
 
2011.gada oktobrī, Jūrmalā 

Visiem Latvijas tenisistiem! 

Jaunums! 

No 2012.gada visas Latvijas tenisa savienības ietvaros rīkotās sacensības tiks reģistrētas elektroniski, arī 

spēlētājiem tiks izveidotas jaunas licences un  sacensībām varēs reģistrēties tikai un vienīgi elektroniski! Lai to 

izdarītu, tad katram spēlētājam, kas piedalās sacensībās sekojošās vecuma grupās - U 12; U 14, U 16; U 18, 

vīriešu/sieviešu profesionālajās sacensībās kā ar senioru sacensībās, ir jāizveido savs profils www.lts.lv , jāiegūst 

licences numurs(katram spēlētājam tas ir jauns!) un jāsamaksā  gada biedra nauda. Izveidotajā profilā  jānorāda 

savs vārds, uzvārds, kā arī jāpievieno portreta foto  300 dpi izmērā u.c. nepieciešamā informācija. Spēlētāja profils 

tiks saslēgts kopā ar reitingu sistēmu, tādēļ lūdzam izturēties atbildīgi pret sniegto informāciju. Spēlētāja profilu 

var reģistrēt www.lts.lv , uzspiežot pirmajā lapā augšā pa vidu  uz „Reģistrācija” .  

Pieteikties sacensībām, sākot ar 2012.gada 01.janvāri, būs iespējams tikai elektroniski.  

Spēlētāja profila izveide dod iespēju : 

 Saņemt LTS spēlētāja licenci ar fotogrāfiju; 

 Pieteikties LTS kalendārā iekļautajām spēlēm tiešsaiste; 

 Saņemt atlaides no sadarbības partneriem; 

 Veidot blogus, statistiku; 

 Komunicēt ar citiem tenisa spēlētājiem par sevi interesējošām lietām; 

Katram spēlētajam, lai profilu aktivizētu un saņemtu LTS  licenci(licenci varēs  saņemt, sākot ar 2011. gada 

novembri), ir jāiemaksā LTS  licences   gada maksa 20,- Ls apmērā vienā no sekojošiem veidiem:   

 Veicot pārskaitījumu LTS bankas kontā 

Latvijas tenisa savienība 

O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV2010 

Reģ.Nr.40008009525 

A/S Swedbanka, kods HABALV22 

Konts:  LV89HABA001940J038760 

Maksājuma uzdevumā jānorāda  licences  īpašnieka vārds, uzvārds kā arī personas kods, piemēram:  gada maksa par  licenci 

Andris Bērziņš p.k. 123456-654321 

 Ierodoties personīgi LTS birojā O.Kalpaka pr.16, Jūrmalā; 

Sākot ar 2012. gadu licenci  būs iespējams saņemt divu nedēļu laikā pēc maksājuma veikšanas. 2011.gadā  par 

karsu izgatavošanu tiks paziņots internetā vai personīgi. Ja Jūs vēlaties, lai  biedra karte tiktu nosūtīta pa pastu, 

reģistrējot profilu, tas ir jānorāda. Licence pa pastu tiks izsūtīta tikai pēc samaksas saņemšanas(bankas 

pārskaitījums). 

LTS licences,  kas tiks  izsniegtas un par kurām biedra nauda tiks  samaksāta 2011. gada oktobrī –decembrī, būs derīgas līdz 

2012.gada decembrim. Biedra nauda ir ikgadējs maksājums,  gads tiek uzsākts ar 01.janvāri un ilgst līdz 31.decembrim, arī 

biedra naudas samaksas uzskaite notiek   kalendārajā uzskaitē(piemēram, ja biedra nauda tiek iemaksāta janvārī/septembrī  

u.c. attiecīgā gada mēnesī, biedra licence ir derīga uz konkrēto kalendāro gadu līdz attiecīgā gada decembrim, ieskaitot. 

Netiek piemērotas sekojošas atskaites sistēmas – ja biedra nauda ir iemaksāta  piemēram 2012.gada martā- tās derīgums  ir 

līdz 2012.gada decembrim, nevis līdz  2013.gada martam, tāpat ir ar citiem mēnešiem).  Izņēmums ir 2011.gads, kurā netiek 

piemērota gada maksa, bet 2011.gadā samaksātā biedra  nauda, ir derīga uz visu 2012.gadu.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu griezties Latvijas tenisa savienībā: 

Tālrunis 67752121, e-pasts: tennislatvia@gmail.com , mob.tālrunis: 26369338 

http://www.lts.lv/
http://www.lts.lv/
mailto:tennislatvia@gmail.com


 

Reģistrācijas procesa apraksts  

Solis 1. Ievadiet nepieciešamo informāciju zemāk un saņemiet aktivizācijas e-pastu uz e-pasta adresi, kura 

turpmāk kalpos kā Jūsu galvenais identifikators sistēmā. 

Solis 2. Aktivizējiet saiti savā e-pastā un turpiniet reģistrācijas procesu. 

Solis 3. Atzīmējiet sistēmā, kas Jūs esat: spēlētājs, treneris vai kluba administrators (var būt vairāki) 

Ja esat tikai kluba administrators, tad turpmākie soļi nav nepieciešami. Saņemsiet info no LTS administrācijas 

par piekļuves aktivizēšanu. 

Solis 4. Iespējams, ka Jūsu dati jau atrodas datu bāzē (ja esat spēlējis vai trenējis līdz šim) - sistēma 

piedāvās piesaistīties Jūsu profilam. Ja līdz šim Jūsu dati sistēmā nav bijuši, turpiniet ar 5. soli. 

Solis 5. Aizpildiet trūkstošo informāciju par sevi, pievienojiet fotogrāfiju spēlētāja licencei (jābūt redzamai Jūsu 

sejai un pleciem - kā pases foto). Norādīsiet arī vēlamo licences saņemšanas vietu un apmaksas veidu. 

Solis 6. 2-3 nedēļu laikā tiks izgatavota Jūsu spēlētāja licence (biedra karte) - Jūs saņemsiet e-pastu par tās 

izgatavošanu. 

Solis 7. Saņemiet spēlētāja licenci un veiciet apmaksu. 

Solis 8. Jūsu profils sistēmā tiek aktivizēts. 

 

 


