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Instrukcija v.1.0 

1. Teams uzstādīšana datorā 

Ja Jūsu datorā vēl nav uzstādīts Teams, lai veiktu šīs programmas instalēšanu, izmantojiet “Software Center”: 

• atveriet “Start”  

 

• Sameklējiet “Microsoft System Center” un noklikšķiniet uz “Software Center”.  

 

• Sadaļā “Applications” noklikšķiniet uz “Teams”  
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Instrukcija v.1.0 

• Veiciet Teams instalāciju, noklikšķinot uz “Install” 

 

• Pēc Teams uzstādīšanas obligāti pārstarējiet datoru! 

2. Darba uzsākšana 

• Pēc veiksmīgas Teams instalēšanas un datora pārstartēšanas parādīsies pieteikšanās logs. Tajā 

ievadiet savu e-pasta adresi  lietotājs@edu.riga.lv un noklikšķiniet “Sign in”:  
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Instrukcija v.1.0 

• Nākamajā logā ievadiet savu paroli, ar kuru Jūs uzsākat darbu ar datoru (lūdzu nejauciet ar savu UDV 

paroli, jo tās var atšķirties!): 

 

 
 

 

• Ja viss izdevās sekmīgi, atvērsies Teams un varat uzsākt darbu: 

 

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc uzstādīšanas turpmāk Teams tiks palaists automātiski – līdz ar Jūsu datora 

ieslēgšanu un Windows sistēmas startēšanu. 
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Instrukcija v.1.0 

Atskaņošanas ierīce  

Mikrofona ierīce 

Web kameras ierīce 

3. Audio un video ierīču izvēle 

• Lai darbotos video un audio, ir jāveic ierīču iestatījumu konfigurēšana.  Teams augšējā labajā 

stūrī noklikšķiniet uz saviem iniciāļiem un izvēlēties “Settings” jeb “Iestatījumi”: 

 

• Iestatījumu logā noklikšķiniet uz sadaļu “Devices” jeb “ierīces”. Šajā sadaļā jāizvēlas audio ierīces 

un Web kamera. Ja Jūs izmantojat monitoru ar iebūvētu Web kameru, piemēram, Dell 

P2418HZm, tad pie audio ierīcēm jāizvēlas P2418HZm un pie WEB kameras DELL Monitor RGB 

Webcam:  
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• Svarīgi! Pēc visu ierīču izvēles ieteicams veikt Testa zvanu, lai pārbaudītu vai viss darbojas 

korekti. Lai veiktu testa zvanu, noklikšķiniet “Make a test Call” jeb “Veikt pārbaudes zvanu”: 

 

• Svarīgi! Dell monitora P2418HZm lietotājiem nepieciešams pārbaudīt vai mikrofons nav izslēgts 

pašā monitorā. Par izslēgtu mikrofonu liecina indikators, monitora apakšējā kreisajā stūrī, kas 

nepārtraukti spīd. Ieslēgt/Izslēgt mikrofonu var pieskaroties šim indikatoram: 

 
 

4. Pievienošanās tiešaistes sapulcei 

Ja vēlaties organizēt tiešsaistes sapulci, lūdzam iepazīties ar Microsoft partnera – uzņēmuma “Squalio” 

veidotajām video pamācībam latviešu valodā, kas atrodamas zemāk – 6. sadaļā “Papildus mācību materiāli 

par Teams”.  

Šeit apskatīsim piemēru, kā pievienoties Teams tiešsaistes sapulcei, ja esat saņēmuši e-pastā uzaicinājumu 

uz sapulci. Uzaicinājumā norādītajā laikā noklikšķiniet uz sapulces organizatora atsūtīto saiti “Join the 

meeting” jeb “Pievienoties”: 
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• Atvērsies interneta pārlūkprogramma, kuras logā noklikšķiniet “Open Microsoft teams” jeb “Atvērt 

lietojumprogrammu Teams”. 

 
 

• Atvērsies Teams sapulces audio un video ierīču uzstādījumu logs.  

Izvēlaties, vai sapulcei pievienoties ar ieslēgtu vai izslēgtu Web kameru un mikrofonu un noklikšķiniet 

“Join now” jeb “Pievienoties”: 

 

 

 

 

Ja nepieciešams, pirms pievienoties sapulcei, šajā logā var izvēlēties Audio ierīces un Web kameru – līdzīgi, 

kā tas jau aprakstīts iepriekš instrukcijas  3.sadaļā. 

  

1. Ieslēgt vai izslēgt  

Web kameru 

2. Ieslēgt vai izslēgt 

mikrofonu 

3. Pievienoties 

sapulcei 

Audio un video 

ierīču izvēle  

(ja nepieciešams)  
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5. Teams izmantošana mobilajās viedierīcēs  

Teams ir iespējams uzstādīt kā mobilo aplikāciju Jūsu viedtlārunī vai planšetdatorā, izmantojot Google Play 

veikalu (Android ierīcēm) vai Appstore (Apple IOS ierīcēm).  

   
 

 

6. Papildus mācību materiāli par Teams: 

1. Microsoft partnera “Squalio” video mācību materiāli latviešu valodā: 

 

• Kā uzaicināt uz Teams tiešsaistes sapulci dalībniekus, kas nav organizācijas darbinieki   

(2 minūšu video): 

https://www.youtube.com/watch?v=WOaMpj0gEDw 

• Teams sapulču organizēšana, ierīču uzstādījumi, ekrāna koplietošana u.c.  (7 minūšu video): 

https://www.youtube.com/watch?v=9ez6ufyYdbI 

 

2. Microsoft video mācību materiāli angļu valodā: 

 

• Microsoft Teams videoapmācība: 

https://support.microsoft.com/lv-lv/office/microsoft-teams-videoapm%C4%81c%C4%ABba-

4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

• Microsoft Teams pieejamības atbalsts: 

https://support.microsoft.com/lv-lv/office/microsoft-teams-pieejam%C4%ABbas-atbalsts-

d12ee53f-d15f-445e-be8d-f0ba2c5ee68f 
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