risināšanas prasmes: palīdziet noteikt problēmas cēloni un rast efektīvu risinājumu. 
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Kā augšupielādēt failus vai mapes pakalpojumā Google disks 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Jauns”. 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz opcijas “Faila augšupielāde” 

 

 

88. attēls. Failu augšupielāde 

 

3. DARBĪBA. Atlasiet failu, kuru vēlaties augšupielādēt Google diskā 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Atvērt” 

 

 

89. attēls. Failu augšupielāde 

 

3 

4 
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5. DARBĪBA. Kad fails ir augšupielādēts Google diskā, to var skatīt Google diska sākumlapā 

 

90. attēls. Failu augšupielāde 

 

PIEZĪME: 

Labajā apakšējā pusē var redzēt uznirstošo logu “Progress Window”, 

kas lietotājam ļauj uzzināt, kad fails vai mape tiek augšupielādēta 

Google diskā. Kad fails ir augšupielādēts, ekrānā parādās zaļa atzīme. 
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6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Jauns” 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Mapes augšupielāde” 

 

 

91. attēls. Mapju augšupielāde 

 

8. DARBĪBA. Atlasiet failu, kuru vēlaties augšupielādēt Google diskā 

9. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Atvērt” 

 

92. attēls. Mapju augšupielāde 

 

 

8 

9 
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10. DARBĪBA. Kad mape būs augšupielādēta Google diskā, to varēs skatīt Google diska sākumlapā 

 

93. attēls. Mapju augšupielāde 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 17 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: dokumenta/mapes pārdēvēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: faila, kuru vēlaties pārdēvēt, atrašana 

4. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Pārdēvēt 

 

94. attēls. Dokumentu pārdēvēšana 

6. DARBĪBA. Dokumenta pārdēvēšana 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Labi 

 

6. 

POSMS 7. 

POSMS 
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95. attēls. Dokumentu pārdēvēšana 

 

Padomi: 

 - Šīs pašas darbības attiecas uz mapju pārdēvēšanu 

 

Kā pārvaldīt failus un mapes: faila atvēršana 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Atveriet failu, kuru vēlaties atvērt 

3. DARBĪBA: veiciet dubultklikšķi uz faila, lai atvērtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. attēls: failu atvēršana 

VAI 

4. DARBĪBA. Atveriet failu, kuru vēlaties atvērt 

5. DARBĪBA: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz File (Fails) 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Priekšskatījums” 
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97. 

attēls: failu atvēršana 

 



L a p a  ī84 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Kā pārvaldīt failus un mapes: mapes atvēršana 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Atveriet mapi, kuru vēlaties atvērt 

3. DARBĪBA: veiciet dubultklikšķi uz mapes, lai atvērtu 

 

 

98. attēls: Atvērt mapes 

 

Kā pārvaldīt failus un mapes: Pārvietot dokumentu vai mapi mapēs 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: atrodiet dokumentu, kuru vēlaties pārvietot 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārvietot uz” 

 

99. 

attēls. Dokumentu pārvietošana 
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5. DARBĪBA. Atlasiet mapi, kuru vēlaties pārvietot. 

 

100. attēls. Dokumentu pārvietošana 

 

Padomi. 

 - Tās pašas darbības attiecas uz mapju pārvietošanu mapēs 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 18 

 

Kā pārvaldīt failus un mapes: failu vai mapju koplietošana 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: dokumenta, kuru vēlaties koplietot, atrašana 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Kopīgot 
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101. attēls: dokumentu koplietošana 

5. DARBĪBA. PERSONU (e-pasta) vai grupu pievienošana, lai koplietotu dokumentu 
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102. attēls: dokumentu koplietošana 

 

6. SOLIS: izvēlieties, vai persona būs “skatītājs”, “Commenter” vai “redaktors” 

 

103. attēls: dokumentu koplietošana (skatītājs, Commenter, redaktors) 
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Definīcija: 

- Viewer: lietotājs, kas var skatīt dokumentus un failus, lejupielādēt dokumentus vai failus un izveidot 

dokumentu vai failu kopijas 

- kometrs: lietotājs, kas var komentēt dokumentus, skatīt dokumentus vai failus, lejupielādēt dokumentus 

vai failus un izveidot dokumentu vai failu kopijas 

- redaktors: lietotājs, kuram ir redaktora tiesības, var rediģēt Google dokumentus, izklājlapas, 

prezentācijas utt. vai mapes, uzaicināt vai noņemt citus sadarbības dalībniekus, lejupielādēt dokumentus 

vai failus, izveidot dokumentu vai failu kopijas, augšupielādēt un dzēst citus failus vai mapes, pievienot un 

noņemt vienumus no mapes. 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Sūtīt” 

 

104. attēls: dokumentu koplietošana (skatītājs, Commenter, redaktors) 

VAI 

 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: dokumenta, kuru vēlaties koplietot, atrašana 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Kopīgot 
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105. attēls: dokumentu koplietošana 

 

4. DARBĪBA. Kopīgojiet saiti ar personām vai grupām, kuras vēlaties koplietot dokumentu 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Mainīt uz jebkuru, kam ir saite”. 

 

 

106. attēls: dokumentu koplietošana 

 

7. SOLIS: izvēlieties, vai persona būs “skatītājs”, “Commenter” vai “redaktors” 
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107. attēls. Dokumentu koplietošana 

 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz saites Kopēt. Noklikšķinot uz “Kopēt saiti”, to var nosūtīt ikvienam, kas 

vēlas būt “skatītājs, redaktors vai Commenter” 

 

108. attēls: dokumentu koplietošana 
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9. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Gatavs” 

 

109. attēls: dokumentu koplietošana 

Padomi. 

 - Šīs pašas darbības attiecas uz mapju koplietošanu 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 19 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: lejupielādēt dokumentus/mapes 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Atrast lejupielādējamo dokumentu 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lejupielādēt” 

 

110. attēls. Dokumentu lejupielāde 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: lejupielādējamās mapes atrašana 

3. DARBĪBA: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lejupielādēt” 
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111. attēls. Mapju lejupielāde 

 

Padomi. 

 - Lietotāji savus lejupielādētos dokumentus un mapes var lokāli atrast savā datorā mapē 

“Lejupielādes” 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: failu vai mapju pievienošana Starred (izlase) 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Atrodiet dokumentu, kuru vēlaties atzīmēt kā Starred (izlases) 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Pievienot startētajam 

 

 

 

112. attēls. Pievienošana ar zvaigznīti (izlase) 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz mapes Starred (Pabeigts) (kreisā puse), un jūs redzēsiet, ka dokumenti ir 

atzīmēti ar zvaigznīti 

 

113. attēls. Pievienošana ar zvaigznīti (izlase) 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: failu vai mapju noņemšana no sākuma (izlase) 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: noklikšķiniet uz mapes Starred 

 

114. attēls: Izņemt no sākuma (izlase) 

 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Noņemt no sākuma” 

 

 

115. attēls: Izņemt no sākuma (izlase) 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 20 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: kopijas izveide (dokumenti) 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA: dokumenta, kuru vēlaties dublēt, atrašana 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot kopiju” 

 

116. attēls: noņemt no sākuma (izlase) 

5. DARBĪBA. Šis ir kopētais dokuments. Google disks automātiski pārdēvē dokumentu par “Copy of …”. 

 

117. attēls. Kopija (dokuments) 
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Kā pārvaldīt failus un mapes: dokumenta/mapes noņemšana 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Noņemamā dokumenta atrašana 

3. SOLIS: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Noņemt” 

 

 

118. attēls. Dokumenta noņemšana 

5. DARBĪBA. Lai noņemtu mapes, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes, kuru vēlaties noņemt. 

6. DARBĪBA: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Noņemt” 
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119. attēls. Mapes noņemšana 

Kā pārvaldīt failus un mapes: mainīt krāsu uz mapēm 

1. DARBĪBA: piesakieties Google diskā 

2. DARBĪBA. Atrodiet mapi, kurai jāmaina krāsa 

3. DARBĪBA: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz mapes 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Mainīt krāsu” 

 

120. attēls. Mapju krāsas maiņa 
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5. SOLIS: Jūs varat izvēlēties vēlamo krāsu 

 

121. attēls. Mapju krāsas maiņa 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 21 
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3.5. Google Docs (Word Processing) ievads 
 

Google Docs (Word Processing): ir tiešsaistes tekstapstrādes rīks, kas lietotājam nodrošina reāllaika 

sadarbību, lai izveidotu, koplietotu ar komandas biedriem vai indivīdiem. Lietotājs var arī 

augšupielādēt/modificēt un koplietot dokumentus, prezentācijas, izklājlapas, attēlus, audio, video utt. 

ar citiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Docs darbojas līdzīgi kā Microsoft Word, un zemāk redzamajā attēlā redzams, kā tie darbojas kopā. 

Microsoft Word ir visizplatītākā Word apstrādes lietojumprogramma, bet Google Docs piedāvā vairāk 

priekšrocību lietotājiem. 

 

 

Galvenās Google Docs priekšrocības ir šādas: 
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1. Sadarbība un reāllaika sinhronizācija: lietotāji var strādāt kopā vienā dokumentā. Tā laika 

taupīšana un tu izvairies no pārpratumiem komunikācijā. 

