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Instrukcijas mērķis
Šī instrukcija domāta tiem sistēmas lietotājiem, kuru pārstāvētajai organizācijai ir
nepieciešams ievadīt vairākus pārskatus par attiecīgās organizācijas objektiem. Instrukcijā
aprakstīta kārtība, kādā organizācijas galvenais lietotājs autorizē un piešķir pieejas tiesības
pārējiem organizācijas lietotājiem.
Lietotāja reģistrēšana sistēmā notiek divos soļos:
1) Lietotājam pašam ir jāreģistrējas LVĢMC portālā, adresē http://meteo.lv vai
http://lvgmc.lv izmantojot savu e-pasta adresi, lai iegūtu paroli, kas tiks izmantota lai
pieslēgtos sistēmai. Ja lietotājs ir jau reģistrējies portālā, piemēram, citas
organizācijas ietvaros, viņam nav atkārtoti jāreģistrējas. Lietotājs var reģistrēties
portālā gan pirms, gan pēc galvenais lietotājs piešķir tam piekļuvi savai organizācijai.
2) Sistēmas galvenajam lietotājam ir jāpiešķir lietotājam tiesības veikt darbības galvenā
lietotāja organizācijā.

Lietotāja reģistrācija portālā, paroles iegūšana
1. Jauna lietotāja reģistrēšanās
Jāiet uz http://meteo.lv – Autorizācija.
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2. Jāspiež poga Reģistrēties.

3. Jāievada lietotāja dati.
Portāla lietotāja sasaiste ar pārskatu sistēmas lietotāju notiek izmantojot e-pasta adresi,
tāpēc tai ir jāsakrīt ar to adresi, ko lietotāja reģistrācijai izmanto galvenais lietotājs.

4. Pēc reģistrācijas ieejiet sistēmā.
Lai ieietu sistēmā, izmantojiet izvēlni ‘VIDE’  ‘PĀRSKATU IEVADĪŠANA’, un pēc tam spiediet
uz lielās sarkanās pogas:

2

Ja galvenais lietotājs uz šo brīdi vēl nav piesaistījis lietotāju savai organizācijai, lietotājam tiek
attēlota līguma pieteikuma forma. Šī pieteikuma forma lietotājam nav jāaizpilda! Līguma
pieteikuma forma jāaizpilda tikai, ja ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu par jaunas
organizācijas pārskatu iesniegšanu.
Ja galvenais lietotājs ir reģistrējis lietotāju pirms pirmās pieslēgšanās sistēmai, vai lietotājs
jau iepriekš ir bijis piesaistīts kādai organizācijai, tad lietotājs piekļūst sistēmas lietotāju
sadaļai, un var veikt pārskatu iesniegšanu.
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Pieejas tiesību piešķiršana jaunam lietotājam pārskatu sistēmā
1. Ejiet uz lietotāja galvenās izvēlnes Lietotāju sarakstu.

2. Spiediet ‘Izveidot jaunu lietotāju’.

3. Atveras logs „Lietotāja reģistrācija”.
Obligāti jāievada jaunā lietotāja vārds, uzvārds, e-pasts. Lietotāju papildus identifikācijai ir
iespējams norādīt arī dzimšanas datumu un vietu, taču tas nav obligāti. Spiediet Saglabāt.

Statuss Slēgts būs nepieciešams tajā gadījumā, ja pieeja VVIS šim lietotājam vairs nebūs
vajadzīga, un to varēs nomainīt, Lietotāju sarakstā pretī attiecīgajam lietotājam spiežot
Labot.
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4. Pēc lietotāja reģistrācijas tas jāpievieno uzņēmumam. Tā ir ļoti svarīga operācija,
bez kuras jaunizveidotajam lietotājam nebūs tiesību iesniegt pārskatus par
vajadzīgo organizāciju!!! Spiediet pogu Pievienot.

5. Parādās logs Lietotāja datu atjaunošana.
Šajā logā lietotāju var pievienot organizācijai (var izvēlēties tikai no tām organizācijām,
kurām piesaistīts galvenais lietotājs). Lai lietotājs varētu ievadīt pārskatu informāciju, pie
Saites veida jāizvēlas PSAG – Pārskata sagatavotājs.

6. Aizverot lietotāja informācijas formu vai pārejot uz Lietotāju sarakstu sarakstā
parādās jaunais pievienotais lietotājs. No šī brīža lietotājs var veikt darbības pārskatu
sistēmā.
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