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Windows 10 Education licences iegūšanas un lietošanas nosacījumi  

Šī instrukcija palīdzēs izglītojamiem, kas mācās kādā no Rīgas pašvaldības 

izglītības iestādēm iegūt licencētu Windows 10 Education operētājsistēmu  un 

tās aktivizācijas atslēgu privātai lietošanai vienam datoram bez maksas.  

Windows 10 Education ir īpaši izglītībai paredzētā operētājsistēmas versija, 

kas pēc būtības ir funkcionāli visbagātākā Windows 10 Enterprise versija 

komplektā ar papildus rīkiem izglītības procesam, piemēram, Step Recorder. 

Jāņem vērā, ka šī ir operētājsistēmas atjaunināšanas (upgrade) licence un der 

tikai tādam datoram, uz kura jau iepriekš ir uzstādīta kāda no legāli iegādātām 

Microsoft Windows versijām.  

Pabeidzot mācības Rīgas pašvaldības izglītības iestādē, Jūsu datorā uzstādītā 

Windows 10 Education operētājsistēma turpinās darboties. 

Lūdzam ņemt vērā, ka šī licence nav paredzēta lietošanai izglītības iestādes 

datoros. Tam ir jāizmanto pašvaldībai piešķirtā licence un šīs programmatūras 

uzstādīšanai ir cita kārtība.  

 

Kā iegūt Windows 10 Education 

Windows 10 Education iegūšana līdzinās produkta iegādei Interneta veikalā, 

tikai par to Jums nav jāmaksā. Lai iegūtu Windows 10, atveriet tīmekļa lapu 

http://riga.onthehub.com - tā ir Microsoft partnera “Kivuto” mājas lapa.  

Lai reģistrētos, nospiediet pogu Register. 

 

http://riga.onthehub.com/
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Logā, kas atvērsies, ievadiet savu e-pasta adresi sistēmā @edu.riga.lv un 

noklikšķiniet pogu Continue.  

Svarīgi! Reģistrējoties, ir jālieto Jūsu e-pasta adrese sistēmā @edu.riga.lv. 

Citās sistēmās (Gmail, Inbox u.c.) reģistrēto e-pasta adresi nav iespējams 

izmantot, lai iegūtu bezmaksas Windows 10 Education. 

 

Pēc e-pasta ievadīšanas, ievadiet pārējo konta izveidei nepieciešamo 

informāciju – vārdu (First name), uzvārdu (Last name), vēlamo lietotāja vārdu 

(User name) un paroli divas reizes (Password un Confirm password).  

Ieteikums: kā vēlamo lietotāja vārdu norādiet savu e-pastu @edu.riga.lv 

sistēmā – tā Jums būs vieglāk to atcerēties. 

 
 

Svarīgi! Reģistrējoties, norādiet, ka Jūs esat izglītojamais, lietotāju grupu 

sarakstā izvēloties Students, jo bezmaksas Windows 10 Education piedāvājums 

attiecas tikai uz izglītojamiem.  
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Lai reģistrētos, ievadiet sistēmas piedāvāto burtu salikumu (tā ir aizsardzība no 

automatizētiem reģistrācijas robotiem) un nospiediet Register. 

 

 

 

Pēc informācijas ievadīšanas, nākamajā logā saņemsiet paziņojumu par to, ka 

reģistrāciju nepieciešams apstiprināt, atverot Jūsu e-pastu @edu.riga.lv. 

 

 

Atverot savu @edu.riga.lv e-pastu, redzēsiet saņemto vēstuli no “Kivuto”. 

Tajā nepieciešams noklikšķināt uz hipersaites, lai aktivizētu Jūsu reģistrāciju. 
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Pēc hipersaites nospiešanas atvērsies logs ar apstiprinājumu, ka lietotāja 

reģistrācija ir veiksmīga. 

Veiciet pieteikšanos Kivuto sistēmā, sadaļā Sign In ievadot savu lietotāja vārdu 

(User name) un paroli (Password) un nospiežot pogu Sign In. 

 

 

Ņemot vērā to,  ka veicot reģistrāciju, esat norādījuši, ka esat izglītojamais, pēc 

pieteikšanās Jums automātiski tiks atvērta Kivuto portāla Students sadaļa.  
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Students sadaļā savus produktus piedāvā dažādi programmatūras ražotāji – 

IBM, Microsoft un citi, tāpēc Jums ir jāpārslēdzas uz portāla apakš sadaļu 

Microsoft, kurā atradīsiet Windows 10. 

 

 

Noklikšķiniet uz Windows 10 ikonas. Parādīsies logs, kurā tiek piedāvātas divi 

Windows instalācijas versijas – pilnā un versija, kurā nav iekļauts Windows 

Media Player un citas ar to saistītas komponentes (apzīmēta ar burtu “N”).  

Izvēlieties Jums nepieciešamo Windows versiju un pievienojiet to grozam ar 

pogu Add to Cart. 

 

 

Pēc Windows 10 ievietošanas grozā, dodieties uz sadaļu Shopping Cart.  
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Apstipriniet produkta saņemšanu, nospiežot Check Out. 

 

 

Nākamajā logā Jums ir jāpiekrīt produkta licences nosacījumiem. Ievadiet savu 

lietotāja vārdu (User name), un savu vārdu, uzvārdu Signature (type name) un 

nospiediet Accept. 
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Pēc šo darbību veikšanas parādīsies logs, kurā nospiediet pogu Check Out. 

 

Jums ir jāpiekrīt produkta izmantošanas nosacījumiem, ievadot savu lietotāja 

vārdu (User name) un kā parakstu (Signature) - savu vārdu un uzvārdu. 
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Nākošajā logā pārbaudiet ievadītās informācijas pareizību un nospiediet 

Proceed With Order 
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Pēc šo darbību veikšanas, parādīsies apstiprinājuma logs, ar operētājsistēmas 

aktivizācijas atslēgu (Product Key).  

Svarīgi! Saglabājiet atslēgu savā datorā, jo tā būs nepieciešama, uzstādot 

Windows 10. Šī atslēga Kivuto portālā Jūsu profilā saglabāsies tikai 1 

mēnesi. Ja nesaglabāsiet atslēgu savā datorā, tad jārēķinās, ka pēc 1 mēneša lai 

piekļūtu tai portālā, tas būs Kivuto maksas pakalpojums. 

 

Lai iegūtu pamācību, kā uzstādīt šo operētājsistēmu, noklikšķiniet pogu  

Get started. Atkarībā no Jūsu datorā patlaban uzstādītās operētājsistēmas 

versijas, Jums tiek piedāvātas trīs opcijas: 

1. Windows 7, Windows 8 un Windows 8.1 lietotājiem jāizmanto 

pamācībā piedāvātā saite Microsoft Windows 10 Software download site 

Tā ļauj lejupielādēt īpašu rīku Windows instalācijas kopēšanai kādā no 

datu nesējiem.  

2. Windows XP un Windows Vista lietotājiem jāizmanto pamācībā 

piedāvātā saite Microsoft’s ISO Software Dowload site. Jums tiek 

piedāvāts lejupielādēt Windows 10 ISO attēlu, kuru varat ierakstīt, 

piemēram, DVD diskā. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicwindows10
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/vlacademicISO
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3. Windows 10 Home vai Professional lietotājiem jāizmanto esošās 

operētājsistēmas atjaunināšanas uz Windows 10 Education opcija, 

atverot:  

Settings » Update and security » Activation un noklikšķinot Change product key. 

 

 

 

 


