
 

 
 

Metaverse Studio izmantošana mācību satura veidošanai un 
pasniegšanai 

Nodarbības laikā iepazīsieties ar tiešsaistes rīku Metaverse Studio, ko iespējams izmantot paplašinātās jeb 
papildinātās realitātes uzdevumu veidošanai. Paplašinātā realitāte ir skatījums uz fizisko reālās pasaules vidi, 
kuras elementi tiek tiešraidē papildināti ar, piemēram, skaņas, video, grafikas vai GPS datiem. Tehnoloģijas 
galvenā funkcija ir lietotāja pašreizējās īstenības uzlabošana. Savukārt, virtuālā realitāte aizvieto reālo pasauli 
ar pilnībā simulētu. Paplašināšana parasti notiek reālajā laikā un jēgpilnā kontekstā ar vides elementiem. Ar 
paplašinātas realitātes tehnoloģijas palīdzību (piemēram, pievienojot datoru redzējumu un objektu atzīšanu) 
informācija par lietotājam apkārt esošo reālo pasauli kļūst interaktīva un digitāli manipulējama. 

Metaverse Studio iespējams izmantot stundu tēmu veidošanai, lai: 

• uzskatāmā veidā, izmantojot viedierīces un paplašināto/papildināto realitāti, pasniegtu 
datus un informāciju; 

• efektīvi demonstrētu stundas tēmu, šajā gadījumā, veidotu digitālu stāstu par kultūras 
mantojumu; 

• apvienotu tekstu un grafiku; 

• jebkuru tēmu padarītu krāsainu un interesantu, iesaistot jaunākās tehnoloģijas. 

Rīks darbojas jebkurā pārlūkprogrammā bez spraudņiem vai instalācijām.  

 

  



 

Metaverse atvēršana un profila izveide 

1) Atveriet interneta pārlūkprogrammu un www.studio.gometa.io 

2) Lai izveidotu savu profilu, izmantojot e-pastu spiediet uz Get started. 

 

3) Aizpildiet reģistrācijas formu ar nepieciešamo informāciju. 

 

 

4) Lai izveidotu profilu, izmantojot Facebook profilu, spiediet uz Login un izvēlieties Facebook ikonu. 

 

5) Pēc profila izveides, lai atvērtu savu Metaverse studio profilu, spiediet uz Login un ievadiet iepriekš 
norādīto e-pastu un paroli vai Facebook profila datus. 

E-pasts 

Ievadiet lietotājvārdu 

Parole 

Ievadiet darbības sfēru 

Spiediet “Izveidot profilu” 

Izvēlieties “Facebook” 



 

 

Metaverse Studio sākuma ekrāns 
Sākuma ekrānā būs redzamas cilnes: 

 

 
Sānu rīku josla: 
Search: meklēšanas logs 
My expierinces: visi Jūsu izveidotie un dublicētie 
darbi, kurus varat jebkurā brīdī rediģēt un 
papildināt  
Collections: maksas versija 
My favorites: Mana izlase, kur būs redzami visi 
darbi, kurus esat atzīmējuši ar „zvaigznīti“ 
My walls: visu izmantototo multivides failu (attēli, 
video) saraksts, kurus iespējams skatīt un rediģēt. 
Noklikšķiniet uz sienas nosaukuma, lai skatītu un 
dzēstu saturu uz sienas. 
Noklikšķiniet uz pildspalvas ikonas, lai rediģētu 
sienas nosaukumu un aprakstu. 
Noklikšķiniet uz atkritnes ikonas, lai izdzēstu sienu 
Jaunas sienas izveide, noklikšķinot uz pogas 
“Izveidot sienu/create wall“ augšējā labajā stūrī. 
My polls: izveidoto aptauju saraksts  
Noklikšķiniet uz aptaujas nosaukuma, lai skatītu 
aptaujas rezultātus. 
Noklikšķiniet uz pildspalvas ikonas, lai rediģētu 
jautājumu un aprakstu. 
Noklikšķiniet uz atkritnes ikonas, lai izdzēstu 
aptauju. 
Izveidojiet jaunu aptauju, augšējā labajā stūrī 
noklikšķinot uz “Izveidot aptauju”. 
Discover: Metaverse komandas piedāvājumi 
 

