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Ievads 
Šajā instrukcijā uzzināsiet, kas ir divfaktoru autentifikācija un kādēļ tā nepieciešama. Uzzināsiet, kāds 

divfaktoru autentifikācijas veids jums ir piemērotākais. 3. nodaļā aprakstīta divfaktoru autentifikācijas 

pirmreizējā uzstādīšana, bet 4. nodaļā aprakstīta tās izmantošana ikdienā.  

Instrukcijā atradīsiet arī aprakstu par divfaktoru autentifikācijas pamata iestatījumu pārvaldību. Kā arī 

atradīsiet norādes par to, kā izveidot paroli lietotnēm, kuras neatbalsta divfaktoru autentifikāciju. 

 

1. Kas ir divfaktoru autentifikācija? 

 
Autentifikācija ir process, kurā tiek veikta lietotāja identitātes pārbaude sistēmā. 

Parastajai autentifikācijai tiek izmantots lietotājvārds un parole. Savukārt divfaktoru autentifikācijai 

papildus lietotājvārdam un parolei tiek pieprasīts papildu apstiprinājums, ka tiešām esat šī konta 

īpašnieks. Tā ir papildu aizsardzība, ja jūsu paroli ir ieguvusi cita persona. 
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Visdrīzāk divfaktoru autentifikācija jums nav svešs process, jo to jau izmantojat, piesakoties, 

piemēram, internetbankā vai citos pakalpojumos, izmantojot SmartID, kodu kalkulatoru, kodu īsziņā 

uz mobilo tālruni u.c. 

Turpmāk atsevišķām lietotāju grupām, izmantojot Latvijas Universitātes piedāvātos MS Office 

pakalpojumus, piemēram, Office 365, Teams vai e-pastu, būs nepieciešams izmantot divfaktoru 

autentifikāciju. Izvēloties kādu no piedāvātajiem divfaktoru autentifikācijas veidiem, to vēlāk ir 

iespējams mainīt uz citu, vai arī izmantot vienlaicīgi vairākus divfaktoru autentifikācijas veidus. 

 

2. Divfaktoru autentifikācijas veida izvēle 

 
Ja ikdienā izmantojat viedtālruni un jums viedtālrunī ir pieejams interneta pieslēgums, tad iesakām 

izmantot divfaktoru autentifikāciju ar mobilo lietotni (nodaļa 3 un 3.1). 

Ja jums ir mobilais tālrunis, kurā varat saņemt īsziņas, tad jums ērtākais divfaktoru autentifikācijas 

veids varētu būt divfaktoru autentifikācija ar īsziņu (nodaļa 3 un 3.2). 

Ja jums nav pieejams mobilais tālrunis, tad nāksies izmantot divfaktoru autentifikāciju ar tālruņa zvanu 

(nodaļa 3 un 3.3). 

Papildus šīm autentifikācijām ir iespējams izveidot atsevišķu paroli lietotnēm, kuras neatbalsta 

divfaktoru autentifikāciju (piemēram, vecākās savrupā Outlook versijās, Apple Mail, Thunderbird u.c.) 

(nodaļa 6). 

 

3. Divfaktoru autentifikācijas uzstādīšana 

 

Uzmanību! Attēlos redzami paziņojumi dažādās valodās. Valoda, kādā būs sistēmas paziņojumi, ir 

atkarīga no jūsu izvēlētās saskarnes valodas MS Office lietotnēs. 

 

Pēc divfaktoru autentifikācijas aktivizēšanas LU piedāvātajos MS Office pakalpojumos, jums, pirmo 

reizi autentificējoties kādā no tiem, tiks pieprasīts uzstādīt divfaktoru autentifikāciju, ko izmantosiet 

turpmāk, pierakstoties LU piedāvātajos MS Office pakalpojumos. Lai divfaktoru autentifikācijas 

izveides process būtu vienkāršāks, iesakām pirmo reizi pierakstīties vietnē https://office.com. 

Datorā pārlūkprogrammā atveriet vietni https://office.com. Atrodiet pogu “Pierakstīties (Sign in)” un 

noklikšķiniet uz tās. 
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Noklikšķiniet uz pogas “Pierakstīties (Sign in)” un ievadiet savu LU MS Office lietotājvārdu un 

paroli. 
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Parādīsies paziņojuma logs “Nepieciešama papildinformācija (More information required)”.  

Noklikšķiniet uz pogas “Tālāk (Next)”. 
 

 

 

Tālākie soļi atkarīgi no divfaktoru autentifikācijas veida, ko vēlaties uzstādīt.  

• Lai uzstādītu divfaktoru autentifikāciju ar mobilo lietotni, turpiniet sekot soļiem nodaļā 3.1. 

• Lai uzstādītu divfaktoru autentifikāciju ar īsziņu jūsu telefonā (SMS), turpiniet sekot soļiem 

nodaļā 3.2. 

• Lai uzstādītu divfaktoru autentifikāciju ar zvana apstiprināšanu, turpiniet sekot soļiem nodaļā 

3.3. 

 

3.1. Divfaktoru autentifikācijas ar mobilo lietotni uzstādīšana 
 

Lai izveidotu autentifikāciju ar mobilo lietotni, logā “1. darbība (Step 1)” no saraksta izvēlieties 

“Mobilā lietotne (Mobile App)”. Pie lietotnes izmantošanas veida izvēlieties “Saņemt paziņojumus 

par pārbaudēm (Receive notifications for verification)”. 
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Nākamais solis ir lietotnes “Microsoft Authenticator” iestatīšana jūsu viedtālrunī. Ja lietotne mobilajā 

tālrunī iepriekš nav instalēta, tad to tagad nepieciešams izdarīt. Microsoft divfaktoru autentifikācija 

atbalsta arī citas divfaktoru autentifikācijas lietotnes, piemēram, Google Authenticator. Ja jums ir kāda 

no atbalstītājām lietotnēm, tad varat izmantot to. 

 

Lai uzstādītu un izmantotu “Microsoft Authenticator”  mobilo lietotni, jums ir nepieciešams interneta 

savienojums jūsu telefonā (Wi-Fi, mobilie dati, u.c.). 

 

Svarīgi! Mobilo datu izmantošanas gadījumā jūsu operators var piemērot papildu maksu par izmantoto 

datu apjomu. 

 

Mobilā lietotne “Microsoft Authenticator” atrodama Google Play veikalā Android ierīcēm un Apple 

App store veikalā iOS ierīcēm. Lai uzstādītu lietotni Jūsu viedtālrunī, lietotņu veikala meklētājā 

ierakstiet vārdus “Microsoft Authenticator” un izvēlieties atrasto lietotni. Tālāk nospiediet uz pogas 

“Instalēt (Install)”. 

 

 
 

Kad lietotne “Microsoft Authenticator” ir uzstādīta jūsu viedtālrunī, datorā redzamajā logā 

noklikšķiniet uz pogas “Iestatīt (Set up)”. 
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Atveriet viedtālrunī uzstādīto “Microsoft Authenticator” lietotni un sekojiet datorā redzamajām 

darbībām. 

 

Ja lietotni uzstādījāt un atvērāt pirmoreiz, tiks piedāvātas vairākas tālākās pieslēgšanās opcijas. 

Izvēlieties opciju “Izlaist (Skip)” ekrāna augšējā labajā stūrī, ja vēlaties sekot šajā instrukcijā 

norādītajiem soļiem.  

  

a) Ja šis ir pirmais konts, ko pievienojat “Microsoft Authenticator” lietotnei, nospiediet uz pogas 

“Pievienot kontu (Add account)” loga centrā. 

 

b) Ja lietotnē jau iepriekš ir uzstādīts kāds cits konts, lai pievienotu jaunu kontu, nepieciešams   

lietotnes logā labajā augšējā stūrī nospiest uz ikonas ar trīs vertikāliem punktiem un izvēlieties opciju 

“Pieveinot kontu (Add account)” no izvēlnes. 

