
LMT Okartes draugi 

Veido draugu grupu manslmt.lv un turpmāk vienmēr ar saviem LMT Okartes draugiem 
sazinies īpaši izdevīgi – runājiet un sūtiet īsziņas savā starpā par € 0.0142! 

 

Grupas izveidošana 

Draugu grupu var veidot divējādi – manslmt.lv vai ar īsziņu palīdzību. 

 Nosūti draugiem uzaicinājumu no manslmt.lv. Ja esi jau reģistrējies, izmanto esošo 
paroli, ja ne – kļūsti par manslmt.lv lietotāju un saņem paroli. 

 Sūtot īsziņu komandas uz numuru 1616. Šīs īsziņas tiek tarificētas kā standarta īsziņas. 
Vairāk par īsziņu komandām var uzzināt zemāk. 

Lūdzu, ievēro! 
Draugu grupā var iekļaut tikai LMT Okartes lietotājus.  
Grupā jābūt vismaz 3 dalībniekiem, dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 20. 
Draugu grupu var izveidot, ja LMT Okarti nav beidzies avansa derīguma termiņš. 

 

Dalība grupā 

Kā rīkoties, ja saņem uzaicinājumu kļūt par LMT Okartes draugu grupas 
dalībnieku? 
Ja saņem īsziņu ar uzaicinājumu, 3 dienu laikā tas jāapstiprina, saņemto īsziņu nosūtot 
atpakaļ uz numuru 1616. 
Ja 3 dienu laikā neviens no uzaicinātajiem draugiem dalību neapstiprina, grupa netiek 
izveidota. Grupu nav iespējams izveidot arī tad, ja dalību apstiprina tikai viens draugs. 
Ja beidzies LMT Okartes avansa derīguma termiņš, uzaicinājumu apstiprināt nevar. 
Uzmanību! 
Pēc uzaicinājumu nosūtīšanas grupā tiek rezervētas vietas visiem uzaicinātajiem 
dalībniekiem. Uzaicinājumu apstiprināšanai atvēlētajā laikā – 3 dienās – nav iespējams 
dzēst grupu, tās dalībnieku vai galveno numuru. Arī jaunu uzaicinājumu sūtīšana ir 
ierobežota – iespējams izsūtīt tikai tik uzaicinājumu, cik palikušas brīvas vietas 
(jāieskaita arī tie dalībnieki, kas vēl nav apstiprinājuši savu dalību). Piemēram, ja draugu 
grupas galvenais numurs ir nosūtījis uzaicinājumus 10 dalībniekiem, tad nākamajās trīs 
dienās vēl vari uzaicināt tikai 9 draugus. Ja daži uzaicinājumi netiek apstiprināti, pēc 3 
dienām vari aicināt jaunus draugus atbilstoši brīvo vietu skaitam grupā. 
 

Galvenais numurs 

Ja pats veido savu grupu, Tu automātiski kļūsti par tās galveno numuru. Tas nozīmē, ka 
esi grupas administrators ar vairākām priekšrocībām, kuru nav citiem grupas 
dalībniekiem.  
LMT Okartes draugu grupas galvenā numura priekšrocības. 

 Iekļaut grupā jaunus dalībniekus 
 Izslēgt grupas dalībniekus 

http://manaokarte.lv/
http://manaokarte.lv/


 Norādīt citu galveno numuru 
 Dzēst grupu 
 Veidot un mainīt grupas nosaukumu (tikai manslmt.lv) 
 Norādīt un mainīt grupas dalībnieku vārdus (tikai manslmt.lv) 

Administrēt grupu Tu vari gan sadaļā manslmt.lv, gan ar īsziņu komandu palīdzību. 
Ja galvenais numurs izstājas vai tiek izslēgts no grupas, visiem grupas dalībniekiem tiek 
izsūtīta informatīva īsziņa. No šī brīža tas grupas dalībnieks, kurš pirmais (1 dienas 
laikā) nosūta saņemto īsziņu atpakaļ, kļūst par grupas jauno galveno numuru. 
 