2. Vēstures izsekošana: lietotāji var automātiski izsekot dokumenta izmaiņām un atjaunot 

dokumentu iepriekšējās versijās. 

3. Izmaiņu reģistrēšana: lietotāji var viegli sniegt atsauksmes vai komentārus citiem. 

4. Automātiskā saglabāšana: dokumenti automātiski tiek saglabāti Google diskā 

5. Darbs no jebkuras vietas: lietotāji var atvērt savus dokumentus/mapes no jebkuras vietas un 

attāli strādāt ar saviem phones/tablets/computers utt. 

 

 

Padomi: 

 - Viss, kas nepieciešams Google Docs, ir Google konts (* PIEZĪME: ja jums nav Google konta, skatiet 

2. tēmu) - varat lejupielādēt “Google Docs” 

 aplikāciju no jebkura Android vai iOS tālruņa/planšetes. 

 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 22 
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3.6. Google Docs (Word Processing) līdzekļi 
 

Kā sākt ar pakalpojumu Google Docs (Word Processing): 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

 

122. attēls. Google dok. 

 

122. attēls ilustrē Google Docs mājas lapu. Google Docs piedāvā lietotājiem iespēju izveidot savu tukšo 

dokumentu vai jebkuru iepriekš izveidotu veidni, piemēram, Resume, Letter, Project Proposal, Brochure, 

Report u.c. 

Lai iegūtu papildu veidnes, lietotājiem jānoklikšķina uz “Veidņu galerija” (123. attēls). 

Izmantojot tukšā dokumenta un veidņu opcijas, lietotāji var skatīt jaunākos dokumentus, kas izveidoti 

Google dokumentos. 

 

 

Padomi: 

 - Lai izstrādātu CV/CV, lietotāji var izmantot veidni Atsākt. 
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122. attēls: Google Docs mājas lapa 

 

 

123. attēls. Google Docs – veidņu galerija 

 

 

Tukšs 

dokuments 
Veidnes 

Pēdējie dokumenti 

Veidņu galerija 
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Kā izmantot tukšu Google dokumentu: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

 

 

 

 

124. attēls: Google dok. – tukšs dokuments 

 

 

3. POSMS 
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Tukšu dokumentu rediģēšana: Google dokumenta pārdēvēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA: vispirms ir jāpārdēvē dokuments, lai faili būtu sakārtoti. Noklikšķiniet uz “Bez nosaukuma 

dokuments” un piešķiriet dokumentam atbilstošu nosaukumu 

 

125. attēls. Google dok. — dokumenta pārdēvēšana 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 23 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: place a Google document 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google dokumentā 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Zvaigznes ikonas” blakus dokumenta nosaukumam un varat atzīmēt 

dokumentu kā izlases veida 
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126. attēls: Google dok. — iniciēts dokuments 

 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: pārvietot Google uz citu mapi 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google dokumentā 

5. SOLIS: pie zvaigznes ikonas noklikšķiniet uz pogas Pārvietot 
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127. attēls. Google dok. – dokumenta pārvietošana 

 

Tukšu dokumentu rediģēšana: teksta ievietošana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA: noklikšķiniet tukšā dokumentā 

5. SOLIS: sāciet rakstīt visu, ko vēlaties 

 

128. attēls: Google dokumenti – ievietot tekstu dokumentos 
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Kā rediģēt tukšus dokumentus: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Fails” 

 

129. attēls. Google dokumentu rediģēšana (cilne Fails) 

 

PIEZĪME: 

Cilnē “Fails” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- izveidot jaunu dokumentu un atvērt jaunu dokumentu 

- izveidot kopiju 

- nosūtīt esošo dokumentu kā e-pasta pielikumu 

- lejupielādēt dokumentu 

- vēstures izsekošana 

- izveidot kopiju 

- kustināt 

- pārvietot uz atkritni 

- mainīt valodu 

- drukāšana 
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Padomi: 

 - Cilne “Fails” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slaides. 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iespraust” 

 

 

130. attēls. Google dokumentu rediģēšana (cilne Ievietot) 

 

PIEZĪME: 

Cilnē “Ievietot” ir vairāki vienumi, kurus var iespraust dokumentā: 

- ievietot attēlus, tabulu, zīmējumu, diagrammu 

- ievietot speciālās rakstzīmes un vienādojumu 

- ievietot galveni un kājeni 

- ievietot lappušu numurus un pārtraukumus 

- ievietot saiti 

- ievietot komentāru 

- ievietot satura rādītāju 
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Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 24 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Formatēt” 

 

 

131. attēls. Google dokumentu rediģēšana (cilne Formāts) 

PIEZĪME: 

Cilnē “Formāts” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- formāta teksts: treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums, pārsvītrojums, augšraksts, apakšraksts 

- Formatēt rindkopas un stilus: Apmales un ēnojums, Virsraksta stili 

- Līdzināt un svītrot 

- formātu kolonnas 

- pievienot aizzīmes un numerāciju 

- formatēt galveni un kājeni 

- formatēt lappušu numurus 

- Formatēt tabulas un attēlus 
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- Formatēt tabulas un attēlus 

Padomi: 

 - cilnei Formāts ir tie paši vienumi ar pogām lentē (122. attēls). Lietotāji var rediģēt teksta formātu, 

izmantojot lenti. 

 

 

 

 

132. attēls. Google dokumentu rediģēšana (cilne Formāts — lente) 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 25 

 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Rīki” 
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133. attēls. Google dokumentu rediģēšana (cilne Rīki) 

PIEZĪME: 

Cilnē “Rīki” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- pareizrakstības un gramatikas pārbaude 

- pārbaudīt vārdu skaitu 

- dokumentu salīdzināšana 

- pievienot citātus 

- meklēšanas vārdnīca 

- tulkot dokumentu 

- lietot balss rakstīšanu 

- ieslēgt pieejamības iestatījumus 

 

Kā rediģēt tukšus dokumentus: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Palīdzība” 

 

134. attēls: Google dokumenti – dokumentu rediģēšana (cilne Palīdzība) 

PIEZĪME: 

Cilnē 'Palīdzība ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- saņemt palīdzību par dokumentiem 
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- pārbaudīt, vai nav atjauninājumu 

- pārbaudīt, vai nav īsinājumtaustiņu 

Kā koplietot Google dokumentus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dokumenti” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamā dokumenta 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Kopīgot 

 

 

135. attēls. Google dokumenti — dokumentu koplietošana 

PIEZĪME: 

Lietotāji var koplietot dokumentu ar personām un grupām, nosūtot viņiem uzaicinājuma e-pasta adresi 

vai nosūtot saīsināmu saiti, lai piešķirtu viņiem atbilstošās tiesības, piemēram, “skatītājs, redaktors, 

komisārs”. 

Padomi: 

 - “Kopīgošanas poga” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slaides (plašāku 

informāciju skatiet tēmā 2). 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - nodarbības plāns 26 
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3.7. Google lapas (izklājlapas) ievads 
 

Google lapas (izklājlapas): ir tiešsaistes izklājlapu lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj izveidot, 

rediģēt un sadarboties ar citiem savas izklājlapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google lapas darbojas kā Microsoft Excel, kas ir visizplatītākā izklājlapu lietojumprogramma. Zemāk 

redzamajā attēlā ir parādīts, kā Google lapas darbojas ar Excel. 

 

Padomi: 

 - Viss, kas nepieciešams Google lapām, ir Google konts 

 - Jūs varat lejupielādēt “Google Sheets” aplikāciju no jebkura Android vai iOS tālruņa/planšetes. 
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3.8. Google lapu (izklājlapu) funkcijas 
 

Kā sākt ar Google lapām (izklājlapām): 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

 

 

136. attēls. Google lapas 

 

137. attēlā ir norādīta Google lapu sākumlapa, kurā lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izveidot savas 

izklājlapas vai izmantot jebkuras iepriekš noteiktas veidnes, piemēram, uzdevumu sarakstu, gada/mēneša 

budžetu, grafiku, kalendāru utt. 

Lai iegūtu papildu veidnes, lietotājiem jānoklikšķina uz “Veidņu galerija” (138. attēls). 

Zem tukšu izklājlapu un veidņu opcijām lietotāji var apskatīt jaunākos dokumentus, ko izmanto Google 

lapas. 

 

Padomi. 

 - Lietotāji var izveidot uzdevumu sarakstu izklājlapā, lai organizētu sevi dienas/nedēļas/mēneša 

laikā vai kalendārā, lai organizētu sapulces, /app ziedes utt. 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 27 
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137. attēls: Google lapu sākumlapa 

 

 

138. attēls: Google lapas – veidņu galerija 

 

  

Tukša izklājlapa Veidnes 

Pēdējās izklājlapas 

Veidņu galerija 
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Kā izmantot tukšu Google izklājlapu: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs”

 

 

139. attēls. Google lapas — tukša izklājlapa 

 

 

  

3. POSMS 
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Kā rediģēt tukšu izklājlapu: Google izklājlapas pārdēvēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA: vispirms ir jāpārdēvē dokuments, lai faili būtu sakārtoti. Noklikšķiniet uz “Bez nosaukuma 

dokuments”, lai pārdēvētu dokumentu 

 

140. attēls. Google lapas — izklājlapas pārdēvēšana 

 

Padomi. 