  

Tad nepieciešams izvēlēties opciju “Darba vai skolas konts (Work or school account)”. Izvēlieties 

“Skenēt QR kodu (Scan a QR code)” un ar tālruni noskenējiet datora ekrānā redzamo QR kodu. 

 

Pēc koda skenēšanas datorā redzamajā izvēlnē izvēlieties opciju “Tālāk (Next)”. 
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Tiksiet pārvirzīts uz nākamo izvēlnes logu, kurā redzams, ka lietotne ir veiksmīgi konfigurēta. 

Noklikšķiniet uz pogas “Tālāk (Next)”. 

 

 
 

Nākamajā solī “2. darbība (Step 2)” notiek saziņas pārbaude ar jūsu tālrunī instalēto lietotni. Tālrunī 

jāparādās paziņojumam, kuru nepieciešam apstiprināt. Paziņojumu atradīsiet mobilā tālruņa 



8 
 

paziņojumu joslā. Ja tomēr neredzat paziņojumu šajā joslā, atveriet “Microsoft Authenticator” un 

pārbaudiet vai lietotnē redzams paziņojums.  

 

 
 

 

Izvēlieties šo paziņojumu un apstipriniet to ar pogu “Apstiprināt (Approve)”. 

 

 
 

 

Pēc paziņojuma apstiprināšanas datorā tiksiet pārvirzīts uz nākamo uzstādīšanas soli. 

 

Solī “3. darbība (Step 3)” jums piedāvās pievienot tālruņa numuru gadījumiem, ja nevarēsiet izmantot 

mobilo lietotni. Izvēlieties valsts kodu un norādiet tālruņa numuru. Šeit varat norādīt mobilā tālruņa 

numuru vai stacionārā tālruņa numuru. Ja norādīsiet mobilā tālruņa numuru, tad varēsiet izmantot arī 

divfaktoru autentifikāciju ar īsziņas (SMS) palīdzību un divfaktoru autentifikāciju ar zvana palīdzību. 
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Ja izvēlēsieties stacionārā tālruņa numuru, tad varēsiet izmantot tikai divfaktoru autentifikāciju ar 

zvanu. 

 

Kad tālruņa numurs ir ievadīts, klikšķiniet pogu “Tālāk (Next)”. 

 

 
 

Nākamajā solī “4. darbība (Step 4)” jums tiek izveidota parole, kuru varat izmantot programmās 

(piemēram, vecākās Outlook versijās, Apple Mail, Thunderbird u.c.) un lietotnēs tālrunī (piem., 

Gmail), kurās nav iespējams izmantot divfaktoru autentifikāciju. Nepieciešamības gadījumā paroli 

varat nokopēt, klikšķinot uz kopēšanas ikonas. Kad tas izdarīts, noklikšķiniet uz pogu “Gatavs 

(Done)”. 

 

 
Tālāk turpiniet sekot soļiem, kas aprakstīti nodaļā 3.4. 
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3.2. Divfaktoru autentifikācijas ar īsziņu (SMS) uzstādīšana 

 
Lai izveidotu autentifikāciju ar īsziņu (SMS), logā “1. darbība (Step 1)”  

• no saraksta izvēlieties “Autentifikācijas tālruņa numurs (Authentication phone)”; 
• norādiet valsti un ierakstiet sava mobilā tālruņa numuru; 

• pie metodes sadaļas izvēlieties “Sūtīt man kodu īsziņas veidā (Send me a code by text mes-

sage)”; 

• noklikšķiniet uz pogas “Tālāk (Next)”. 
 

 
 

Savā mobilajā tālrunī saņemsiet īsziņu ar kodu. Ievadiet saņemto kodu logā “2. darbība (Step 2)” un 

noklikšķiniet uz pogas “Verificēt (Verify)”. 

 

 
 

Logā “3. darbība (Step 3)” jums tiek izveidota parole, kuru varat izmantot programmās (piemēram, 

vecākās Outlook versijās, Apple Mail, Thunderbird u.c.) un lietotnēs tālrunī (piemēram, Gmail), kurās 
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nav iespējams izmantot divfaktoru autentifikāciju. Nepieciešamības gadījumā paroli varat nokopēt, 

klikšķinot uz kopēšanas ikonas. Kad tas izdarīts, noklikšķiniet uz pogu “Gatavs (Done)”. 
 

