
Kā Android
telefonā
izveidot jaunu
Google kontu
Ja jūs jau lietojat Android telefonu, Google kontu 

varat ērti izveidot sadaļā “Iestatījumi” (Settings) 

vai arī uzreiz pēc pilnīgi jaunas ierīces 

ieslēgšanas. Lai izveidotu kontu, veiciet šīs 

darbības, tas ir vienkāršāk, nekā jums šķiet.



2. Skrollējiet uz leju
līdz Konti (Accounts).

1. Atveriet sadaļu
Iestatījumi (Settings).



3. Spiediet
Pievienot kontu
(Add Account).



4. Spiediet Google.



5. Spiediet
Izveidot kontu
(Create Account).

6. Ierakstiet jaunā konta 
īpašnieka vārdu vai 
nosaukumu. Ja šis būs 
jūsu galvenais konts, 
ieteicams izmantot 
savu īsto vārdu.

7. Spiediet Tālāk (Next).



8. Ierakstiet īpašnieka dzimšanas 
datumu. Google prasības nosaka, ka 
visiem konta lietotājiem jābūt 
vismaz 13 gadu veciem.
Lai izveidotu kontu, kurā apmaksai 
iespējams izmantot Google Pay vai 
kredītkarti, konta īpašniekam jābūt 
vismaz 18 gadu vecam.

9. Atlasiet dzimumu. Ja nevēlaties, 
lai tiktu identificēts jūsu dzimums, 
varat atlasīt iespēju atteikties no 
dzimuma norādīšanas.

10. Piespiediet Tālāk (Next).



11. Ierakstiet savu lietotājvārdu. 
Šis lietotājvārds kļūs par jūsu 
Gmail adresi un piekļuvi savam 
kontam. Ja jūsu izvēlētais 
lietotājvārds būs aizņemts, jums 
tiks ieteikts izvēlēties citu vārdu.

12. Spiediet Tālāk (Next).



13. Izveidojiet jaunu 
konta paroli. Parolē 
jābūt vismaz astoņiem 
burtiem, rakstzīmēm 
vai cipariem.

14. Ierakstiet paroli 
vēlreiz lodziņā 
Apstiprināt paroli 
(Confirm password). 



Lai pievienotu savu 
numuru, piespiediet Jā, 
vēlos (Yes, I’m in) vai arī 
piespiediet Izlaist 
(Skip), lai noraidītu šo 
iespēju.

15. Jums tiks jautāts, 
vai vēlaties pievienot 
telefona numuru. Šo 
telefona numuru var 
izmanot, lai pārbaudītu 
jūsu identitāti, 
palīdzētu jums piekļūt 
savam kontam un 
palīdzētu cilvēkiem jūs 
atrast, ja viņiem ir jūsu 
tālruņa numurs.



Skrollējiet tos, izlasot 
sadaļas, kuras jūs 
interesē, un piespiediet 
Piekrītu (I agree).

16. Google piedāvās savus 
lietošanas noteikumus.



17. Tagad, kad jūsu Google 
konts ir izveidots, tiks 
parādīts jūsu lietotājvārds un 
paroles garums. Piespiediet 
Tālāk (Next), lai aizvērtu šo 
ekrānu.

Glabā savu lietotāja vārdu un 
paroli drošā vietā, šī 
informācija būs 
nepieciešama, ja mainīsi 
ierīci, tiks veikts remonts vai 
atgriezti sākotnējie režīmi.