 - Google lapas pārdēvēšanas procedūra ir tāda pati kā Google Docs un Google Presentation 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 28 
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Kā rediģēt tukšu izklājlapu: place a Google izklājlapu 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google izklājlapā 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “Zvaigzne” blakus izklājlapu nosaukumam, lai izklājlapu pievienotu 

izlasei 

 

 

141. attēls: Google lapas — sākta izklājlapa 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: pārvietot Google izklājlapu uz citu mapi 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google izklājlapā 

4. SOLIS: pie zvaigznes ikonas noklikšķiniet uz pogas Pārvietot 
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142. attēls. Google lapas pārvietošana 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta ievietošana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet šūnās 

5. SOLIS: sāciet rakstīt visu, ko vēlaties 

 

143. attēls. Google lapas – teksta ievietošana izklājlapā 

PIEZĪME: 

Lietotāji formulas siksniņā var priekšskatīt šūnu saturu (144. attēls). 

Šūnas 
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144. attēls. Google lapas — teksta ievietošana izklājlapā 

 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Fails” 

 

  

144. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Fails) 

PIEZĪME: 

Cilnē “Fails” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- izveidot jaunu izklājlapu vai atvērt jaunu izklājlapu 

- izveidot kopiju 

- nosūtīt esošo izklājlapu kā pielikumu 
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- lejupielādēt izklājlapu 

- vēstures izsekošana 

- pārvietot uz atkritni 

- mainīt valodu 

- drukāšana 

 

Padomi: 

 - cilne “Fails” darbojas tāpat kā Google dokumenti, Google lapas un Google slaidi 
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Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iespraust” 

 

 

145. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Ievietot) 

 

PIEZĪME: 

Cilne “Ievietot” satur dažādus vienumus, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā - Ievietot rindas 

virs un zem tiem 

- ievietot kolonnas pa kreisi un pa labi 

- ievietot šūnas un pārslēgties uz leju un pa labi 

- ievietot diagrammu, attēlu, zīmējumu, 

- ievietot funkciju 

- ievietot saiti 

- ievietot komentāru 

- ievietot jaunu lapu 
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Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 29 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Formatēt” 

 

146. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Formāts) 

PIEZĪME: 

Zīmnē 'Formāts ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- formāta numurs 

- formāta teksts: treknraksts, slīpraksts, pasvītrojums, pārsvītrojums, fonta lielums 

- izlīdzināt 

- teksta aplaušana 

- teksta pagriešana 

- mainīgas krāsas; 

Padomi: 

 - Formāta cilnei ir tie paši vienumi ar pogām lentē (137. attēls). Lietotāji var rediģēt teksta formātu, 

izmantojot lenti. 
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147. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Formāts – lente) 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dati” 

 

148. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Dati) 

PIEZĪME: 

Cilnē “Dati” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- šķirošanas lapa 

- izveidot filtru 

- filtrēt skatus 

- grupa 
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Padomi: 

 - cilne “Dati” ir pieejama tikai Google lapām kā vienīgā Google funkcija, kur lietotāji var rediģēt un 

formatēt datus tables/cells/columns vai rindās. 

 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Rīki” 

 

 

149. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Rīki) 

PIEZĪME: 

Cilne “Rīki” satur dažādus vienumus, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- izveidot veidlapu (sk. nākamo sadaļu) 

- pareizrakstības pārbaude 

- ieslēgt pieejamības iestatījumus 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 
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3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Palīdzība” 

 

150. attēls: Google lapas – rediģēt izklājlapas (cilne Palīdzība) 

PIEZĪME: 

Cilnē 'Palīdzība ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- saņemt palīdzību par lapām 

- pārbaudīt, vai nav atjauninājumu 

- pārbaudīt, vai nav īsinājumtaustiņu 

 

Padomi. 

 cilne Palīdzība darbojas tāpat kā visas Google funkcijas (Google Docs/Sheets/Slides). 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Dzemdību plāns 30 

 

 

 

Kā koplietot Google lapas: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lapas” 
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3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna izklājlapa” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Kopīgot 

 

151. attēls. Google lapas — izklājlapu koplietošana 

PIEZĪME: 

Lietotāji var koplietot izklājlapu ar personām un grupām, nosūtot viņiem uzaicinājuma e-pasta adresi vai 

nosūtot saīsināmu saiti, kas viņiem piešķir atbilstošas tiesības, piemēram, “skatītājs, redaktors, komisārs”. 

 

Padomi: 

 - “Kopīgošanas poga” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slaides (plašāku 

informāciju skatiet tēmā 2). 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 31 

 

 

 

3.9. Google slaidi (prezentācijas) ievads 
 

Google slaidi (prezentācija): ir tiešsaistes prezentācijas lietojumprogramma, kas ļauj lietotājiem 

veidot un formatēt prezentācijas un strādāt ar citiem cilvēkiem vai indivīdiem 
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Google slaidi darbojas kā Microsoft PowerPoint, kas ir visizplatītākā PowerPoint slaidu 

lietojumprogramma. Zemāk redzamajā attēlā ir parādīts, kā Google slaidi darbojas ar PowerPoint. 

 

 

Padomi: 

 - Viss, kas nepieciešams Google Slaidiem, ir Google konts 

 - Jūs varat lejupielādēt “Google Slides” aplikāciju no jebkura Android vai iOS telefona/planšetes. 

3.10. Google slaidi (prezentācijas) funkcijas 
 

Kā sākt ar Google slaidiem (prezentācijas): 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 
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152. attēls. Google slaidi 

 

153. attēls rāda Google Slaidu sākumlapu, kurā lietotājiem tiek piedāvāta iespēja izveidot savas 

prezentācijas vai izmantot jebkuras iepriekš noteiktas veidnes, piemēram, portfeli, recepšu vitrīnu, 

sertifikātus, nodarbību plānus, grāmatu pārskatus utt. 

Papildu veidnēm lietotāji var noklikšķināt uz “Veidņu galerija” (154. attēls). 

Zem tukšu izklājlapu un veidņu opcijām lietotāji var apskatīt jaunākos dokumentus, ko izmanto Google 

slaidi. 

 

Padomi: 

 - Lietotāji var izmantot Google slaidus, lai izveidotu profesionālas prezentācijas sapulcēm 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 32 
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153. attēls: Google Slides mājas lapa 

 

 

154. attēls: Google slaidi – veidņu galerija 

Tukša izklājlapa 

Veidnes 

Pēdējās izklājlapas 

Veidņu galerija 
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Kā izmantot tukšu Google prezentāciju: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

 

 

 

155. attēls: Google slaidi – tukša prezentācija 

 

 

 

 

 

3. POSMS 
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Kā rediģēt tukšu prezentāciju: Google prezentācijas pārdēvēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA: vispirms ir jāpārdēvē dokuments, lai faili būtu sakārtoti. Noklikšķiniet uz “Bez nosaukuma 

dokuments”, lai pārdēvētu dokumentu 

 

156. attēls. Google slaidi — prezentācijas pārdēvēšana 

 

Padomi: 

 - Google prezentācijas pārdēvēšanas procedūra ir tāda pati kā Google Docs un Google Sheets 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 33 
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Kā rediģēt tukšu prezentāciju: place a Google presentation entation 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google prezentācijā 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “Zvaigzne” blakus prezentāciju nosaukumam, lai prezentāciju 

pievienotu izlasei 

 

 

157. attēls. Google slaidi. Sākusies prezentācija 

 

 

Kā rediģēt tukšu prezentāciju: pārvietot Google prezentāciju uz citu mapi 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet savā Google prezentācijā 

4. SOLIS: pie zvaigznes ikonas noklikšķiniet uz pogas Pārvietot 
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158. attēls. Google slaidi — prezentācijas pārvietošana 

 

Kā rediģēt tukšu prezentāciju: prezentācijas rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA: labajā pusē lietotāji prezentācijai var skatīt un atlasīt dažādus dizainus 

 

159. attēls. Google slaidi – tēmu rediģēšana 
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Padomi. 

 - Lietotāji var mainīt prezentācijas dizainu, balstoties uz prezentācijas tēmu. Temati liek 

prezentācijām izskatīties radoši un profesionāli. 

VAI 

5. DARBĪBA. Lietotāji var importēt dizainus 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Importēt” 

7. DARBĪBA. Dizaina izvēle 

 

 

 

160. attēls. Google slaidi — importa dizaini 
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Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 34 

 

 

Kā rediģēt tukšu izklājlapu: rediģēt slaidus 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA: kreisajā pusē lietotāji var skatīt un rediģēt slaidus 

 

  

161. 

attēls. Google slaidi – rediģēt slaidus 

 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Iespraust” 
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162. attēls. Google slaidi. Ievietot images/audio/video utt. 

PIEZĪME: 

Lietotāji slaidiem var pievienot: 

- teksts 

- attēli 

- tabulas 

- diagrammas 

- diagrammas 

- formas 

- audio 

- video 

 

Padomi. 

