
EU Login konta 

izveidošana



2022. gadā 
eTwinning kopienas 
tīmekļa vietne iegūs 
jaunu veidolu – tā 
tiks apvienota ar 
School Education
Gateway un pēc 
platformas oficiālās 
atklāšanas sauksies 
Eiropas Skolu 
izglītības platforma. 

Seko šai pamācībai, 
lai izveidotu EU 
Login kontu. Tas būs 
nepieciešams, lai 
autorizētos jaunajā 
eTwinning 
platformā!

Pārbaudi e-pastu eTwinning!
Pārliecinies, ka e-pasts, kurš norādīts 
eTwinning Live profilā atbilst tam, ar kuru 
plāno reģistrēties EU Login. 

Izveido EU Login
Izveidot EU Login kontu ir vienkārši un tas 
neprasa daudz laika. 

EU Login konta iespējas
Ko tu vari atrast EU Login kontā un kur meklēt 
palīdzību?

Ja tev jau ir EU Login
Ieskaties šajā sadaļā, ja tev jau ir EU Login 
konts!



1. solis

Slide 
title 
lorem 
ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Lai pārbaudītu, ar kādu e-pastu esi 
reģistrējies eTwinning, autorizējies savā 
profilā. 
➢ Dodies uz etwinning.net un ievadi 

savu lietotājvārdu un paroli.

➢ Spied «Autorizēties».

Mums visiem gadās aizmirst savas paroles 
un lietotājvārdus. Raksti mums uz 
info@etwinning.lv, mēs tev palīdzēsim!

Pārbaudi 
e-pastu

https://live.etwinning.net/unauthorized?lang=lv
mailto:info@etwinning.lv


2. solis
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title 
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Kad esi autorizējies, spied uz 
«Rediģēt» zem sava vārda. 

Šo pogu atradīsi pie sava profila 
attēla ekrāna kreisajā pusē. 

Pārbaudi 
e-pastu
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Tev atvērsies sadaļa 
«Personīgā 
informācija», uzreiz 
zem tava vārda būs 
iespēja nomainīt savu 
e-pasta adresi. 

Vari nomainīt arī savu 
vārdu, ja ir bijusi 
vajadzība to mainīt pēc 
reģistrēšanās 
eTwinning. 

Kad esi veicis visas 
izmaiņas, pirms pamet 
lapu, tās apakšā 
nospied pogu 
«Saglabāt izmaiņas»!

3. solis

Pārbaudi 
e-pastu
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Lai izveidotu EU Login, dodies Eiropas Komisijas autorizācijas lapu. Jums atvērsies 
lapa, kurā būs zemāk redzamais logs latviešu vai angļu valodā.

➢ Ja saite nestrādā, ievadi Google meklētājā frāzi «EU Login», pirmais atrastais rezultāts aizvedīs uz 
pareizo lapu.

Izveido 
EU Login

(LV)                                                                                   (EN)

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-12966876-PZZf7szVkPp05HztjzQgRx20G5tydiDzlPGh0IRj8NHNXa0UigybJoFcEGwhzukUuj7zUEGRWcqGrN9lNYP5Bzd4-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-INGc5THzjN02408mT0c1yzYKfjlZmRaYT4bls7hhNaS8fx1iZPsjfNzZhLYPlGMFWUCCt4dMyCBYqrYlFFSp5nW
mailto:https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-12966876-PZZf7szVkPp05HztjzQgRx20G5tydiDzlPGh0IRj8NHNXa0UigybJoFcEGwhzukUuj7zUEGRWcqGrN9lNYP5Bzd4-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-INGc5THzjN02408mT0c1yzYKfjlZmRaYT4bls7hhNaS8fx1iZPsjfNzZhLYPlGMFWUCCt4dMyCBYqrYlFFSp5nW
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

• Ja nepieciešams, šajā lapā vari nomainīt valodu.
• Spied uz pogu «Izveidot kontu» 

Spied šeit, lai 
izveidotu jaunu 
kontu

Spied šeit, lai 
nomainītu 
valodu

Izvēlies kādu 
no 24 Eiropas 
Savienības 
oficiālajām 
valodām

Izveido 
EU Login
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Aizpildi prasīto informāciju.

Šeit ievadi savu vārdu, 
uzvārdu, e-pasta adresi 
(divas reizes), atzīmē kādā 
valodā vēlies saņemt e-
pastus.

***Svarīgi! Izmanto to pašu e-pasta adresi, ar kuru šobrīd esi reģistrējies eTwinning Live, ja neesi 
pārliecināts, ar kādu e-pastu esi reģistrējies, atgriezies pie 1. soļa šīs pamācības sākumā!***

Spied «Izveidot kontu»

Izveido 
EU Login
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

5 minūšu laikā uz norādīto e-pastu saņemsi aicinājumu izveidot paroli.
• Ja vēstule nav saņemta, pārbaudiet savu mēstuļu vai citas mapītes!

