
Google diski

Failu veidošana, uzglabāšana un 

dalīšanās ar tiem

Ventspils Digitālais centrs

Inguss Blaudums



Sākumkomplekts lietošanai:

Reģistrēts e-pasts
mail.google.com

Internets

Piekļuve
drive.google.com



Vērtīgi, jo:

• Par brīvu

• Latviešu valodā

• 15GB 

• E-vidē veidoti dokumenti

• Mapes ar failiem

• Dokumentu rediģēšana tiešsaistē 

• Vienlaicīga dokumentu veidošana 

• Sekošana līdzi un komentēšana

• Iespēja rediģēt, skatīt, aizsargāt dokumentus

• Tiešā saglabāšana no e-pasta

• Google diska sinhronizēšana datorā vai telefonā



Vadības/skolotāju/skolēnu mapes

• Katrai lietotāju grupai 
iespējams izveidot savu mapi 
ar failiem.

• Katrai mapei ir iespējams 
piešķirt savas atļaujas 
atsevišķiem lietotājiem.



Dokumentu komentēšana, sekošana līdzi

c

c
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Piekļuve

Pēc ieiešanas e-pastā atrodiet izvēlni kurā atrodas disks. 

Vai uzreiz dodieties uz drive.google.com
c

drive.google.com


Jūsu Google Disks

Šajā skatā ir iespējams pārraudzīt visas jūsu mapes. 
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Jaunā pievienošana

Ir iespēja izvēlēties:

1. Izveidot jaunu mapi

2. Augšupielādēt failu no datora

3. Augšupielādēt mapi no datora

4. Izveidot tiešsaistes dokumentu ( līdzīgs Word)

5. Izveidot tiešsaistes izklājlapu (līdzīgs Excel)

6. Izveidot tiešsaistes prezentāciju (līdzīgs 

PowerPoint)
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Jaunā pievienošana

7. Izveidot anketas

8. Izveidot zīmējumu

9. Izveidot mājaslapu 

10. Citi paplašinājumi, ja tādi ir uzstādīti 



Iespējamās darbības ar dokumentiem:

1. Apskatīt dokumentu

2. Atvērt kādā lietotnē

3. Kopīgot- piešķirt tiesības strādāt ar 

dokumentu kādam citam, nosūtot uz e-pastu 

ielūgumu

4. Iegūt saiti- ļauj kopīgot nosūtot saiti uz 

dokumentu

5. Pārvietot uz citu mapi

6. Atzīmēt kā svarīgu

7. Pārdēvēt U.c.



Dokumentu kopīgošana

Lai dalītos ar kādu no dokumentiem, ir vairāki 
iespējamie varianti, kā to paveikt. 



Kopīgošanas iestatījumi

Kopīgojot izvēlamies ko 

kolēģis kurš saņems 

ielūgumu drīkstēs ar šo 

dokumentu iesākt.

• Rediģēt- drīkst rakstīt 

klāt, dzēst nost un citādi 

pārveidot

• Var komentēt- drīkst tikai 

komentēt jūsu veikumu

• Var skatīt- drīkst tikai 

apskatīties, neko vairāk



Kopīgojamās saites iegūšana (nosūtīšanai e-pastā, 

e-klasē) u.c.

1. Ieslēdzam saites kopīgošanu

2. Atveram iestatījumus 

3. Atveram papildu 



4. Izvēlamies mainīt 

5. Izvēlamies, ko cilvēks, kuram ir saite,

drīkst darīt.

Kopīgojamās saites iegūšana (nosūtīšanai e-pastā, 

e-klasē) u.c. 2

c
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Rediģēšana un komentēšana

• Ja mums ir atļauta dokumentu rediģēšana, to varam veikt tepat 
interneta pārlūkā. 

• Rediģējot, dokumentu tas ik pēc brīža automātiski saglabāsies.

• Ja vēlamies tikai komentēt, neko nemainot dokumenta 
pamattekstā, tam ir paredzēta komentēšanas funkcija. 
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