 - Lietotāji var izmantot attēlus vai diagrammas utt., lai izveidotu profesionālas un interaktīvas 

prezentācijas 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Lesson Plan 35 & 36 & 37 
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6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaids” 

 

163. attēls. Google slaidi — pievienot jaunu slaidrādi/dublikātu/dzēst 

PIEZĪME: 

Lietotāji var: 

- pievienot jaunu slaidu 

- slaida dublikāts 

- dzēst slaidu 

 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Lietot izkārtojumu” 



L a p a  ī140 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 

164. attēls. Google slaidi — lietošanas izkārtojums 

 

PIEZĪME: 

Lietotāji katrā slaidā var lietot šādas izmaiņas: 

- virsraksta slaids 

- sekcijas galvene 

- tituls un pamatteksts 

- virsraksts un divas kolonnas 

- tikai nosaukums 

- viens kolonnas teksts 

- utt. 

 

Padomi. 

 - Lietotāji var mainīt katra slaida izkārtojumu atbilstoši katra slaida saturam. Piemēram, pirmajā 

slaidā var būt izkārtojums “Virsraksta slaids” vispārīga virsraksta un apakšvirsraksta pievienošanai 

prezentācijai, otrajā slaidā var būt izkārtojums “Virsraksts un pamatteksts”, lai pievienotu 

text/images/videos utt. atbilstoši prezentācijas tēmai. 

 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Mainīt fonu” 
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165. attēls. Google slaidi – fona maiņa 

 

 

PIEZĪME: 

Lietotāji var mainīt katra slaida fonu uz tīrtoņa krāsu vai izvēlēties attēlu. 

Padomi: 

 - Lietotāji var mainīt katra slaida fonu un izmantot savu radošumu slaida noformēšanai 

 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pāreja” 
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166. attēls. Google slaidi – slaidu pārejas 

 

PIEZĪME: 

Lietotāji var lietot pāreju uz vienu vai visiem slaidiem. 
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167. attēls. Google slaidi – slaidu pārejas 

8. SOLIS. Prezentācijas virsraksta atlasīšana 

 

168. attēls. Google slaidi — objektu pārejas 

PIEZĪME: 

Lietotāji var mainīt katra objekta pāreju. 

Padomi. 

 - Lietotājiem vienmēr ir jāatlasa slaidi un objekti, kuriem viņi vēlas pievienot pārejas 

- lietotāji var attiecīgi atlasīt un lietot pārejas slaidiem vai objektiem. 

- lai iegūtu plašāku informāciju par pārejas 

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org 

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org
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Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 38 

 

Kā rediģēt tukšu prezentāciju: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Fails” 

 

169. attēls. Google slaidi — prezentāciju rediģēšana (cilne Fails) 

 

PIEZĪME: 

Cilnē “Fails” ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- izveidot un atvērt jaunu prezentāciju 

- importēt slaidus 

- izveidot kopiju 

- nosūtīt esošo izklājlapu kā pielikumu 
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- lejupielādēt prezentāciju 

- vēstures izsekošana 

- izveidot kopiju 

- pārvietot uz atkritni 

- mainīt valodu 

- drukāšana 

 

Padomi: 

 - Cilne “Fails” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slaides. 

 

Kā rediģēt tukšu prezentāciju: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Formatēt” 

 

170. attēls: Google slaidi – teksta rediģēšana 
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PIEZĪME: 

Zīmnē 'Formāts ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: - Formatēt tekstu: 

treknraksts, slīpraksts, Pasvītrojums, Parastais, Fonta lielums 

- Līdzināt un svītrot 

- rindstarpas 

- aizzīmes un numerācija 

- robežas un līnijas 

  

Padomi: 

 - Formāta cilnei ir tie paši vienumi ar pogām lentē (171. attēls). Lietotāji var rediģēt teksta formātu, 

izmantojot lenti. 

 

 

 

 

171. attēls: Google slaidi – teksta rediģēšana (cilne Formāts – lente) 

 

Kā rediģēt tukšu prezentāciju: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz 'Jauna tukša prezentācija 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Rīki” 
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172. attēls: Google slaidi – prezentāciju rediģēšana (cilne Rīki) 

 

PIEZĪME: 

Cilnē Rīki ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- izveidot veidlapu (sk. nākamo sadaļu) 

- pareizrakstības pārbaude 

- ieslēgt pieejamības iestatījumus 

 

Padomi: 

 - “Tools Tab” darbojas tāpat kā “Google Sheets” un “Google Slaides”. 

 

Kā rediģēt tukšas prezentācijas: teksta rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Palīdzība” 
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173. attēls. Google slaidi — prezentāciju rediģēšana (cilne Palīdzība) 

PIEZĪME: 

Cilnē Palīdzība ir vairāki vienumi, kurus, iespējams, vēlaties lietot dokumentā: 

- saņemt palīdzību par slaidiem 

- pārbaudīt, vai nav atjauninājumu 

- pārbaudīt, vai nav īsinājumtaustiņu 

 

Padomi. 

 cilne Palīdzība visām Google funkcijām (Google Docs/Sheets/Slides) darbojas vienādi. 

 

Kā koplietot Google slaidus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Kopīgot 
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174. attēls: Google slaidi — kopīgojiet prezentācijas 

PIEZĪME: 

Lietotāji var koplietot prezentāciju ar personām un grupām, nosūtot viņiem uzaicinājuma e-pasta 

ziņojumu vai nosūtot saīsinātu saiti, lai piešķirtu viņiem atbilstošās tiesības, piemēram, “skatītājs, 

redaktors, komisārs”. 

Padomi: 

 - “Kopīgošanas poga” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slaides (plašāku 

informāciju skatiet tēmā 2). 
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Kā rediģēt tukšu prezentāciju: pievienot runātāja piezīmes 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet zem slaida “Noklikšķiniet, lai pievienotu runātāja piezīmes” 

 

 

175. attēls. Google slaidi — skaļruņu piezīmju pievienošana 

PIEZĪME: 

Runātāja piezīmes: runātāja piezīmju pievienošana PowerPoint prezentācijai nodrošina uzziņu materiālu 

runātājam, kad viņš prezentē slaidrādi. Runātāja piezīmes ir pieejamas tikai prezentācijā un drukātā 

versijā, tās nav pieejamas auditorijai. 

 

Padomi: 

 - “Speaker Notes” ir pieejami tikai “Google Slides”. 

- Lietotāji var izmantot runātāja piezīmes, lai pievienotu dažas piezīmes katram slaidam, kamēr viņi 

rāda, lai paliktu uz ceļa, neaizmirstot galvenos ziņojuma punktus. 
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Kā rediģēt tukšu prezentāciju: tagadne 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Slaidi” 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Jauna tukša prezentācija” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “tagadne” 

 

 

176. attēls: Google Slaidi – tagadne 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 39 
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3.11. Google veidlapu ievads 
 

Google formas: ir tiešsaistes lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj izveidot tiešsaistes aptaujas, 

novērtējuma veidlapas un viktorīnas un koplietot tās ar citiem lietotājiem vai grupām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google formu priekšrocības: 

1. Izveidot neierobežotas bezmaksas veidlapas ar 

Google veidnēm 

2. Integrējiet vairākus jautājumu veidus: Teksts, 

Vairāki izvēles jautājumi, Datums, 

Patiess/Aplams utt. 

3. Rediģējiet galvenes krāsu vai attēlu, fona krāsu, 

logotipus utt. un importējiet attēlus vai 

videoklipus. 

4. Sadarbības dalībnieku pievienošana un 

veidlapas koplietošana ar citām 

personām/darba grupu 

5. Priekšskatiet survey/evaluation/questionnaire, pirms nosūtāt to adresātiem 

6. Sūtīšanas opcijas, piemēram, e-pasts, iegulšanas saite vai HTML iegulšana 

7. Integrējiet Google lapas un varat piekļūt apkopoto datu izklājlapu skatam 

 

 

 

 

Padomi. 

 - Viss, kas jums nepieciešams Google veidlapām, ir Google konts 
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3.12. Google veidlapu funkcijas 
 

 

Kā sākt darbu ar Google veidlapām: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Google Search 

3. SOLIS: Veids “Google Formas” 

 

 

 

177. attēls. Google veidlapas 

 

4. DARBĪBA: rezultātu sarakstā tiek parādīta pirmā opcija. 
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178. attēls. Google veidlapas 

Šeit ir Google Forms tīmekļa vietne. 

 

 

179. attēls. Google veidlapu tīmekļa vietne 
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Kā sākt darbu ar Google veidlapām: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Google Search 

3. DARBĪBA: tīmekļa vietnes “Google Veidlapas” atrašana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pāriet uz Google veidlapām” 

 

 

 

180. attēls: Google Forms sākumlapa 

Lūk, Google Forms mājas lapa. 
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181. attēls parāda Google veidlapu sākumlapu. Google Forms piedāvā lietotājiem iespēju izveidot savas 

surveys/questionnaires/evaluation veidlapas, un tās darbojas līdzīgi Aptaujai. Turklāt Google Forms 

piedāvā iespēju izmantot veidnes, un lietotāji var rediģēt veidnes, pamatojoties uz savām preferencēm, 

vai lietotāji var izveidot tukšu veidlapu, lai sāktu no nulles survey/evaluation/questionnaire utt. 