Ievadiet paroli

Spied «Iesniegt»

xx1230xx5

Ievadiet paroli atkāroti

Šeit parādīsies Jūsu uniklālais
identifikators, kas sastāvēs no ciparu 
un burtu kombinācijas. To var 
izmantot, lai turpmāk autorizētos 
sistēmā. 

Izveido 
EU Login



5. solis
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Pēc tam, kad parole ir izveidota, vari atgriezties autorizācijas sākuma lapā un 
izmēģināt pieslēgšanos.  

Ievadi e-pastu 
vai unikālo 
identifikatoru

Izveido 
EU Login

Spied «Tālāk»

Ievadi paroli

Spied 
«Pieteikšanās»

Apsveicam! Tu esi izveidojis un veiksmīgi autorizējies Eiropas Komisijas lietotāju 
sistēmā. Šo autorizācijas veidu izmantosi, kad eTwinning pārcelsies uz savu jauno 
mājvietu!

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-12966876-PZZf7szVkPp05HztjzQgRx20G5tydiDzlPGh0IRj8NHNXa0UigybJoFcEGwhzukUuj7zUEGRWcqGrN9lNYP5Bzd4-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-INGc5THzjN02408mT0c1yzYKfjlZmRaYT4bls7hhNaS8fx1iZPsjfNzZhLYPlGMFWUCCt4dMyCBYqrYlFFSp5nW
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Autentifikācijas iespējas

EU Login kontā iespējamas 
dažādi autentifikācijas 
veidi, taču jāņem vērā, ka 
tie sākotnēji nav aktīvi. 

Lai turpmāk izmantotu 
citu autentifikācijas veidu, 
tev pirmo reizi savam 
kontam ir jāpiekļūst ar 
paroli, tad kontā vari 
pievienot papildu 
autentifikācijas metodes. 

EU Login 
konta 
iespējas



Šeit atradīsi savu 
lietotājvārdu un to, 
kādus autentifikācijas 
veidus esi reģistrējis

Šeit var pievienot 
telefona numuru, lai 
autentificētos ar 
īsziņas palīdzību

Šeit var pievienot 
savu eID vai 
eParakstu, lai 
turpmāk to izmantotu 
kā autentifikācija 
veidu

Šeit vari pievienot mobilo 
ierīci, uz kuras ir EU Login 
autentifikācijas  aplikācija. 
Google Play, androīdiem
iPhone, Apple Store

Šeit var pievienot 
speciālās drošības 
atslēgas

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.ecas&hl=lv&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.ecas&hl=lv&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/eu-login/id1056119441
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor

Ja tev jau ir izveidots EU Login, mēs 
aicinām pārliecināties, ka e-pasta 
adrese, ar kuru esi reģistrējis EU Login, 
sakrīt ar eTwinning. 

➢ Dodies uz eTwinning un autorizējies 
profilā (šīs pamācības 1. solis)

➢ Spied «Rediģēt» profilu
➢ Samaini e-pasta adresi, ja tā atšķiras 

no tās, kas izmantota EU Login kontā
➢ Saglabā izmaiņas

Ja vēlies mainīt EU Login e-pastu. 
➢ Dodies uz EU Login
➢ Autorizējies profilā
➢ Dodies uz «Konfigurēt manu kontu»
➢ Samaini e-pasta adresi un saglabā 

izmaiņas

Ja tev jau 
ir EU Login

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-12966876-PZZf7szVkPp05HztjzQgRx20G5tydiDzlPGh0IRj8NHNXa0UigybJoFcEGwhzukUuj7zUEGRWcqGrN9lNYP5Bzd4-jpJZscgsw0K68Q0yFbKMqm-INGc5THzjN02408mT0c1yzYKfjlZmRaYT4bls7hhNaS8fx1iZPsjfNzZhLYPlGMFWUCCt4dMyCBYqrYlFFSp5nW
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
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Paroles 
atgūšana

Mums visiem gadās aizmirst savas paroles un lietotājvārdus. Ja aizmirsi paroli eTwinning, 
raksti mums uz info@etwinning.lv, mēs tev palīdzēsim!

Ja nevari vairs piekļūt EU Login, apskati biežāk uzdotos jautājumus sadaļā «Es nestrādāju ES 
iestādē» vai sazinies ar IT palīdzības dienestu : EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. 

!! Ņem vērā, ka EU Login ir cita sistēma, kuru eTwinning nepārvalda. Pēc 

platformu maiņas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests nevarēs palīdzēt 
atgūt paroles!

mailto:info@etwinning.lv
mailto:EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu

