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Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 1 iš 17 

Zoom - tai vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma. 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 2 iš 17 

Savybės: 

 „Zoom“ platforma leidžia organizuoti vaizdo skambučius bei konferencijas, ku-

rias žiūrėti nemokamai gali iki 100 žmonių; 

 Registruotis prie platformos būtina tik konferencijų organizatoriui – kiti dalyviai 

žiūrėti gali be paskyros; 

 Programinė įranga skirta darbui Windows, Linux operacinėse sistemose ir 

„iPhone“, „Android“ telefonuose 

 

 

 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 3 iš 17 

Programinė įrangą rasite tinklapyje:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=lt 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=lt


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 4 iš 17 

Programinė įrangą rasite tinklapyje:  

https://apps.apple.com/us/app/id546505307 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/id546505307


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 5 iš 17 

Parsisiųskite programinė įrangą iš tinklapio:  https://zoom.us/download 

 

 

Spaudžiam mygtuką Download 

https://zoom.us/download


Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 6 iš 17 

  

Dukart paspauskite ant ZoomInstaller.exe 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 7 iš 17 

Arba spauskite dešiniu pelės klavišu ant bylos ir rinkitės Atidaryti 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 8 iš 17 

Toliau pateikiama programos diegimo langas. 

 

Jei diegiate diegimo metu pasirodo UAC langas, spauskite Taip 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 9 iš 17 

 

Pabaigus diegti, programą rasite:  

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 10 iš 17 

 

Norint prisijungti prie konferencijos spauskite mygtuką Join a Meeting 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 11 iš 17 

 

Įvėskite savo vardo pavardė ir nuoroda kuria rasite elektroniniame pašte, Mao-

Dienynas pranešimose arba Moodle aplinkoje. 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 12 iš 17 

Suvedus duomenys spauskite mygtuką Join 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 13 iš 17 

Toliau spaudžiame mygtuką I Agree 

 

  



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 14 iš 17 

Vaizdo konferencijos lango apačioje matysite eilę pasirinkimų: išjungti/įjungti 

mikrofoną, išjungti/įjungti kamerą, pranešimai (Chat) 

 

Jai noryte pabaigti spauskite Leave Meeting 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 15 iš 17 

 

Spaudžiame ant nuorodos 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 16 iš 17 

 
Spaudžiame Atidaryti „Zoom“ 

 



Klaipėdos laivininkų mokykla Nuotolinis mokymas 
TARPTAUTINĖS RINKOS  

Zoom - vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma 17 iš 17 
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