182. attēlā parādīta Google Forms mājas lapa, kurā lietotājs var izvēlēties “Tukša veidlapa” vai jebkuru 

veidni. Lai iegūtu papildu veidnes, lietotājiem jānoklikšķina uz “Veidņu galerija” (172. attēls), piemēram, 

veidnes par notikumu reģistrāciju, dalībnieku uzaicināšanu, pasūtījuma veidlapu, atsauksmēm par 

notikumiem, klientu atsauksmēm utt. 

Izmantojot tukšā dokumenta un veidņu opcijas, lietotāji var skatīt nesenos dokumentus, kas izveidoti ar 

Google veidlapām. 

 

181. attēls. Google Forms Home lapa 

 

182. attēls. Google formas – veidņu galerija 

 

Tukša veidlapa Veidnes 

Jaunākās veidlapas 

Veidņu galerija 
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Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 40 

 

Kā izmantot tukšu Google veidlapu: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

 

 

 

 

183. attēls. Google veidlapas – tukša veidlapa 

 

3. POSMS 
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Tukšu veidlapu rediģēšana: Google veidlapas pārdēvēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tukšs” 

4. DARBĪBA: vispirms ir jāpārdēvē dokuments, lai faili būtu sakārtoti. Noklikšķiniet uz “Bez nosaukuma 

veidlapa”, lai pārdēvētu veidlapu 

 

184. attēls. Google veidlapu pārdēvēšana 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 41 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: place a Google Form 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “Zvaigzne” blakus veidlapas nosaukumam, lai savai izlasei 

pievienotu veidlapu 
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185. attēls. Google veidlapas — place a Form 
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Kā rediģēt tukšu veidlapu: pārvietot Google veidlapu uz citu mapi 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: pie zvaigznes ikonas noklikšķiniet uz pogas Pārvietot 

 

186. attēls. Google veidlapas — veidlapas pārvietošana 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: Google veidlapas kopijas izveide 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: C likšana uz “trīs punktu pogas” augšējā labajā pusē 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot kopiju” 

 

187. attēls. Google veidlapas — kopijas izveide 
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Kā rediģēt tukšu veidlapu: Pārvietot uz atkritni (Dzēst) 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: ai n poga “Trīs punkti” augšējā labās puses klikšķī 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārvietot uz atkritni” 

 

189. attēls. Google veidlapu pārvietošana uz atkritni (dzēst) 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: Drukāt 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: ai n poga “Trīs punkti” augšējā labās puses klikšķī 
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5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Drukāt” 

190. attēls. Google formas — drukāšana 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: sadarbības programmu pievienošana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: ai n poga “Trīs punkti” augšējā labās puses klikšķī 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot sadarbības dalībniekus” 
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191. attēls. Google veidlapas — sadarbības partneru pievienošana 

 

Padomi: 

 - “Pievienot sadarbības pogu” darbojas tāpat kā Google Docs, Google Sheets un Google Slides 

(plašāku informāciju skatiet tēmā 2). 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 42 

 

 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: dizaina pielāgošana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas Pielāgot dizainu augšējā navigācijas joslā. 
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192. attēls. Google veidlapas — dizaina pielāgošana 

PIEZĪME: 

Lietotāji var pielāgot dizainu: 

- pielāgot galveni: augšupielādēt attēlu kā galveni 

- mainīt motīvu krāsu 

- mainīt fona krāsu 

- mainīt fonta stilu 

193. attēls. Google formas — dizaina pielāgošana 

 

Piemēram: 
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194. attēls. Google veidlapas — dizaina pielāgošana (piemērs) 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 43 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: Google veidlapas priekšskatījums 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Priekšskatījums” augšējā navigācijas joslā 

 

185. attēls. Google veidlapas — Google veidlapas priekšskatījums 
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PIEZĪME: 

Lietotāji var priekšskatīt Google veidlapu pirms tās kopīgošanas ar adresātiem. 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: nosūtīt Google veidlapu 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz pogas “Send” (sūtīt) augšējā labajā pusē 

 

 

196. attēls. Google veidlapas — nosūtiet Google veidlapu 

PIEZĪME: 

Lietotāji veidlapu var nosūtīt pa e-pastu, kā saiti vai iegultu HTML 

 



L a p a  ī167 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 

 

 

 

 

197. attēls. Google veidlapas — nosūtiet Google veidlapu 

Padomi. 

 Lielākoties lietotāji dod priekšroku Google Form sūtīšanai ar asāku saiti, jo tā ir vieglāka un ātrāka. 

185. attēlā parādīts, kā lietotāji var nosūtīt Google veidlapu, izmantojot saiti. 

- arī lietotāji var izveidot “saīsinātu URL saiti” Google veidlapas saitei (185. attēls). 

 

 

 

198. attēls. Google veidlapas — nosūtiet Google veidlapu 

 

 

E-pasts 

Saite 

Iegult HTML 

Saīsināt URL 
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Kā rediģēt tukšu veidlapu: rediģēt un pievienot veidlapas virsrakstu un veidlapas aprakstu 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Veidlapas nosaukums” un “Veidlapas apraksts” 

 

199. attēls: Google veidlapas – veidlapas nosaukuma un veidlapas apraksta rediģēšana 

 

Padomi. 

 - Lietotāji var mainīt veidlapas nosaukumu un aprakstu, lai uzturētu savas Google veidlapas un arī 

ļautu adresātiem skaidri saskatīt aptaujas mērķi. 

 

5. DARBĪBA. Lietotāji var pievienot vairāk nekā vienu nosaukumu un aprakstu. Noklikšķiniet uz labās 

puses “Virsraksts un apraksts” 
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200. attēls. Google veidlapas — veidlapas nosaukuma un veidlapas apraksta pievienošana 

 

Kā rediģēt tukšu formu: attēlu un videoklipu pievienošana un rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot attēlu” labajā pusē 

 

201. attēls. Google veidlapas — attēla pievienošana 

 

5. DARBĪBA. Attēla izvēle, izmantojot lokālo datoru vai Google disku, vai Google meklēšanu, lai meklētu 

fotoattēlus 
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202. attēls. Google formas – attēla ievietošana 

 

6. SOLIS: noklikšķiniet uz attēla, izmantojot zilos apļus ap attēlu, lai minimizētu vai maksimizētu attēlu. 

(190. attēls) 

 

Ievietot attēlu 

6. POSMS 
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203. attēls. Google veidlapas — attēla rediģēšana 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “trīs punktiem” attēla kreisās puses izmērā. 

 

204. attēls. Google veidlapas — attēla rediģēšana 

PIEZĪME: 

Lietotāji var rediģēt attēlu: 

- Līdzināt attēlu: pa kreisi, Centrā, pa labi 

- mainīt attēlu 

- noņemt attēlu (Dzēst) 

 

 

 

6. POSMS 
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205. attēls: Google veidlapas — attēla rediģēšana (Līdzināt, Mainīt, Dzēst) 

 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot video” labajā pusē 

 

 

206. attēls: Google veidlapas — pievienot video 

9. DARBĪBA. Izvēlieties videoklipu no YouTube kanāla vai norādiet URL saiti 
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207. attēls: Google veidlapas — pievienot video 

Lūk, video Google formā. 

 

208. attēls. Google veidlapas — pievienot video 

Padomi. 

 - Lietotāji var rediģēt video pēc tādas pašas procedūras kā attēli (sk. 6. -7. soli). 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 44 

 

Ievietot video 
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Kā rediģēt tukšu veidlapu: jautājumu pievienošana un rediģēšana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. SOLIS: Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot jautājumu” labajā pusē 

 

 

209. attēls. Google veidlapas — pievienot jautājumu 

 

5. SOLIS: noklikšķiniet jautājuma lodziņa augšdaļā, lai ievietotu jautājuma virsrakstu 

 

 

 

 

Pievienotais 

jautājums 
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210. attēls. Google veidlapas – jautājumu virsraksta rediģēšana 

 

6. DARBĪBA. Lietotāji var pievienot attēlu jautājumam, lai tas būtu pievilcīgāks. Noklikšķiniet uz attēla 

ikonas blakus jautājuma nosaukumam 

 

211. attēls: Google veidlapas — jautājumu rediģēšana (attēla pievienošana) 

Padomi. 

