
Kā notiek elektroniskā 
optometristu reģistrācija 
Soli pa solim
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Elektroniskais optometristu reģistrs (EOR)

• Portālā skolas.lu.lv

• Reģistrēšanās

Ar LU vai LUIS 
identifikāciju un paroli

Izveidojiet 
jaunu kontu

Ir zināma parole
(skatīt 3.slaidu)

Nav zināma parole
(skatīt 9.slaidu)

Atjaunojiet caur 
LU IT servisu
67034714
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EOR (soli pa solim) [1]

• Atvērt «skolas.lu.lv», atrast «FMF-Optometrijas nodaļu» 
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EOR (soli pa solim) [2]

• Ieiet «Optometristu sertifikācijas reģistrā»
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EOR (soli pa solim) [3]

• Pirmo reizi jāieiet ar pogu «Turpināt»

5



EOR (soli pa solim) [4]

• Ievadiet:

• «LU studenta 
apliecības numuru» 

• «paroli» 

• «pieslēgties»
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EOR (soli pa solim) [5]

• Parādīsies uzraksts «Šim kursam šobrīd nevar reģistrēties»:

• lai pabeigtu reģistrāciju un Jūs varētu redzēt sevi šajā vietnē,
jāveic vēl nākamais [6] solis
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EOR (soli pa solim) [6]

• Jānosūta e-pasts uz «looa-kp@inbox.lv» ar sekojošiem
datiem:

• ar kādu identitāti esiet pieslēdzies – vārds, uzvārds (redzams
labajā augšējā stūrī, kur blakus būs iekavās (Atslēgties), kā arī
zemāk

• ja ir zināma arī e-pasta adrese, kuru lietojāt kā kontaktepastu
LU portālā
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Ja nav zināma 

LU portāla 

ID un parole

Sākumā sazināties ar LU IT servisu 
(67034714) un noskaidrot, vai ir 
iespējams atjaunot ID un paroli

Ja izdevās atjaunot 
ID un paroli

Skatīt 3.slaidu

Ja neizdodas 
atjaunot ID un 

paroli

Jāizveido 

Jauns konts

Skatīt 10.slaidu



Jauna konta izveide [1]

• Atvērt «skolas.lu.lv», atrast «FMF-Optometrijas nodaļu» 
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Jauna konta izveide [2]

• Ieiet «Optometristu sertifikācijas reģistrā»
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Jauna konta izveide [3]

• Jānospiež pogu «Turpināt»
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Jauna konta izveide [4]

• Izvēlēties «Izveidot jaunu kontu»
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Jauna konta izveide [5]

• Ievadīt prasīto informāciju
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Jauna konta izveide [6]

• Jānosūta e-pasts uz «looa-kp@inbox.lv»

• ar kādu identitāti esiet pieslēdzies (skatīt 8.slaidu):

• vārds, uzvārds

• e-pasta adrese
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EOR

• Visos gadījumos pēc e-pasta nosūtīšanas pacietīgi jāgaida,
kad Jūs piereģistrēs no «Optometristu sertifikācijas
reģistra» puses un Jums atbildēs uz e-pastu: «reģistrācija
ir pabeigta»

• Tikai pēc tam varēsiet redzēt savu kontu

• Uzreiz kontā neredzēsiet savus OTP, jo tos pēc
reģistrēšanās atbildīgajam cilvēkam būs jāsavada.

• Pēc laika redzēsiet arī sertifikāta derīguma termiņu un
uzkrātos OTP.
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