 
 

Tālāk turpiniet sekot soļiem, kas aprakstīti nodaļā 3.4. 

 

3.3. Divfaktoru autentifikācijas ar zvana apstiprināšanu uzstādīšana 

 
Lai izveidotu autentifikāciju ar zvana apstiprināšanu, logā “1. darbība (Step 1)”:  

• no saraksta izvēlieties “Autentifikācijas tālruņa numurs (Authentication phone)”; 
• norādiet valsti un ierakstiet sava tālruņa numuru; 

• pie metodes sadaļas izvēlieties “Zvanīt man (Call me)”; 

• noklikšķiniet uz pogas “Tālāk (Next)”. 

 

 
 

Kad parādīsies logs “2. darbība (Step 2)”, savā tālrunī saņemsiet zvanu, uz kuru ir jāatbild. Zvanītāja numurs 

būs ar ārvalstu kodu. Zvana laikā Jums lūgs apstiprināt šo zvanu, uz tālruņa klaviatūras nospiežot taustiņu # -

“Reste (Hash)”. 
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Pēc zvana apstiprināšanas tiksiet pārvirzīts uz logu “3. darbība (Step 3)”. Jums tiek izveidota parole, 

kuru varat izmantot programmās (piemēram, vecākās Outlook desktop versijās, Apple Mail, 

Thunderbird u.c.) un lietotnēs tālrunī (piemēram, Gmail), kurās nav iespējams izmantot divfaktoru 

autentifikāciju. Nepieciešamības gadījumā paroli varat nokopēt, klikšķinot uz kopēšanas ikonas. Kad 

tas izdarīts, noklikšķiniet uz pogas “Gatavs (Done)”. 
 

 
 

Tālāk turpiniet sekot soļiem, kas aprakstīti nodaļā 3.4. 
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3.4. Divfaktoru autentifikācijas uzstādīšana – turpinājums 
 

Iespējams, ka jums tiks piedāvāts pārlūkprogrammā saglabāt pierakstīšanās informāciju. Šo opciju 

noteikti nedrīkst izmantot publiski pieejamos datoros, taču, ja konkrēto ierīci izmantojat tikai jūs, varat 

izvēlēties opciju “Jā (Yes)”, lai retāk būtu jāpierakstās O365 sistēmā.  

 

 
 

Dažos gadījumos jums var tikt jautāts vai organizācijai atļaut pārvaldīt jūsu ierīci. Autentificējoties nav 

nepieciešams norādīt, ka organizācija pārvalda Jūsu ierīci, tādēļ izņemiet atzīmi no sadaļas “Atļaut 

organizācijai pārvaldīt manu ierīci (Allow Organization to manage my device)” un noklikšķiniet uz 

pogas “Labi (Done)”. 
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4. Microsoft Office 365 platformas divfaktoru autentifikācijas izmantošana 

 

Svarīgi! Lai izmantotu Microsoft Office divfaktoru autentifikāciju, to vispirms nepieciešams uzstādīt. 

Uzstādīšanas process aprakstīts šīs instrukcijas 3. nodaļā. 

 

Kad esat veikuši divfaktoru autentifikācijas uzstādīšanas pēc 3. nodaļā aprakstītajām norādēm, tad 

turpmāk autorizējoties Jūsu MS Office kontā, jums tiks lūgts apstiprināt jūsu identitāti, izmantojot 

jūsu izvēlēto divfaktoru autentifikācijas veidu. 

 

Lai pierakstītos kādā no MS Office pakalpojumiem, ievadiet savu LU MS Office 365 lietotājvārdu, 

kas ir formā Jūsu LUIS lietotājvārds + @edu.lu.lv – lietotajvards@edu.lu.lv un savu paroli 

(vienāda ar Jūsu LUIS nesankcionētās daļas paroli). 
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Nākamajā solī Jums tiks lūgts apstiprināt Jūsu identitāti, izmantojot Jūsu izvēlēto divfaktoru 

autentifikācijas veidu. 