 - Lietotāji var rediģēt fotoattēlu katrā jautājumā, izmantojot to pašu procedūru (sk. iepriekš) 

 

7. DARBĪBA. Lietotāji var pievienot attēlu jautājumam, lai tas būtu pievilcīgāks. Noklikšķiniet uz attēla 

ikonas blakus jautājuma nosaukumam 

 

5. DARBĪBA: 

jautājuma 

nosaukums 
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212. attēls. Google veidlapu jautājumu veidi 

PIEZĪME: 

Jautājumu tipi: 

Jautājuma tips Figūra 

Īsa atbilde: lietotāji var 
sniegt atbildes dažos 
teikumos 

 

Rindkopa: lietotāji var 
sniegt atbildes 
rindkopā 

 

Jautājumu 

tipi 
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Vairākas izvēles: 
lietotāji var izvēlēties 
atbildi no opciju kopas; 
viena atbilde ir pareiza, 
un ir arī opcija “Cits”, 
kur lietotāji var sniegt 
īsu atbildi 

 
Izvēles rūtiņas: lietotāji 
var izvēlēties atbildi no 
opciju kopas; vairāk 
nekā viena atbilde ir 
pareiza. Pastāv arī 
iespēja “Cits”, kur 
lietotāji var sniegt īsu 
atbildi 

 
Nolaižamais saraksts: 
lietotāji var izvēlēties 
atbildi starp 
nolaižamajā sarakstā 
norādītajām opcijām; 
viena atbilde ir pareizā 
 

 
Failu augšupielāde: 
lietotāji var 
augšupielādēt failus kā 
atbildi uz jautājumu 
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Lineārā skala: lietotāji 
var izvēlēties atbildi 
skalā, sākt ar 0 vai 1 un 
beigt ar 10 

 
Vairākas izvēles režģis: 
lietotāji var atlasīt 
vienu atbildi vienā 
rindā 

 
Izvēles rūtiņas režģis: 
lietotāji var izvēlēties 
vairāk nekā vienu 
atbildi vienā rindā 
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Datums: Lietotāji var 
pievienot jautājumus 
par datumu 

 
Laiks: lietotāji var 
pievienot jautājumus 
par laiku vai ilgumu 

 
 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 45 

 

Kā rediģēt tukšu veidlapu: Duplicate/Delete/Required 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dublicēt”, lai dublētu atlasīto jautājumu 

 

 

213. attēls. Google veidlapas — dublikāts 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz “Dzēst”, lai izdzēstu atlasīto jautājumu 
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214. attēls: Google veidlapas – dzēst jautājumu 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Obligāts”, lai iestatītu noteiktu jautājumu kā nepieciešamu jautājumu 

veidlapā. 

 

 

215. attēls. Google veidlapas — nepieciešams jautājums 

 

Padomi. 

 - Lietotāji var iestatīt, ja nepieciešams, jautājumus, kas nozīmē, ka respondentiem jāsniedz atbilde. 

 

 

PIEZĪME: 

- “Zvaigznes ikona” tiek izmantota adresātiem, lai atpazītu “Obligātos” jautājumus 
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216. attēls. Google veidlapas — nepieciešams jautājums 

 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 46 
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Kā rediģēt tukšu veidlapu: sadaļas pievienošana 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz rediģējamās veidlapas 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot sadaļu” labajā pusē 

 

217. attēls: Google veidlapas – pievienot sadaļu 

Padomi. 

 - Lietotāji var pievienot sadaļas, lai Google formā sadalītu un organizētu dažādas tēmas 

 

 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Nenosauktā sadaļa”, lai pievienotu sadaļas virsrakstu un aprakstu, kas nav 

obligāts 

 

218. attēls. Google veidlapas — pievienot sadaļu (virsraksts un apraksts) 
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Piemēram: 

 

219. attēls. Google veidlapas — sadaļas piemērs 

 

PIEZĪME: 

Lietotāji var pāriet uz sadaļu “Nākamais”, noklikšķinot uz pogas “Nākamais”. 

 

 

220. attēls. Google veidlapas — sadaļas piemērs 

Kā skatīt atbildes: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz formas, kuru vēlaties skatīt 

4. DARBĪBA. Google formas augšējā izvēlnē noklikšķiniet uz “Atbildes” 

PIEZĪME: 

Lietotāji var redzēt katras Google veidlapas atbilžu skaitu 
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221. attēls. Google veidlapas — skatīt atbildes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilžu 

skaits 
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PIEZĪME: 

Lietotāji var skatīt atbildes: Kopsavilkums, Pēc jautājuma, Individuāls. Kopsavilkuma lapā visas atbildes ir 

diagrammu veidā; sektoru diagramma vairāku izvēļu jautājumiem, joslu diagrammas lineāra skalas režģa 

jautājumiem. 

 

222. attēls. Google formas — atbilžu skatīšana (Summary/Question/Individual) 

 

5. DARBĪBA: noklikšķiniet uz ikonas “Spreadsheet” atbilžu lapas augšējā izvēlnē. Lietotāji var skatīt visas 

atbildes izklājlapā un eksportēt tās izklājlapā 

 

223. attēls. Google veidlapas – skatīt visas atbildes izklājlapā 

6. DARBĪBA. Lietotāji var izdrukāt un izdzēst visas atbildes Google veidlapā 

7. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “trīs punkti” augšējā izvēlnē 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Drukāt visas atbildes” 

9. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dzēst visas atbildes” 

Kopsavilku

ms 
Pēc jautājuma Individuāls 
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224. attēls. Google veidlapas — visu atbilžu drukāšana/dzēšana 

Kā skatīt atbildes: saņemiet e-pasta paziņojumus jaunām atbildēm 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google veidlapām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz formas, kuru vēlaties skatīt 

4. DARBĪBA: noklikšķiniet uz ikonas “trīs punkti” augšējā izvēlnē 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Iegūt e-pasta paziņojumus jaunām atbildēm 

225. attēls. Google veidlapas — saņemiet e-pasta paziņojumus jaunām atbildēm 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 47 

 

8. POSMS 

9. DARBĪBA 
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4. TĒMA GOOGLE KALENDĀRS UN GOOGLE KONTAKTPERSONAS: 

PĀRSKATS 
 

 

 

Šajā tēmā ir sniegta visa nepieciešamā informācija, kas palīdzēs pieaugušajiem 

izprast galvenās Google kalendāra un Google kontaktu iespējas. Galvenie mācību 

rezultāti ir, kā izveidot kalendārus, notikumus, kontaktpersonas vai kontaktpersonu 

grupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistīts ar “Uzņēmējdarbības kompetenci” 

 — organizatoriskās prasmes: ir spējas, kas ļauj koncentrēties uz dažādiem uzdevumiem un 

efektīvi un efektīvi izmantot savu laiku, lai sasniegtu gaidīto rezultātu. 

- Time Management: ir ikdienas uzdevumu organizēšanas un plānošanas process 

- problēmu risināšanas prasmes: palīdziet noteikt problēmas cēloni un rast efektīvu risinājumu. 

- Mērķa noteikšana: ir darbības plāna izstrāde, kas izveidots, lai motivētu un virzītu personu vai grupu uz 

mērķa sasniegšanu. 
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4.1. Definīcija 
 

Google kalendārs ir Google izveidots laika pārvaldības un plānošanas kalendārs. Lietotāji var ātri un 

vienkārši ieplānot sapulces, pasākumus, tikšanās utt. un saņemt atgādinājumus par gaidāmajām 

aktivitātēm, kā arī var koplietot pasākumus un sapulces ar citām personām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google kontaktpersonas ir kontaktpersonu pārvaldības rīks, kas ir pieejams Google lietotnēs. Tā ir 

vieta, kur lietotāji var glabāt un organizēt kontaktinformāciju. Katrs kontakts var ietvert informāciju, 

piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, aprakstu utt. 

 

 

 

Padomi: 

 - Google Kalendāram un Google kontaktpersonām varat piekļūt no galddatora, mobilās lietotnes 

(iOS un Android) 
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4.2. Google kalendāra un Google kontaktpersonu funkcijas 
 

Google kalendāra priekšrocības: 

1. Koplietot kalendāru ar citiem 

2. Iestatiet atgādinājumus 

events/meetings/appointments utt. 

3. Ielādēt publiskos kalendārus: piemēram, Google 

Kalendārs piedāvā Kipras brīvdienas 

4. Pieejams jebkurā vietā un jebkurā laikā 

5. Google kalendāra sinhronizēšana ar Android 

 

 

 

 

 

 

Google kontaktpersonu priekšrocības: 

1. Kontaktpersonu importēšana un eksportēšana 

2. Kontaktpersonu sinhronizēšana ar Google e-pastu 

(Gmail) 

3. Visi svarīgie kontakti ir vienuviet 

4. Grupu izveide kontaktu pārvaldībai 

5. Pieejams no jebkuras vietas un jebkurā laikā 

6. Lietotāji var izveidot vienu vai vairākus kalendārus 

 

 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - along on Plan 48 
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4.3. Google kalendāra pieteikšanās un navigācija 
 

Kā pieteikties Google kalendārā 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pierakstīties” 

3. DARBĪBA. E-pasta un paroles aizpildīšana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tālāk” 

 

 

 

226. attēls: piesakieties savā Google kontā 

 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz kvadrāta ar punktiem augšējā labajā pusē 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Google kalendārs” 
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227. attēls: Google kalendārs 
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Kā naviģēt uz Google kalendāru: 

 

228. attēls. Google kalendāra navigācija 

 

1. Kalendārs ir Google kalendāra mājaslapa, kurā lietotāji var apskatīt katru dienu/nedēļu/mēnesi, 

/app ziedes utt. 

