
INSTRUKCIJA skolēnu reģistrācijai 

E-mācību vidē skolas.lu.lv  pasākumam „Studenta kurpēs” 

 

Reģistrēšanās iespējai pasākuma "Studenta kurpes" modulī, ir jābūt derīgam lietotājvārdam un parolei, ar kuru 

pieslēgties e-mācību vietnei skolas.lu.lv. Skolēniem, kuriem nav lietotājvārds, parole, ar kuru pieslēgties e-

mācību vietnei skolas.lu.lv, jāveic lietotāja konta izveidošana, veicot darbības, kas aprakstītas šajā instrukcijā, 

sākot 1. punktu. Skolēni, kuriem ir lietotāja konts vietnei skolas.lu.lv, jāveic darbības, sākot ar šīs instrukcijas 

2.punktu.  

1. Skolēniem, kuriem nav lietotājvārda, paroles, ar kuru pieslēgties e-mācību vietnei skolas.lu.lv, jāveic lietotāja 

konta izveidošana lapā http://skolas.lu.lv/login/signup.php, kurā jānorāda savs e-pasts, vārds, uzvārds un citi 

dati: 

 

Nospiežot pogu „Izveidot jauno kontu”, uz formā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule, lai veiktu lietotāja 

konta veidošanu. Savā personīgajā e-pastā atveriet saņemto vēstuli, pēc tam atveriet interneta pārlūkā vēstulē 

norādīto saiti. Pēc saites atvēršanas Jūsu lietotāja konta veidošana būs pabeigta. 

 

2. Kad ir zināms lietotājvārds, parole, ar kuru pieslēgties vietnei skolas.lu.lv, interneta pārlūkprogrammā jāatver 

lapa http://skolas.lu.lv/mod/lustudkurpes/view.php?id=18893. Ja neesat vēl pieslēdzies vietnei skolas.lu.lv, tiks 

prasīts ievadīt lietotājvārdu, paroli.  

Rezultātā parādīsies ekrāns reģistrācijai kursā „Pasākums „Studenta kurpēs” 2013”. Šajā lapā klikšķiniet uz pogas 

„Reģistrēt mani”. 

http://skolas.lu.lv/login/signup.php
http://skolas.lu.lv/mod/lustudkurpes/view.php?id=18893


 

3. Turpmākai reģistrācijai Jums ir jāiepazīstas ar pasākuma Nolikumu un, ja vēlaties tajā piedalīties, jānoklikšķina 

uz pogas „ Piekrītu noteikumiem”.  

 



 

4. Pēc iepazīšanās ar pasākuma nolikumu, uz Jūsu lietotāja konta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-

pasta apstiprināšanas saite. Ja Jūs lietojat minēto adresi, Jums ir jāatver personīgais e-pasts un jāatver 

interneta pārlūkā atsūtīto saite. Rezultātā E-mācību vidē atvērsies ekrāns ar norādi, ka e-pasta 

apstiprināšana ir veiksmīga.  

 

Gadījumā, ja nelietojat e-pastu, uz kuru tika nosūtīta apstiprinājuma vēstule, mainiet e-pasta adresi Jūs lietotāja 

konta profilā. Pēc e-pasta nomainīšanas, Jums jāatslēdzas no vietnes skolas.lu.lv, jāpieslēdzas vietnei skolas.lu.lv 

un jāatver adrese http://skolas.lu.lv/mod/lustudkurpes/view.php?id=18893. Uz jauno e-pasta adresi tiks 

nosūtīta apstiprinājuma saite, kuru jāatver interneta pārlūkā (sk. 4. punkta sākumu). 

 

5. Ja e-pasta adreses apstiprināšana ir veiksmīga, turpiniet darbu nospiežot pogu „Turpināt”.  

 

 

http://skolas.lu.lv/mod/lustudkurpes/view.php?id=18893


6. Pēc veiksmīgas e-pasta adreses apstiprināšanas, ievadiet datus par sevi, norādot kontaktinformāciju un 

maksimālais divas programmas, kurās vēlaties piedalīties, prioritārā secībā.  

 

7. Pēc datu saglabāšanas par sevi, redzams sekojošs ekrāns –  



Šajā posmā reģistrācija ir pilnībā pabeigta. Nākamie soļi ir pieteikumu veidošana, pieteikšanās uz īpašajām 

aktivitātēm. 

8. Ja esat pilnībā reģistrējies skolas.lu.lv vietnē, lai atkārtoti nonāktu uz sadaļu, kurā veidot pieteikumus uz 

studenta izveidotajiem piedāvājumiem un pieteikties īpašajām aktivitātēm, pēc pieslēgšanās vietnei skolas.lu.lv, 

izmantojot savu lietotājvārdu un paroli, Jums jāatver kurss „Pasākums „Studenta kurpēs” 2013”, pēc tam 

jānospiež saite sadaļā Piedāvājuma un pieteikuma veidošana.  

 

 

 



Pēc saites atvēršanas, Jums tiek piedāvāta iespēja izveidot pieteikumu dalībai pasākumā pie konkrēta studenta 

un īpašajām aktivitātēm (nodarbībām dabaszinātņu un matemātikas interesentiem, kā arī ekskursijai Latvijas 

Universitātes galvenajā ēkā). Lai turpinātu pieteikšanos, jānospiež šķirklis (sadaļa) Pieteikumi un Īpašās 

aktivitātes.  

 

 

Papildinformācija LU portālā www.lu.lv/studentakurpes, e-pasts: studentakurpes@lu.lv ,  telefoniski: 67034444.  

http://www.lu.lv/studentakurpes
mailto:studentakurpes@lu.lv