Tālākie soļi atkarīgi no divfaktoru autentifikācijas veida, ko vēlaties izmantot. 

• Lai izmantotu divfaktoru autentifikāciju ar mobilo lietotni, turpiniet sekot soļiem nodaļā 4.1. 

• Lai izmantotu divfaktoru autentifikāciju ar īsziņu jūsu telefonā (SMS), turpiniet sekot soļiem 

nodaļā 4.2. 

• Lai izmantotu divfaktoru autentifikāciju ar zvana apstiprināšanu, turpiniet sekot soļiem nodaļā 

4.3. 

 

P.S. Ja savā kontā esat uzstādījis vairākus divfaktoru autentifikācijas veidus, nākamajā logā varat 

norādīt kuru no tiem šoreiz vēlaties izmantot, lai apstiprinātu savu identitāti. 
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4.1. Divfaktoru autentifikācija MS Office produktos, izmantojot mobilo lietotni 
 

Kad esat ievadījis savu lietotājvārdu un paroli, sistēma lūgs jums apstiprināt savu identitāti, izmantojot 

mobilo lietotni “Microsoft Authenticator”. 

 

Svarīgi! Veicot autentifikāciju ir iespējams norādīt, ka vēlaties, lai sistēma saglabā jūsu datus šajā 

iekārtā un nākamās 30 dienas nelūdz apstiprināt jūsu identitāti (opcija “Turpmākās 30  dienas vairs 

nejautāt”). Šo nedrīkst veikt publiski pieejamās iekārtās, jo tādejādi citas personas, kas izmanto ierīci 

var iegūt piekļuvi jūsu kontam.  

 

* Piezīme.  Gadījumā, ja nav iespējams izmantot mobilo lietotni (nav pieejams internets telefonā vai 

pati ierīce), piemēram, ja ierīce ir atstāta mājās, varat noklikšķināt uz sadaļas “Pašlaik nevaru 

izmantot savu lietojumprogrammu Microsoft Authenticator”. Jums tiks piedāvāta iespēja 

apstiprināt savu identitāti ar kādu citu no pieejamajiem divfaktoru autentifikācijas veidiem. 

 

 

 
 

Jūsu viedtālrunī parādīsies paziņojums par pieslēgšanās mēģinājumu Jūsu MS Office kontam. 

Paziņojumu atradīsiet mobilā tālruņa paziņojumu joslā. Ja tomēr neredzat paziņojumu šajā joslā, 

atveriet “Microsoft Authenticator” lietotni un pārbaudiet vai lietotnē redzams paziņojums.  
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Atverot lietotni “Microsoft Authenticator” vai pieskaroties paziņojumam, atvērsies logs “Approve 

sign-in? (Apstiprināt pierakstīšanos?)”. Pieskarieties pogai “Approve (Apstiprināt)”, lai 

apstiprinātu pieslēgšanos.  

 

Iespējams, ka jums tiks piedāvāts pārlūkprogrammā saglabāt pierakstīšanās informāciju. Šo opciju 

noteikti nedrīkst izmantot publiski pieejamos datoros, taču, ja konkrēto ierīci izmantojat tikai jūs, varat 

izvēlēties opciju “Jā (Yes)”, lai retāk būtu jāpierakstās O365 sistēmā. 
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Pēc identitātes apstiprināšanas autorizācija ir pabeigta. 

 

4.2. Divfaktoru autentifikācija MS Office produktos, izmantojot īsziņu (SMS) 
 

Kad esat ievadījis savu lietotājvārdu un paroli, sistēma lūgs jums apstiprināt savu identitāti, izmantojot 

kodu. Kods tiks nosūtīts uz jūsu norādīto telefona numuru kā īsziņā (SMS). 
 

