
Piezvani man! 

Piezvani man! pieslēgums ir iespēja LMT abonentiem 30 minūtes mēnesī runāt bez maksas, zvanot uz jebkuru 

tālruņa numuru Latvijā, kā arī katru mēnesi nosūtīt 15 bezmaksas īsziņas. 

Ar Piezvani man! pieslēgumu Tu vari iegūt neierobežotu bezmaksas minūšu skaitu savām sarunām, jo par katrām piecām 
saņemto zvanu sarunu minūtēm saņem bezmaksas minūti* zvanu veikšanai. 

 Uzkrātās bezmaksas minūtes saņem papildus 30 jau esošajām bezmaksas sarunu minūtēm un izmanto tās sarunām 
nākamajā mēnesī. Un nekādas savienojuma maksas! 

 Bezmaksas minūtes uzkrāj par Latvijā saņemtiem zvaniem. 

 Katras sarunas ilgumam jāpārsniedz 5 sekundes. 
* Bezmaksas sarunu minūtes par saņemtajiem zvaniem netiek piešķirtas gadījumos, kad zvani saņemti no pieslēguma 
veida Mūsējie lietotājiem, pakalpojuma "Nulles tarifs" un "Zerotarifs" lietotājiem, kā arī OKartes pakalpojuma "O!Nedēļa" 
lietotājiem. 
 

Tarifi 
30 minūtes mēnesī BEZ MAKSAS un 15 īsziņas mēnesī BEZ MAKSAS! 

Arī par saņemtajiem zvaniem tiek uzkrātas papildu bezmaksas minūtes! 

Zvani LMT tīklā 

 

30 min. 
+papild. 

min. 

Nakts 

tarifs 

Dienas 

tarifs 

Brīvdienu 

tarifs 

Pamata tarifs 0.0000 0.0431 0.2841 0.2582 

Zvanot Drauga tālrunim 0.0000 0.0431 0.2153 0.1808 

Zvanot mobilo sakaru kartei 

Amigo 
0.0000 0.0431 0.3271 0.2582 

 

Zvani Latvijā 

Kurp zvana 

30 min. 
+papild. 

min. 

Nakts 

tarifs 

Dienas 

tarifs 

Brīvdienu 

tarifs 

Tele2, Bite Latvija mobilais tālrunis 0.0000 0.2582 0.2841 0.2582 

Master Telecom, Telegrupa Baltijā, Balticom un 

Telekom Baltija mobilais tālrunis 
0.0000 0.2582 0.2841 0.2582 

Fiksēto tīklu tālruņi Latvijā 0.0000 0.2582 0.2841 0.2582 

Camel Mobile mobilā numerācija - 0.4939 0.4939 0.4939 

Taksofoni - 0.3271 0.3271 0.3271 

Radiokoms 0.0000 0.2582 0.3271 0.2582 

80xxxxxx 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

http://www.lmt.lv/lat/fikseto_tiklu_talruni


 

Īsziņas 

15 īsziņas mēnesī BEZ MAKSAS! 

  

Nakts tarifs Dienas tarifs Brīvdienu tarifs 

Standarta īsziņa 

 

0.0860 0.1205 0.0860 

Īsziņa Drauga tālrunim 

 

0.0603 0.0860 0.0603 

 

 

Mobilā satura pakalpojumi 
Nosūtot īsziņas uz paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojumu numuriem, par paaugstinātas maksas pakalpojuma 

saņemšanu ir jāmaksā atsevišķi. 

 
Maksas 

Pieslēgšana 

Pieslēgšanas maksa 0.0000 

Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana* 5.17 

Abonēšana 

Ja tālrunis pieslēgts 

      

8.43 

Ja tālrunis uz laiku atslēgts pēc abonenta vēlēšanās 

      

4.22 

* Maksa par pakalpojuma sniegšanas un/vai līguma par LMT pakalpojumu „Mans komplekts” atjaunošanu. 
Visi tarifi un maksas norādītas € ar PVN. 

 

Uzmanību! 

 Piezvani man! tarifi, pēc bezmaksas minūtēm. Sākot no 16. īsziņas - tarifikācija saskaņā ar pastāvošajiem īsziņu tarifiem 

 Zvani pa LMT diennakts informatīvo tālruni 80768076, 800. sērijas tālruņa numuriem, tālruņa 
numuru 114 un 1181 netiek ieskaitīti bezmaksas minūtēs un īsziņās. 

 Tu vari lietot mobilo tālruni Lietuvā Omnitel tīklā un Igaunijā EMT tīklā. Zvanu saņemšana, kā arī zvani un īsziņas šajos 
tīklos netiek ieskaitītas bezmaksas minūtēs un īsziņās - tarifus skaties viesabonēšanas sadaļā. 

  Nakts tarifs Dienas tarifs Brīvdienu tarifs 

Tele2, BITE Latvija, Telekom Baltija, Camel Mobile, Ārvalstis 

  0.0860 0.1205 0.0860 

http://www.lmt.lv/lat/paligs_abonentam/mobila_satura_pakalpojumi/msp_satura_piegadataji
http://www.lmt.lv/lat/piezvani_man_pieslegums_tarifi
http://www.lmt.lv/lat/piezvani_man_pieslegums_tarifi
http://www.lmt.lv/lat/viesabonesana
http://www.lmt.lv/lat/sms_uz_arvalstim


Ja vēlies atteikties no šīs iespējas, iesniedz rakstisku iesniegumu kādā no LMT Abonentu apkalpošanas centriem vai pie 
LMT dīleriem. 

 Zvani uz 900. sērijas numuriem, izziņu dienesta numuriem (1188, 1180, 1187, 1189), pakalpojumu Pareizs laiks 
numuriem, uz taksofonu un uz ārvalstīm vienmēr tiek tarificēti jau no pirmās sarunas sekundes. 

 Ja adresāts izmanto pakalpojumu Īsziņa par nesaņemtajiem zvaniem, un Tu vēlies, lai adresāts tiktu informēts par Tavu 
zvanu, Tev ir jāmaksā Ls 0,0517 par paziņojuma maksas daļu pēc signāla atskaņošanas. 

 Vienā mēnesī "iekrāt" bezmaksas minūtes un izmantot tās nākamajā nevar. 

 Ja Piezvani man! pieslēgums uz laiku ir atslēgts, jāmaksā puse no abonēšanas maksas. Neatkarīgi no tā, cik dienas 
mēnesī pieslēgums ir slēgts, 30 bezmaksas minūtes un 15 bezmaksas īsziņas paliek spēkā. 

 Lai pārliecinātos, ka izmanto Piezvani man! saskaņā ar iecerēto ietaupījumu, uz īsziņu pakalpojuma 
kodu 29319999 jānosūta komanda i. Atbildes īsziņas pēdējā rindiņā būs norādīts, cik laika atlicis līdz 30 minūšu robežai 
un cik bezmaksas īsziņu atlicis. Ja šādas rindiņas nav, limits jau ir pārsniegts. 

 Lūdzu iepazīsties arī ar šo informāciju par aizsardzību pret krāpniecību. 

 

http://www.lmt.lv/lat/sms_nesanemtie_zvani
http://www.lmt.lv/lat/piezvani_man_pieslegums_maksas
http://www.lmt.lv/lat/aizsardziba_pret_krapniecibu

