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∗ www.lionsclubs.lv 

∗ www.lionsclubs.org 

 

Mājas lapu adreses: 



www.lionsclubs.org 
Lai iesniegtu ziņojumu jānospiež ikona 

“My LCI” 



Ielogošanās LCI mājas lapā 



Jāievada lietotāja vārds – LIONS biedra 
Nr., kas piešķirts LCI, un parole, kuru LC 

sekretārs saņems no LCI, pēc tam 
jānospiež ikona “SUBMIT” 

Vēlāk lietotāja vārdu un paroli var  
nomainīt 



Pēc ielogošanās parādās sekojošs attēls. 
 Lai ziņotu jānospiež attiecīga ikona. 



Par izmaiņām klubā:  
1. Var pievienot biedru.  

2. Svītrot biedru.  
3. Atjaunot informāciju par 

biedru.  
4. Ziņot ka izmaiņu nav. 



Informācija par kluba biedriem 
Šajā lapā attiecīgi var izvēlēties kādas izmaiņas klubā tiks veiktas 



Jauna biedra pievienošana. 
                              Jāieraksta prasītā informācija un                                

   jāseko norādēm 



Par izmaiņām kluba biedru sastāvā jāziņo katru mēnesi.  
Paraugs par 2013. gadu 



Ziņojums par izmaiņām kluba vadībā 
Jāiesniedz, ja tādas ir. 

Parasti iesniedzam līdz 30 aprīlim, tā lai iekļūtu LIONS gada grāmatā 



 



Zem ikonas “My LCI”  
var veikt sekojošas darbības 



Ziņojums par kluba  
sapulču vietu 
 



Kluba aktivitātes vai labo darbu saraksts 
tiem, kas nav ievadījuši saraksts parādās tukšs 



Aktivitātes ievadīšana 



Aktivitātes tipa izvēle 



 
Aktivitāšu ziņojums 

 



Pēc darba beigšanas nospiest ikonu 
“Logout” 



LOGO un formas 
ikona no apakšas labajā pusē 



LIONS LOGOS 



LOGO 



Citas emblēmas 



∗ Lions Clubs International WMMR Website 
∗ Most Frequently Asked Questions 

∗ 1. How do I get to the WMMR website? 
∗ • Go to our main Lions website address at: http://www.lionsclubs.org 
∗ • Choose a language. 
∗ • Click the “Submit Membership and Activity Reports” link along the left 

banner margin 
∗ • Enter your member number and password 
∗ 2. Who has access to the WMMR website? 
∗ Association policy is specific with regard to the issuing of WMMR website 

access codes/passwords for multiple 
∗ district, district, and clubs. Only the current council chairperson, council 

secretary, district governor, vice district 
∗ governor, cabinet secretary/treasurer, club president, club secretary and 

club treasurer of record at international 
∗ headquarters can be given a password to access the site. 

http://a1lions.tripod.com/WMMR_FAQ.pdf 


