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Dators ar mikrofonu, YouTube (Google) lietotāja konts

Lietojot YouTube video saturam ir priekšrocības - nav nepieciešams visiem 
mācāmajiem būt uz vietas - kontaktu var uzturēt caur e-pastu, tērzēšanas 
programmām (Whatsapp, Messenger, utt.), vai izmantojot Google Dokumentus, 
vai citus tiešsaistes līdzekļus

Caur YouTube ir iespējama arī straumēšana (skat. attiecīgo prezentāciju), un savu 
nodarbību uzglabāšana, rediģēšana un publicēšana, video pēc tam ir iespējams 
apstrādāt gan ar YouTube video montāžas rīkiem, gan ar speciālām video 
montāžas programmām (skat. prezentācijas), un pievienot video dažādus grafikas 
elementus un video klipus 

Kas nepieciešams un kādas priekšrocības ir lietojot YouTube



Šai demonstrācijai tiek lietots Mozilla Firefox interneta pārlūks

Kas nepieciešams



Google konta izveide

(Ja Jums jau ir izveidots 
Google konts, dodieties uz 

13. slaidu)



Lai izveidotu Google kontu, ir pieejami vairāki veidi. Mēs 
apskatīsim, kā to darīt caur YouTube.









Aizpildiet lauciņus ar saviem datiem - e-pasta adreses vietā 
Jūs varat izveidot savu Gmail e-pasta kontu (parolei 
nepieciešams ietvert ne tikai burtus un ciparus, bet arī 
simbolus!)



Ievadiet kodu, ko saņēmāt savā e-pasta adresē



Ievadiet dzimšanas datus un tālruņa nummuru (tālruņa 
nummurs nepieciešams dažādu darbību veikšanai, 
piemēram, straumēšanai, vai par 15 minūtēm garāku 
videoklipu augšupielādei)



Nākamajā logā, lai pabeigtu, Jums 
nepieciešams tikt līdz lapas apakšai - 
ieteicams arī apskatīt lietošanas noteikumus. 
Ja piekrītat, iezīmējiet logus ar piekrišanu 
Google noteikumiem un datu apstrādei un 
spiediet Izveidot kontu



Nākamajā logā Jūs varat 
Apstiprināt reģistrāciju, lai 
tiktu pie konta lietošanas, vai 
mainīt savus privātuma 
iestatījumus - Papildu opcijas 
(kāda veida datus Google drīkst 
glabāt - šos iestatījumus varat 
mainīt jebkurā laikā).



Video pievienošana

(Šajos slaidos tiek rādīts YouTube interfeiss pirmajā 
lietošanas reizē, ja Google un YouTube kontu esat izveidojuši 

senāk, pārejiet uz 17. slaidu)





Varat izvēlēties, vai sava konta nosaukums būs tāds pats, kā 
reģistrācijas datos, vai izveidot citu nosaukumu savam 
YouTube kanālam



Ja vēlaties, varat 
pievienot savus 
sociālos tīklus un 
aprakstu kanālam. 
Lapas apakšā atrodas 
pogas Save and 
Continue lai saglabātu 
ievadīto informāciju 
un Set Up Later, lai 
dotos tālāk, bez 
informācijas 
ievadīšanas







Izvēlieties, kur atrodas 
video fails, un spiediet 
atvērt



Ievadiet mācību 
video 
nosaukumu un 
aprakstu



Zemāk atrodas 
logs, kur 
jānorāda vai 
videoklips ir 
domāts 
bērniem 
vecumā zem 13 
gadiem.

Nosacījumi, vai 
videoklips ir 
izstrādāts 
bērniem ir 
dažādi 
interpretējami, 
tos var apskatīt 
šeit.

Kad esat aizpildījuši pirmo logu, 
spiediet uz pogu Redzamība

https://support.google.com/youtube/answer/9528076


Publisks video 
nozīmē, ka 
jebkurš 
YouTube 
lietotājs var 
redzēt un atrast 
Jūsu video

Nerindots 
nozīmē, ka tikai 
tie lietotāji, 
kam ir saite uz 
Jūsu video 
varēs to redzēt



Jūs varat klikšķināt uz videoklipa, lai redzētu 
statistiku, un nokopētu saiti uz klipu, ko dot citiem 
(īpaši, ja izvēlējāties iespēju Nerindots) 

Šajā sadaļā var arī izvēlēties videoklipa tēmu, lai to 
var labāk atrast citi YouTube lietotāji, un atspējot 
komentārus (ieteicams, jo bērni var, jokojoties, 
atstāt dažādas rupjības ar citiem kontiem).



Spiediet uz šīs pogas, lai 
nokopētu, un vēlāk 
ielīmētu videoklipa saiti, 
tad spiediet Citas opcijas, 
lai atspējotu komentārus



Šeit Jūs varat izvēlēties 
videoklipa tematu

Apakšā atrodami 
komentāru iestatījumi



Šeit Jūs varat atspējot 
komentārus

Videoklipu 
uzstādījumus Jūs 
varat saglabāt un 
mainīt jebkurā laikā

Ar šo pogu Jūs varat 
atgriezties pie savu video 
saraksta



Ja vēlaties dzēst videoklipu, novietojiet peli blakus 
klipa ikonai, tad parādīsies attēlā redzamais 
interfeiss - klikšķiniet uz norādītās pogas



Izvēlieteies Neatgriezeniski 
dzēst (šajā logā arī iespējams 
ātrāk nokopēt videoklipa 
saiti)



Savas ierakstītās straumes 
un videoklipus varat atrast 
no jebkuras YouTube 
vietnes, spiežot uz sava 
profila ikonas, un tad - 
YouTube Studio



Tad klikšķiniet uz sadaļu 
Videoklipi