2. Izveidot ir poga, kuru lietotāji var izveidot events/meetings/appointments utt. 

3. Kalendārs – Mēness skats ir vietā, kur lietotāji var redzēt visu mēnesi un atlasītais datums ir 

norādīts zilā aplī 

4. Mani kalendāri ir tie, kur lietotāji var skatīt savus kalendārus un kalendārus, kurus citi ar tiem 

koplieto 

5. Mēnesis/diena/nedēļa ir poga, kurā lietotāji var mainīt kalendāra skatīšanas veidu 

dienā/nedēļā/mēnesī/gadā utt. 

 

 

 

Padomi. 

 - Pārējā navigācijas joslas daļa ir vienāda visām Google lietotnēm 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Kā izveidot jaunu kalendāru: 

Padomi. 

 - Google kalendārs piedāvā katram Google konta lietotājam iespēju izveidot vienu vai vairākus 

Google kalendārus 

 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz “+” blakus opcijai “Citi kalendāri” 

 

 

229. attēls: jauna kalendāra izveide 

 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot jaunu kalendāru” 
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230. attēls: jauna kalendāra izveide 

PIEZĪME: 

- lietotājiem jāaizpilda šādi lauki: kalendāra nosaukums, apraksts un laika josla. 
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5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot jaunu kalendāru” 

 

231. attēls: jauna kalendāra izveide 

PIEZĪME: 

- šis ir kalendāra projekts 

 

 

232. attēls: jauna kalendāra izveide 
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Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 49 

 

 

Kā pārlūkot interesējošos kalendārus: 

Google interesējošie kalendāri: vai Google nodrošina bezmaksas kalendārus, piemēram, 

pareizticīgo brīvdienas, kristiešu brīvdienas vai sporta komandu grafikus. 

 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz “+” blakus opcijai “Citi kalendāri” 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārlūkot interesējošos kalendārus” 

 

 

233. attēls: Pārlūkot interesējošos kalendārus 

 

PIEZĪME: 

- lietotāji savā Google kontā var pievienot citus publiskos kalendārus, piemēram, Kristīgās brīvdienas, 

pareizticīgo brīvdienas, sportu u.c. 



L a p a  ī198 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 

 

 

 

 

234. attēls: Pārlūkot interesējošos kalendārus 
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Kā atlasīt vairākus kalendārus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “” blakus katram kalendāram kreisajā pusē, lai skatītu vienu vai vairākus 

kalendārus 

 

 

235. attēls: skatīt kalendārus 
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Kalendāra paslēpšana: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz trīs punktiem blakus katra kalendāra nosaukumam kreisajā pusē 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Paslēpt no saraksta” 

 

236. attēls. Kalendāra paslēpšana 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 50 
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Kā pārvaldīt iestatījumus un kopīgošanu: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz trīs punktiem blakus katra kalendāra nosaukumam kreisajā pusē 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Iestatījumi un koplietošana 

 

 

237. attēls: iestatījumu pārvaldība un koplietošana 
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238. attēls: iestatījumu pārvaldība un koplietošana 

 

PIEZĪME: 

- lietotāji var mainīt kalendāra iestatījumus: kalendāra nosaukums, apraksts un laika josla. 

- lietotāji var iegūt piekļuves tiesības, lai kalendāru padarītu publiski pieejamu vai nu lai iegūtu 

kopīgojamu saiti 

- lietotāji var koplietot kalendāru ar konkrētām personām un piešķirt dažādas atļaujas, piemēram, skatīt 

visu notikumu informāciju, veikt izmaiņas pasākumos, veikt izmaiņas un pārvaldīt koplietošanu 
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239. attēls: iestatījumu pārvaldība un koplietošana 
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Kā noņemt kalendāru: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz trīs punktiem blakus katra kalendāra nosaukumam kreisajā pusē 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārvaldīt iestatījumus un kopīgot” 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dzēst” 

 

 

240. attēls. Kalendāra noņemšana 
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Kalendāra krāsu rediģēšana: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. SOLIS: noklikšķiniet uz trīs punktiem blakus katra kalendāra nosaukumam kreisajā pusē 

4. SOLIS: Krāsu maiņa 

 

 

241. attēls. Kalendāra krāsas maiņa 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 51 
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4.4. Kalendāra rediģēšana 
 

Kā izveidot notikumus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. DARBĪBA. Izvēlieties skatu, kuru vēlaties skatīt (Diena/Nedēļa/Mēnesis) 

4. DARBĪBA. Datuma izvēle 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot” augšējā kreisajā pusē 

 

 

242. attēls. Notikumu izveide 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Citas opcijas” 
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243. attēls. Notikumu izveide 

PIEZĪME: 

Lietotāji var mainīt: 

- pasākuma nosaukums/nosaukums 

- datums un laiks 

- notikuma ilgums; 

- sastopamības biežums; 

- atrašanās vieta 

- paziņojumi 

- pievienot viesus 

- pievienot aprakstu 
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245. attēls. 
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Kā skatīt un rediģēt notikumus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kalendāram 

3. DARBĪBA. Izvēlieties skatu, kuru vēlaties skatīt (Diena/Nedēļa/Mēnesis) 

Lūk, notikums: 

 

246. attēls. 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz notikuma 

 

247. attēls. 
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PIEZĪME: 

Lietotāji var rediģēt notikumus: 

- rediģēt notikuma nosaukumu, aprakstu, laiku utt. 

- dzēst notikumu 

- nosūtīt e-pasta ziņojumu viesiem 

- dublikāts citos kalendāros 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns Nr. 52 
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4.5. Google kontaktpersonu pieteikšanās un navigācija 
 

Kā pieteikties Google kontaktpersonām 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pierakstīties” 

3. DARBĪBA. E-pasta un paroles aizpildīšana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Tālāk” 

 

 

 

248. attēls: piesakieties savā Google kontā 

 

5. SOLIS: noklikšķiniet uz kvadrāta ar punktiem augšējā labajā pusē 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Google kontaktpersonas” 
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249. attēls. Google kontaktpersonas 
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Kā naviģēt uz Google kontaktpersonām: 

 

250. attēls. Google kalendāra navigācija 

 

1. Kontaktpersonas ir Google kontaktpersonu mājaslapa, kurā lietotāji var skatīt savas 

kontaktpersonas 

2. Izveidot ir poga, ar kuru lietotāji var izveidot kontaktpersonas 

3. Bieži sazināšanās ir vieta, kur tiek glabāti visbiežāk izmantotie kontakti 

4. Izveidot etiķeti, kur lietotāji var izveidot etiķetes un organizēt kontaktpersonas 

5. Import/export/print ir vieta, kur lietotāji var importēt lietotājus kā CSV vai vCard failus, 

eksportēt kontaktpersonas kā CSV failus un izdrukāt tos 

6. Trash ir poga, kurā lietotāji var izdzēst kontaktpersonas 

 

 

Padomi: 

 - Pārējā navigācijas joslas daļa ir tāda pati kā visas Google lietotnes 
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Kā izveidot jaunas kontaktpersonas: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot kontaktu” augšējā kreisajā pusē 

 

 

251. attēls. Kontaktpersonu izveide 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Kontaktpersonas izveide” 

 

237. attēls. Kontaktpersonas izveide 
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Padomi. 

 - Lietotāji var izveidot vienu vai vairākas kontaktpersonas 

 

5. DARBĪBA: aizpildiet nepieciešamos laukus 

 

 

238. attēls. Kontaktpersonas izveide 

 

PIEZĪME: 

Lietotājiem jāaizpilda nepieciešamie lauki: 

- vārds un uzvārds 

- uzņēmums 

- amats 

- e-pasts 

- tālrunis (un izvēlieties valsts kodu, piemēram, Kipra) 

- piezīmes (ja nepieciešams) 
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Piemēram: 

 

239. attēls. Kontaktpersonas izveide 

 

Padomi: 

 - Kad lietotājs aizpilda lauku “E-pasts”, automātiski tiek atlasīts lauks “Uzlīme” un lietotāji var 

izvēlēties kategoriju, kurā var saglabāt kontaktpersonu. 

- lietotāji var izveidot apzīmējumus “Darbs” vai “Sapulces”, lai visi kolēģi varētu atrasties pie vienas 

etiķetes/vietas. 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Saglabāt” 

 

240. attēls. Kontaktpersonas izveide 
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Šeit ir kontaktpersona: 

 

 

241. attēls. Kontaktpersonas izveide 

 

 

Nodarbību plāni/aktivitātes: 

 - Nodarbības plāns 53 

 

 

Kā izveidot etiķeti: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Izveidot etiķeti” kreisajā pusē 
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242. attēls. Uzlīmes izveide 

 

4. DARBĪBA. Lauka aizpildīšana ar etiķetes nosaukumu 

5. DARBĪBA: noklikšķiniet uz Saglabāt 

 

 

243. attēls. Uzlīmes izveide 

 

Lūk, “Work” etiķetes piemērs: 

 

4. POSMS 

5. POSMS 
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244. attēls. Izveidojiet etiķeti 
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PIEZĪME: 

Lietotāji var rediģēt vai izdzēst etiķeti (245. attēls) 

 

245. attēls: etiķetes rediģēšana vai dzēšana 

Kā pārvietot kontaktpersonas uz etiķetēm: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Kontaktpersonas” kreisajā pusē 

4. SOLIS: atlasiet vienu kontaktpersonu un noklikšķiniet uz trim punktiem 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz etiķetes nosaukuma. 246. attēlā noklikšķiniet uz etiķetes “Darbs” 

 

246. attēls. Kontaktpersonu pārvietošana uz etiķetēm 

4. POSMS 

5. POSMS 
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Kā izveidot “Starred” kontaktus (izlases): 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Kontaktpersonas” kreisajā pusē 

4. SOLIS: noklikšķiniet uz ikonas “Zvaigzne” 

 

 

247. attēls: Starred contacts (Starred contacts) 

Tālāk ir norādīti startētie kontakti. 