Grupas dalībnieks 

Ja esi uzaicināts kādā LMT Okartes draugu grupā un apstiprinājis uzaicinājumu, Tu 
kļūsti par grupas dalībnieku. Tev ir iespēja veikt dažādas darbības. 
Draugu grupas dalībnieks var: 

 skatīt savas grupas dalībnieku sarakstu; sadaļā manslmt.lv vari aplūkot arī grupas 
nosaukumu un dalībnieku vārdus 

 skatīt grupas galveno numuru 
 izstāties no dalības grupā 
 uzstādīt un mainīt savu vārdu 

Dalības grupā pārtraukšana 

Ikviens LMT Okartes lietotājs var būt tikai vienas draugu grupas dalībnieks. Bet, ko darīt, 
ja vairs nevēlies būt kādas grupas dalībnieks? 
Ja pats esi izveidojis grupu, bet vēlāk gribi veidot citu, esošā grupa jādzēš, vai arī Tev 
no tās jāizstājas. Ja vairs nevēlies būt kādas grupas dalībnieks: 

 lūdz galvenajam numuram izslēgt Tevi no grupas 
 apstiprini uzaicinājumu pievienoties citai grupai 
 nosūti izstāšanās īsziņu 

Izmaiņas grupas sastāvā 

Ja no Tavas LMT Okartes draugu grupas izstājas vai tiek izslēgts kāds dalībnieks, Tu 
par to uzzināsi, saņemot īsziņu. 
Ir iespējami gadījumi, kad dalībnieku izslēdz no grupas: 

 pārejot uz LMT pēcapmaksas pieslēgumu 
 ja grupā paliek mazāk nekā 3 dalībnieki un grupa tiek likvidēta 
 ja grupas galvenais numurs bez grupas dalībnieka lūguma izslēdz no grupas 

Uzmanību! Īsziņas par izmaiņām grupas sastāvā netiek sūtītas laika posmā no 20:00 
līdz 08:00. 
Lai uzzinātu vairāk par īsziņu komandām, lasi šeit. 
Lūdzu iepazīsties arī ar šo informāciju par aizsardzību pret krāpniecību. 
 

http://front-www-master.td.lmt.lv:10161/lat/okartes_draugi_komandas
http://www.lmt.lv/lv/krapnieciskas-darbibas


OKartes draugi – administrēšanas komandas 
Komandas jāsūta uz numuru 1616. 

 

Komandas 
apraksts 

Atslēgas  
vārds 

Komanda Skaidrojums 

Grupas  
veidošana  
vai  
papildināšana 

V  
vai  
VEIDOT 

V#2XXXXXXX# 
2XXXXXXX# 
2XXXXXXX 

Tu vari veidot draugu grupu, 
norādot vismaz 2 numurus, kurus 
vēlies iekļaut savā grupā. Ja 
grupu jau esi izveidojis, vari 
papildināt to ar jauniem 
dalībniekiem. 

Grupas 
dalībnieku 
saraksta 
skatīšana 

S  
vai 
SARAKSTS 

S Tu vari apskatīt to tālruņa 
numuru sarakstu, kuri iekļauti 
Tavā draugu grupā. 

Grupas 
dalībnieku 
dzēšana no 
grupas 

D  
vai  
DZEST 

D#2XXXXXXX 
vai 
D#2XXXXXXX# 
2XXXXXXX# 
2XXXXXXX 

Ja Tev ir grupas galvenais 
numurs, vari izdzēst vienu vai 
vairākus grupas dalībniekus. 

Visas grupas 
dzēšana 

D  
vai  
DZEST 

D#GRUPU Ja Tev ir grupas galvenais 
numurs, vari izdzēst visu draugu 
grupu. 

Izstāšanās no 
grupas 

G–  
vai  
GRUPA– 

G– Tev ir iespēja izstāties no grupas. 
Ja Tev ir grupas galvenais 
numurs, savā vietā norādi citu 
galveno numuru no savas 
grupas. 

Galvenā 
numura 
noskaidrošana 

N  
vai NUMURS 

N Tu vari noskaidrot, kurš ir Tavas 
draugu grupas galvenais numurs. 

Galvenā 
numura maiņa 

N  
vai NUMURS 

N#2XXXXXXXX Ja Tev ir grupas galvenais 
numurs, vari savā vietā norādīt 
citu galveno numuru. 

Pakalpojuma 
palīdzības 
komandas 

 HELP, ? 
vai tukša īsziņa 

Saņemsi informāciju par 
iespējamajām īsziņu komandām 
pakalpojuma administrēšanai. 

  V? Kā veidot grupu vai papildināt to 
ar jauniem dalībniekiem. 

  S? Kā saņemt sarakstu ar saviem 
draugu grupas numuriem. 

  D? Kā dzēst grupu vai tās 
dalībniekus. 

  G–? Kā izstāties no grupas. 

  
N? 

Kā uzzināt, kurš ir Tavas LMT 
Okartes draugu grupas galvenais 
numurs. 