 
 

 

 

Atveriet telefonā saņemto ziņu, ievadiet ziņā norādīto kodu logā “Koda ievade” un noklikšķiniet uz 

pogas “Verificēt (Verify)”. 
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Svarīgi! Veicot autentifikāciju ir iespējams norādīt, ka vēlaties, lai sistēma saglabā jūsu datus šajā 

iekārtā un nākamās 30 dienas nelūdz apstiprināt jūsu identitāti (opcija “Turpmākās 30  dienas vairs 

nejautāt”). Šo nedrīkst veikt publiski pieejamās iekārtās, jo tādejādi citas personas, kas izmanto ierīci 

var iegūt piekļuvi jūsu kontam.  

 

Iespējams, ka jums tiks piedāvāts pārlūkprogrammā saglabāt pierakstīšanās informāciju. Šo opciju 

noteikti nedrīkst izmantot publiski pieejamos datoros, taču, ja konkrēto ierīci izmantojat tikai Jūs, varat 

izvēlēties opciju “Jā (Yes)”, lai retāk būtu jāpierakstās O365 sistēmā. 

 

 
 

Pēc identitātes apstiprināšanas autorizācija ir pabeigta. 
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4.3. Divfaktoru autentifikācija MS Office produktos, izmantojot zvana 

apstiprināšanu 

 
Kad esat ievadījis savu lietotājvārdu un paroli, sistēma lūgs jums apstiprināt savu identitāti, izmantojot 

zvanu. 

 

 
 

Svarīgi! Veicot autentifikāciju ir iespējams norādīt, ka vēlaties, lai sistēma saglabā jūsu datus šajā 

iekārtā un nākamās 30 dienas nelūdz apstiprināt jūsu identitāti (opcija “Turpmākās 30  dienas vairs 

nejautāt”). Šo nedrīkst veikt publiski pieejamās iekārtās, jo tādejādi citas personas, kas izmanto ierīci 

var iegūt piekļuvi Jūsu kontam.  

 

Savā tālrunī saņemsiet zvanu, uz kuru ir jāatbild. Zvanītāja numurs būs ar ārvalstu valsts kodu. Zvana 

laikā jums lūgs apstiprināt šo zvanu, uz tālruņa klaviatūras nospiežot taustiņu # - “Reste (Hash)”. 

Pēc taustiņa nospiešanas jūs informēs, ka pieprasījuma apstiprināšana ir notikusi veiksmīgi. 

 

Iespējams, ka jums tiks piedāvāts pārlūkprogrammā saglabāt pierakstīšanās informāciju. Šo opciju 

noteikti nedrīkst izmantot publiski pieejamos datoros, taču, ja konkrēto ierīci izmantojat tikai Jūs, varat 

izvēlēties opciju “Jā (Yes)”, lai retāk būtu jāpierakstās O365 sistēmā. 
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Pēc identitātes apstiprināšanas autorizācija ir pabeigta. 

 

 

5. Divfaktoru autentifikācijas iestatījumu pārvaldība MS Office kontā 
 

Ja vēlaties mainīt divfaktoru autentifikācijas iestatījums – pievienot citu divfaktoru autentifikācijas 

veidu, dzēst divfaktoru autentifikācijas veidu vai mainīt divfaktoru autentifikācijas veida iestatījumus, 

to varat izdarīt vietnē https://office.com. Pēc autorizācijas vietnē lapas labajā augšējā stūrī noklikšķiniet 

uz sava profila ikonas, un no saraksta izvēlieties “Skatīt kontu (View account)”. 
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Konta pārskatā izvēlieties sadaļu “Drošības informācija (Security information)”. 

 

Šajā izvēlnē redzama informācija par jūsu divfaktoru autentifikācijas iestatījumiem – iestatītais tālruņa 

numurs, programmas parole, ko iespējams izmantot, lai autorizētos lietotnēs, kas neatbalsta divfaktoru 

autentifikāciju (piemēram, vecākās Outlook desktop versijās, Apple Mail, Thunderbird u.c.), kā arī 

avārijas atslēgšanas iespēja tiem gadījumiem, kad ierīce ir pazaudēta, un ir aizdomas, ka to izmanto 

kāda cita persona. 