 

248. attēls: sākti kontakti 
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Kā rediģēt kontaktus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Kontaktpersonas” kreisajā pusē 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz ikonas “Zīmulis” 

 

 

249. attēls: kontaktpersonu rediģēšana 

Kā izdzēst kontaktus: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. SOLIS: atlasiet vienu kontaktpersonu un noklikšķiniet uz trim punktiem 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Dzēst” 
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250. attēls. Kontaktu dzēšana 

Kā importēt un eksportēt kontaktpersonas: 

1. DARBĪBA: piesakieties savā Google kontā 

2. DARBĪBA. Pieteikšanās Google kontaktpersonām 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Importēt” kreisajā pusē 

 

 

251. attēls: kontaktpersonu importēšana 
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4. DARBĪBA. Atlasiet jebkuru CSV vai vCard failu 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Importēt” 

 

 

252. attēls. Kontaktpersonu importēšana 

 

3. SOLIS: Kreisās puses panelī noklikšķiniet uz “Export” (Eksportēt). 

 

 

253. attēls. Kontaktu eksportēšana 
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3. DARBĪBA. Kontaktpersonu saraksta un eksporta faila tipa atlasīšana 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Eksportēt” 

 

 

254. attēls: kontaktpersonu eksportēšana 

 

 

PIEZĪME: 

- lietotājiem vajadzētu eksportēt kontaktpersonu kā Google CSV, Outlook CSV un vCard 

 

 

 

Nodarbību plāni/darbības: 

 - Nodarbības plāns 54 
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GLOSĀRIJS 
 

 

Tiešsaistes meklēšana ir process, kurā interaktīvi meklē un atgūst pieprasītos datus, izmantojot internetu 

(Hawkins, Donald, Brown & Carolyn, 1980). 

Internets: Internets ir ievērojamākais datoru un elektronisko ierīču sakaru tīkls pasaulē. Internetam ir 

daudz lietojumprogrammu, piemēram, elektroniskais pasts (e-pasts), failu pārsūtīšana, tērzēšana 

tiešsaistē, kā arī visvairāk izmantotā lietojumprogramma visā globālajā tīmeklī (www). 

Www: globālais tīmeklis vai “WWW”, vai “Web”, kā to sauc, ir interneta lietojumprogramma, kas satur 

tīmekļa vietnes un tīmekļa lapas, kurām var piekļūt, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammā ierakstītu URL. 

Tīmekļa pārlūkprogramma — tāda programmatūra KĀ Google Chrome, Mozilla Firefox un Internet 

Explorer, kas ļauj datoram piekļūt un parādīt dokumentus, attēlus, skaņas vai video no tīmekļa. 

URL/Domain: DOMĒNS vai domēna nosaukums ir adrese (vai URL), ko lietotāji izmanto, lai apmeklētu jūsu 

tīmekļa vietni internetā. Tas tiek parādīts tīmekļa pārlūkprogrammas adrešu joslā. Piemēram, 

www.emphasyscentre.com 

Augstākā līmeņa domēns (TLD): AUGSTĀKĀ līmeņa domēns ir tīmekļa vietnes identificēšana, piemēram, 

tās mērķis, īpašnieks vai ģeogrāfiskā izcelsme. 

Detalizētā meklēšana: ir Google iebūvēta funkcija (un lielākā daļa tīmekļa programmu), kas lietotājam ļauj 

norādīt papildu prasības, meklējot informāciju. 8. attēlā ir parādīti detalizētās meklēšanas līdzekļi. 

Lietotājs var meklēt informāciju par konkrētu tēmu, valodu, reģionu, vārdiem, faila formātu utt. 

Pārlūkprogrammas vēsture: ir iepriekš apmeklēto vietņu saraksts, kuras lietotājs ir apmeklējis — tajā ir 

iekļauta informācija, piemēram, lapas nosaukums un apmeklējuma laiks — uz noteiktu laika periodu. 

E-pasts: metode, ar kuras palīdzību persona var nosūtīt informāciju no datora uz citu datoru, izmantojot 

internetu. Šī informācija var atšķirties no teksta, attēla, audio un video. E-pasta ziņojumi ir ideāli piemēroti 

starptautiskai saziņai bez kavēšanās, bez izmaksām un daudziem labākajiem adresātiem. 

Gmail ir bezmaksas e-pasta pakalpojums, ko izstrādā uzņēmums Google, un lietotājiem viss, kas viņiem 

nepieciešams, ir savienot savu Google kontu ar Gmail. 

Skatītājs: lietotājs, kas var skatīt dokumentus un failus, lejupielādēt dokumentus vai failus un izveidot 

dokumentu vai failu kopijas 

Komats: Lietotājs, kurš var komentēt dokumentus, skatīt dokumentus vai failus, lejupielādēt dokumentus 

vai failus un izveidot dokumentu vai failu kopijas 

Redaktors: lietotājs, kuram ir redaktora tiesības, var rediģēt Google dokumentus, izklājlapas, prezentācijas 

utt. vai mapes, uzaicināt vai noņemt citus sadarbības dalībniekus, lejupielādēt dokumentus vai failus, 

izveidot dokumentu vai failu kopijas, augšupielādēt un dzēst citus failus vai mapes, pievienot un noņemt 

vienumus no mapes. 
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Lietotāja ID/lietotājvārds ir unikāls personas identifikators (nevar būt divi konti ar vienādu lietotājvārdu) 

konkrētā serverī. 

Domēna vārds/resursdatora nosaukums ir vieta, kur tiek nosūtīts pasts. Tas attiecas uz pasta serveri, kas 

ir dators, kurā adresātam ir pastkaste. Piemēram, @gmail. com, @yahoo. com, @outlook. com 

Surogātpasts ir nevēlams nevēlamais e-pasts, un tas var ietvert ļaunprātīgas saites. Bieži surogātpasta 

sūtījumi tiek sūtīti komerciālos nolūkos, piemēram, reklāmās, biļetenos utt. 

Google Drive ir bezmaksas tiešsaistes datu glabāšanas pakalpojums, ko piedāvā Google. Tas ļauj glabāt 

visu darbu vienā vietā citā failu formātā un piekļūt failiem jebkurā vietā no jebkuras ierīces. 

Google Docs (Word Processing) ir tiešsaistes tekstapstrādes rīks, kas lietotājam nodrošina reāllaika 

sadarbību, lai izveidotu, koplietotu ar komandas biedriem vai indivīdiem. Lietotājs var arī 

augšupielādēt/modificēt un koplietot dokumentus, prezentācijas, izklājlapas, attēlus, audio, video utt. ar 

citiem. 

Google lapas (izklājlapas) ir tiešsaistes izklājlapu lietojumprogramma un ļauj lietotājiem izveidot, rediģēt 

un sadarboties ar citiem savas izklājlapas 

Google Slaidi (prezentācija) ir tiešsaistes prezentāciju aplikācija, kas ļauj lietotājiem veidot un formatēt 

prezentācijas un strādāt ar citiem cilvēkiem vai indivīdiem 

Google Forms ir tiešsaistes lietojumprogramma, kas lietotājiem ļauj izveidot tiešsaistes aptaujas, 

novērtējuma veidlapas un viktorīnas un koplietot tās ar citiem cilvēkiem vai grupām. 

Google kalendārs ir Google laika pārvaldības un plānošanas kalendārs. Lietotāji var ātri un vienkārši 

ieplānot sapulces, pasākumus, tikšanās utt. un saņemt atgādinājumus par gaidāmajām aktivitātēm, vai arī 

var kopīgot pasākumus un sapulces ar citiem cilvēkiem, lai viņi vienmēr zinātu, kas ir nākamais darba 

kārtībā. 

Google kontaktpersonas ir kontaktpersonu pārvaldības rīks, kas ir pieejams Google lietotnēs. Ir vieta, kur 

lietotāji var saglabāt un organizēt savus kontaktus. Katrs kontakts var ietvert informāciju, piemēram, 

vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, aprakstu utt. 

Pielikumi — izņemot vienkāršas īsziņas, e-pasta ziņojumos var būt attēlu faili, skaņas faili, videoklipu faili, 

saspiestie faili utt. Šos failus sauc par pievienotiem failiem vai vienkārši par pielikumiem. Pievienotie faili 

ir faili, kas tiek nosūtīti kopā ar e-pasta ziņojumiem. 
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