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PROCEDŪRA 

Paroli gadās aizmirst. Tas notiek ar visiem. Tādās situācijās  

a) Mēģinām tikt galā paši 

b) Lūdzam palīdzību sistēmas administratoram 

Šeit aplūkosim, kādi priekšdarbi jāveic, lai šādā situācijā spētu atgūt pieeju sistēmai 

patstāvīgi. Jo administrators šajā brīdī var būt nepieejams, vai pēc jūsu 5 lūguma vairs 

nedarīs to tik raiti �. 

LIETOTĀJA ALTERNATĪVI KONTAKTI 

Lai veiktu paroles atjaunošanu, nepieciešams norādīt alternatīvus kontaktus. Tie var 

būt 

a) Telefona numurs (tiks nosūtīta īsziņa ar autorizācijas kodu) 

b) Alternatīvs, ārējais e-pasts (kurš nav ***@rck.lv) 

KONTAKTU NORĀDĪŠANA 

Šie priekšdarbi veicami, kamēr mums ir pieeja savam kontam, jeb mēs vēl atceramies 

savu paroli. 

Ielogojamies Moodle. 

ĪSAIS CEĻŠ 

Atveram pārlūka logā sekojošu adresi 

https://mysignins.microsoft.com/security-info 

GARAIS CEĻŠ 

Ja neizdodas atvērt pārlūkā adresi, nepieciešamajā logā var nonākt sekojoši: 

1. Izvēlamies Office 
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Office logā meklējam My Account. Sākumā atveram apļa ikonu ar saviem iniciāļiem, 

tad  

 

KONTAKTU NORĀDĪŠANA 

Savā profilā atveram drošības iestatījumus un pievienojam saziņas metodi 
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TELEFONS 

Izvēlamies metodi – Telefons 

 

Telefonam noradām reģiona kodu Latvija un savu telefona numuru. 
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Norādītais telefona numurs tiks pārbaudīts ar kodu, kas jāievada jaunajā laukā. 

 

E-PASTS 

Izvēlamies metodi – e-pasts 

 

Norādām ārējo e-pastu 
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Uz mūsu alternatīvo e-pastu tiks nosūtīts pārbaudes kods. 

  

To ievadām nākamajā logā 
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ESOŠAS INFORMĀCIJAS LABOŠANA.  

Ja mainīts telefona numurs vai e-pasta adrese, to iespējams mainīt. 

 

 

PAROLES ATJAUNOŠANA 

Pieņemsim, ka ir pienācis dramatiskais brīdis un esam aizmirsuši savu paroli. Ko darīt? 
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Mums tiks lūgts apstiprināt paroles maiņas pieprasījumu, apstiprinot loginu un ievadot 

drošības kodu 

 

Tālāk tiek piedāvāts izvēlēties kādu no apstiprinātajiem alternatīvās saziņas veidiem. 

Telefonu vai e-pastu. Šajā gadījumā telefons netika norādīts, tādēļ pieejams tikai       

e-pasta variants. 
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Uz e-pastu vai telefonu tiks nosūtīts autorizācijas kods. To i 

Ievadām laukā: 

 

Ja kods pareizs, varēsim ievadīt un apstiprināt jaunu paroli. 
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Ja parole atbilst drošības minimālajām prasībām un apstiprināta, tā veiksmīgi tiks 

nomainīta. 

 

Mēģinām atcerēties jauno paroli! 