Augšējā rīku josla: 
Blog: šeit iespējams atrast iedvesmas un 
jaunumus  
Forum: iespēja atrast interesējošus jautājumus 
un atbildes, kā arī uzdot jautājumus 
Tutorials: iespējams apskatīt noderīgas video 
apmācības 
Learn: pieejamas apraksti 
My account: mans profils 
Create expierince: izveidot jaunu darbu 



 

 

Jaunas paplašinātās realitātes (PR) izveide 

1) Izvēlieties Create experience. 

 

 

2) Sākuma ekrānā būs redzama pirmā PR aina/skatuve (scene) jeb montāžas logs. 
 
 
 
 
 

 
 

3) Lai rediģētu pirmo ainu, noklikšķiniet uz tās. 
 

Pievienot jaunu ainu 
Atgriezties 
sākuma logā 

Darba nosaukums 

Lai notestētu paveikto, 
nepieciešams lejupielādēt 

viedierīcē Metaverse aplikāciju 



 

 
 

4) Lai pievienotu jaunus blokus vai avatarus (character), noklikšķiniet uz +Add new, kur var aplūkot 
ainu un bloku bibliotēku. Noklikšķinot uz objekta, tas tiks importēts Jūsu montāžas logā. 

 

 

 

Teksta lauks 

Varoņa (avatara, attēla, video) 
lauks 

Pogu vai audio pievienošana 

Dzēst ainu 



 

Lai savienotu vai secīgi parādītu ainu secību 

Lai savienotu vai secīgi parādītu ainu secību, iespējams to izdarīt divos veidos: 

1.piemērs 

1) Izdzēsiet jaunajā montāžas logā esošo ainu (skatīt augstāk 3.punktā, kā to izdarīt). 
2) Pievienojiet divas citas ainas (skatīt augstāk 2.punktā. kā to izdarīt) 
3) Ļoti svarīgi, lai paveikto varētu publicēt un tas būtu redzams lietotājiem, jāsavieno pirmā aina ar šo 

Iestatījumu pogu.  
4) Lai savienotu iestatījumu pogu ar pirmo ainu, veiciet sekojošas darbības:  

 

 

 

 

 

2.piemērs: 

 

1. Noklikšķiniet uz iestatījumu 
pogas 

2. Noklikšķiniet uz savienošanas 
pogu, kas ir attēlota kā roka 

3. Tagad noklikšķiniet uz nākamās ainas, kura 
jāattēlo kā pirmā PR uzdevumā, un tiks 

izveidots savienojums 

Norādiet nākamo ainu šajā logā 



 

 

Scene jeb ainu veidi, to rediģēšana un izmantošana 

 

Character scene- ir visvienkāršākā aina, tā sniedz iespēju attēlot: 

• Dialogu (tekstu) - noklikšķiniet uz tekstlodziņa, kas atrodas ainas augšpusē, un 
sāciet rakstīt. Teksts pēc noklusējuma tiks parādīts baltā runas burbuļa iekšpusē. 
Varat arī pievienot “/”pirms teksta, lai mainītu runas burbuli uz melnu krāsu. 

• Varoņa attēlu (2D vai 3D) – čarakteri jeb varoņi ir jūsu ainas subjekti. Tie var 
būt attēli, gif attēli vai 3D objekti. Lai ainai pievienotu varoni, noklikšķiniet uz 
tukšās apaļās formas ainas centrā. Tas aizvedīs Jūs uz varoņu bibliotēku, kur 
varēsiet izvēlēties kādu no tūkstošiem gatavu varoņu vai augšupielādēt savu. 
 