Šajā iestatījumu panelī iespējams mainīt to, kā tieši darbojas jūsu divfaktoru autentifikācija. 

Noklikšķinot uz zilās saites “Mainīt (Change)” (skatīt attēlu augstāk), iespējams mainīt noklusēto 

divfaktoru autentifikācijas metodi uz citu. 

 

 

Tāpat, klikšķinot uz opcijas “+ Pievienot metodi (Add method)”, iespējams pievienot jaunu, 

alternatīvu divfaktoru autentifikācijas metodi, piemēram, citu tālruņa numuru vai autentifikācijas 

paroli.  
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Izvēloties pievienot kādu no šīm metodēm, sekojiet ekrānā norādītajām darbībām. Šajā posmā veicamie 

soļi ir līdzīgi 3. nodaļā aprakstītajiem. 

Programmas paroles izveide sīkāk aprakstīta 6. nodaļā. 

 

6. Programmas paroles izveide lietotnēm, kuras neatbalsta divfaktoru 

autentifikāciju 
 

Ja izmantojat trešās puses lietotnes vai vecākas paaudzes Microsoft produktus, kas neatbalsta 

divfaktoru autentifikāciju, lai piekļūtu Microsoft Office produktiem, šīm programmām nepieciešams 

izveidot programmas paroli.  

Autorizējoties lietotnēs, kas neatbalsta divfaktoru autorizāciju, programmas paroli izmanto, ievadot 

to savas MS Office konta paroles vietā. Šādas lietotnes ir, piemēram, vecākas Outlook desktop 

versijās, Apple Mail, Thunderbird, Gmail telefonā u.c. 

 

Šajā piemērā tiks aprakstīta programmas paroles izveide un izmantošana “Thunderbird” e-pasta 

klientam, taču paroles izveides process ir vienāds, neskatoties uz to, kādā programmā tā tiks 

izmantota.  

 

Programmas paroli iespējams iegūt divos viedos:  

1) tā tiek automātiski izveidota, veicot divfaktoru autentifikācijas uzstādīšanu. Uzstādīšanas 

procesa beigās tiek piedāvāts šo paroli nokopēt un izmantot lietotnēs, kas neatbalsta 

divfaktoru autentifikāciju (skatiet nodaļas 3.1, 3.2 vai 3.3) 

2) programmas paroli iespējams izveidot sava Microsoft Office konta divfaktoru autentifikācijas 

iestatījumu panelī. Lai atvērtu šo iestatījumu logu, sekojiet soļiem, kas aprakstīti 5. nodaļā 

Kad, sekojot 5. nodaļā aprakstītajiem soļiem, esat atvēris sava konta sadaļu “Drošības informācija 

(Security information)”, noklikšķiniet uz “+ Pievienot metodi (Add method)” un izvēlieties  opciju 

“Programmas parole (App password)”. 
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Ievadiet vēlamo paroles nosaukumu (ieteicams nosaukumu veidot atbilstošu lietotnei, kurā plānojat 

izmantot šo paroli, šeit – Thunderbird) un noklikšķiniet uz pogas “Tālāk (Next)”. 

 

 

Nākamajā logā tiks izveidota programmas parole. Nokopējiet to, noklikšķinot uz pogas 1., un noklikšķiniet uz 

pogas “Gatavs (Done)”. 

  

Kad parole ir izveidota vai iegūta uzstādīšanas procesā, to iespējams izmantot, lai pieslēgtos 

lietotnēm, kas neatbalsta divfaktoru autentifikāciju. Kā piemērs apskatīts “Thunderbird” e-pasta 

klients. 

Kad lietotne paziņo, ka neizdodas savienoties ar serveri, 
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izvēlieties “Ievadīt jaunu paroli (Enter new password)”. 

Paroles laukā neievadiet savu ierasto konta paroli, bet programmas paroli, ko ieguvāt veicot 

augstāk minētos soļus. 

 

 

 

Noklikšķinot uz pogas “Pierakstīties (Sign in)”, lai veiktu savienošanos ar e-pasta serveri. 

 

 

 

 


