Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā”
IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks 2020. gada 28. oktobrī no
plkst.17:00 līdz 19:00. Apspriešana notiks attālināti – videokonferences veidā.
Videokonferences dalībniekiem būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus
Ierosinātajam – SIA “Fortum Latvia”, un Ziņojuma izstrādātājiem.
Kas ir videokonference?
Tā ir virtuāla konference, kuras laikā uzņēmuma pārstāvis sniegs informāciju par
projektu un tiks nodrošināta interaktīva komunikācija, sniedzot iespēju klausītājiem
uzdot jautājumus un saņemt atbildes no uzņēmuma pārstāvja tiešsaistē.
Kā pievienoties?
Lai piedalītos videokonferencē, Jums būs nepieciešams dators, planšete vai
viedtālrunis ar interneta* pieslēgumu un austiņas.
*Lai varētu pieslēgties videokonferencei Microsoft Teams vietnē, lūgums izmantot kādu
no jaunākajām interneta pārlūku: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vai
Safari versijām.

Lai pieteiktos dalībai videokonferencē un saņemtu pieslēgšanās saiti, “Fortum”
mājaslapā no 26.oktobra ir iespēja aizpildīt pieteikumu un saņemt ielūguma
saiti dalībai videokonferencē. Šī saite dalībai videokonferencē būs domāta Jums
personīgi un tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu.
Norādītajā e-pastā Jūs saņemsiet reģistrācijas apstiprinājumu ar iespēju pievienoties
videokonferencei, klikšķinot uz saites “Join Microsoft Teams Meeting”:

Pievienojieties Microsoft Teams sapulcei varēsiet gan sava kalendāra datorā,
planšetē vai telefonā, gan arī pievienojoties interneta vietnē.
1. No kalendāra datorā: atrodiet vēlamo sapulces ierakstu un
atlasiet pievienoties notiekošajā sapulcē (Join).

2. Video un audio iestatījumos izvēlieties noslēgt tos (uzklikšķinot), lai iesākumā
netraucētu sanāksmes gaitu. Tad klikšķiniet uz “Pievienoties tagad” un Jūs būsiet
pievienojušies videokonferencei.

Pievienošanās sapulcei interneta vietnē.
Ja Jums nav programmas Teams, Jūs joprojām varat pievienoties Teams sapulcei.
1. Savā e-pasta uzaicinājumā klikšķiniet uz saiti: pievienoties Microsoft Teams
sapulcei.
2. Jums ir divas iespējas:
•
•

Lejupielādējiet Windows programmu Teams vai
Pievienojieties Interneta vietnē.

Lūdzu, izvēlieties vienu no iespējām!

3. Ierakstiet lodziņā savu vārdu.

4. Izvēlieties noslēgt audio un video iestatījumus, lai iesākumā netraucētu sapulces
gaitu.
5. Klikšķiniet uz: “Pievienoties tagad” (Join now).
6. Jūs esat pievienojies sapulcei.
Ņemot vērā to, ka videokonferences laiks ir ierobežots, lūdzam, Jūsu jautājumus
iesūtīt iepriekš uz e-pastu: jautajumi@fortum.com

Sapulces norises kārtība:
1. Jūs esat sapulcē. Kamera un mikrofons izslēgti.

2. Sākumā vārds tiks dots sapulces vadītājam, tad uzņēmuma pārstāvim, lai
iepazīstinātu ar projektu un ziņojumu.
3. Ja stāsta laikā Jums rodas jautājumi, ko Jūs gribētu uzdot, varat tos uzrakstīt
saziņā, klikšķinot uz šīs ikonas:

4. Sapulces otrajā daļā būs iespēja uzdot savus jautājumus tiešsaistē.
5. Vispirms būs nepieciešams:
•

“pacelt roku”, klikšķinot uz šīs ikonas, lai sapulces vadītājs zinātu, ka
vēlaties runāt, tad Jums tiks dots vārds,

•

Jūs (klikšķinot uz ikonas) atvērsiet mikrofonu un,

•

ja vēlaties, arī kameru, nosauksiet savu vārdu un uzdosiet jautājumu.

Lai Jums veiksmīga pieslēgšanās videokonferencei!
Uz tikšanos!
Jūsu Fortum