 
 
 
 
 

Pievienot jaunu varoni: 

Lai izveidotu personalizētus avatarus, varat izmantot: 

• avatarmaker.com;  
• getavataaars.com; 
• viedierīces aplikāciju momentCam 
• vai jebkuru citu Jums zināmu programmu. 
 
1) Noklikšķiniet uz “+ Add a character” izvēlnes augšējā labajā stūrī. 
 

 
 
2) Ierakstiet varoņa nosaukumu 
 



 

 
3) 2D attēliem & GIF pārliecinieties, ka ir izvēlēts “2D image” (2D attēls). 
4) Noklikšķiniet uz lodziņa, kurā rakstīts “Upload image”, lai augšupielādētu 

attēlu vai GIF. 
5) (Neobligāti) Pievienojiet tagus, lai Jūsu varonis tiktu klasificēts Metaverse 

bibliotēkā. 
6) (Papildiespēja) Izmantojiet pārslēgu „Allow community use“, kas atrodas 

apakšā, lai citi veidotāji varētu atrast Jūsu attēlu. 
 
 

• Pogas (ievadi), lai attēlotu turpmāko darbību.  
Lai pievienotu pogas, noklikšķiniet uz tukšā taisnstūra ainas apakšā. Pievienojiet 
tik daudz pogu, cik nepieciešams. 
 

 
Dzēst un pārvietot pogas, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas un atlasiet 
Delete vai kādu no pārvietošanas opcijām. 

 
Pogu rediģēšana, noklikšķiniet uz izvēlētās pogas, izmantojot labās puses 
izvēlnes rīku Text, un ievadiet pogas tekstu. 

Varoņa nosaukums 

Attēla veids/tips 

Tagi 



 

 
Noklikšķiniet ainas tukšā vietā, lai mainītu pogas formu, krāsu un izkārtojumu, 
varat pielāgot izskatu, izmantojot labās puses izvēlnes rīkus „Response style“. 
 

 
• Papildus tam varat pievienot arī audio ierakstu. 

 

Pievienot ainai audio: 

1) Noklikšķiniet uz pogas Add sound, kas atrodas zem ainas. 
2) Izvēlieties kādu no simtiem pieejamo skaņu vai noklikšķiniet uz “+ Add 

sound”. 



 

 
3) Ierakstiet balsi, noklikšķinot uz mikrofona ikonas VAI augšupielādējiet 

jebkuru (. mp3) failu, noklikšķinot uz bultiņas ikonas 
 

 
4) Apgrieziet audio, velkot katru skaņas viļņa galu. 
5) Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz pogas Save, kas atrodas apakšā pa labi, lai 

saglabātu skaņu. 

_______________________________________________________________________________________ 

Text input scene 
• Rediģēt– ierakstiet jautājumu teksta laukā  

 

 
• Ciparu klaviatūra 

Ļauj ievadīt tekstu (īsu atbildi jautājumam, paroles utt) 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Webview scene 

 
Pievienot tīmekļa lapu  

1) Noklikšķiniet uz Webview ainas. 
2) Ievadiet URL, kuru vēlaties parādīt.  
3) Ja URL ir ievadīts pareizi, tas tiks parādīts priekšskatījumā. 
 

 
4) Lietotājam, atverot šo vietni no Metaverse aplikācijas, lapas augšējā labajā 

stūrī būs pieejama poga Next, lai atvērtu nākamo ainu. 

 

Ļauj ievietot tīmekļa lapas, piemēram, informācijas 
meklēšanai 

Mobilas lietotnes skats 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Camera scene 

 
Rediģēt kameras ainas iestatījumus 

Front-facing camera – tiks izmantota kamera, kas atrodas ierīces priekšpusē; 
Rear-face camera – tiks izmantota kamera, kas atrodas ierīces aizmugurē; 
Zemāk norādiet, vai nepieciešams tikai video vai attēls. vai abi. 
Frame URL ļauj Jums pievienot attēlam rāmi vai attēlu, kas tiks pievienots 
fotogrāfijai. 

 

 
Lai pievienotu savu attēlu: 
1) Spiediet uz Create frame 
2) Izvēlnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz + Create frame 

 
3) Ievelciet, mainiet atrašanās vietu un pagrieziet piedāvātos attēlus vai 

pievienojiet, piemēram, savu logo, augšupielādējot to, un tad saglabājiet. 
 

 
 

 

Ļauj ievietot uzdevumu, kas aicina lietotājus uzņemt 
fotoattēlus vai videoklipus. Šī aina parasti tiek savienota 

kopā ar Save to wall bloku, lai uzskatāmi parādītu lietotājus 



 

Media wall izmantošana, lai parādītu uzņemtos attēlus:  

Ievietojiet ainas Camera scien un Media Wall, un bloku starp tiem Save to wall. 

 
Save to wall bloku atradīsiet, piespiežot + Add new à Walls à Save to 

wall 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Youtube scene 

 

 
 
 

Dod Jums iespēju pievienot youtube video, gan Jūsu pašu 
sagatavotos, gan esošos 



 

 

 

Poll scene 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Navigācijas jeb GPS izmantošana 
 
 
 
 

Ja vēlaties izmantot to, ka tiek parādīts konkrētais PR uzdevums vai stāsts GPS atrašanās vietā, vispirms 
jāizveido grupa: 

1) Izveidojiet PR ainas jeb digitālos stāstus. Obligāti!! Ierakstiet PR stāsta nosaukumu, citādāk Jums 
nebūs aktīva poga ievadot koordinātas Publish. 

2) Noklikšķiniet Publish, lai publicētu savu pieredzi. 

 
3) Publicēšanas logā noklikšķiniet uz  Advanced un pēc tam atlasiet “Part of a group”.  

Ļauj veidot aptaujas un parādīt rezultātus 

Metaverse PR stāstus/ainas var izvietot noteiktās GPS vietās vai piesaistīt konkrētiem objektiem un vietām, 
piemēram, pielīmējot Experience QR kodus vai, lai skatītu ainas norādītajās GPS atrašanās vietās, lietotājam 

būs jāatrodas šajā vietā un jāievada Metaverse aplikācijā Jūsu dotais grupas nosaukums 



 

 
 

4) Loga kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupēt. 

 
 

5) Grupas atlasīšana vai jaunas grupas izveide. 
 

 

 

6) Kad ir izveidota lietotāju grupa vai atlasīta esoša grupa, Jums būs divas opcijas — Allow repeat 
interactions: atļaut atkārtotu mijiedarbību (lietotāji var vairākkārt izmantot PR stāstu) un Require 
proximity: pieprasīt tuvumu jeb atrašanos konkrētā vietā. Spiediet uz Require Proximity. 

 
 

7) Noklikšķiniet uz Pievienot GPS atrašanās vietu Add GPS location. 

Ja veidojat jaunu grupu, piešķiriet 
grupai nosaukumu un papildu 

aprakstu 

Atlasiet jau izveidotu grupu 



 

 
8) Jums ir iespēja ievadīt adresi meklēšanas joslā vai arī noklikšķinātt uz zīmuļa kartes apakšējā 

kreisajā stūrī, lai pievienotu koordinātas, šajā gadījumā atrodiet Jums nepieciešamo vietu 
izmantojot maps.google.lv, iegūstiet GPS koordinātas un pārkopējiet tās, jo aplikācija strādās tikai 
30 m rādiusā no Jūsu norādītajām koordinātām. 

 
9) Noklikšķiniet uz “Select”, lai izvietotu savu PR uzdevumu šajā atrašanās vietā. 
10) Noklikšķiniet “Publish”, lai dalītos ar izveidoto PR stāstu. 

 

Lai lietotāji varētu apskatīt izveidoto PR stāstu vai uzdevumu: 

1) Tam jāatrodas noteiktajā vietā. 
2) Jāizmanto viedierīce un jāatver Metavarse aplikācija, Serch logā jāievada Jūsu norādītais grupas 

nosaukums. 
 

 
 

 

 

 

 

 


