
PIRMAIS 

NESKAITI MINŪTES – IZMANTO IESPĒJAS! 

Tarifu plānā PIRMAIS iekļauts viss, kas Tev vajadzīgs! 

 Mūsdienīgs viedtālrunis 

 Neierobežotas sarunas uz visiem tīkliem Latvijā 

 Neierobežotas īsziņas uz visiem tīkliem Latvijā un uz ārvalstīm 

 Neierobežots skaits MMS uz visiem tīkliem Latvijā 

 50 MB interneta Latvijā + iespēja izvēlēties piemērotāko INTERNETS TELEFONĀapjomu 

 Iespēja lietot savu telefonu ārvalstīs – arī sērfot internetā par izdevīgu diennakts maksu 

 
KĀ PIESLĒGT 

Ja esi LMT klients 

 Maini esošo tarifu plānu uz PIRMO tepat internetā bez maksas! 

 Izvēlies viedtālruni. 

 Ja Tev jau ir viedtālrunis un nepieciešams lielāks interneta apjoms, izvēlies savām vajadzībām 

vispiemērotāko INTERNETS TELEFONĀ soli. 

 

Ja Tu vēl neesi mūsējais 

 Izvēlies jauno viedtālruni. 

 Nāc pie LMT, nemainot savu numuru. 

 

KĀ PALIELINĀT INTERNETA APJOMU 

Kad būsi iztērējis tarifu plānā iekļauto internetu, varēsi pieslēgt piemērotāko INTERNETS TELEFONĀ 

apjomu vai arī turpināt lietot internetu ar samazinātu ātrumu (64 Kb/s lejupielādei, 16 Kb/s augšupielādei). 

Izvēlies piemērotāko un apstiprini.  Visērtāk INTERNETU TELEFONĀ var pieslēgt tepat internetā, taču to 

var izdarīt, arī nosūtot īsziņu uz numuru 1688. 
  

INTERNETS TELEFONĀ 50 MB 

– 50 MB interneta  

– 1.00 €/mēn. 

Lai abonētu, sūti īsziņu* 50MB 

  

INTERNETS TELEFONĀ  200 MB  

– 200 MB interneta  

– 3.99 €/mēn. 

Lai abonētu, sūti īsziņu*  200MB 

http://www.lmt.lv/lv/internets-telefona
http://www.lmt.lv/lv/arvalstis?map=internets
http://www.lmt.lv/lv/pirmais
http://www.lmt.lv/lv/kadel-lmt
http://www.lmt.lv/lv/internets-telefona


 INTERNETS TELEFONĀ 1 GB 

– 1 GB interneta  

– 7.99 €/mēn. 

Lai abonētu, sūti īsziņu* 1GB 

  

INTERNETS TELEFONĀ  8 GB  

– 8 GB interneta  

– 14.98 €/mēn. 

Lai abonētu, sūti īsziņu*  8GB 

 
IZMAKSAS 

 Bezmaksas pieslēgšana. 

 Numura noteicējs – bez maksas. 

 Fiksētā mēneša maksa atkarīga gan no viedtālruņa modeļa, gan no izvēlētā interneta apjoma. 

 Citu operatoru klientiem un LMT klientiem, kuri izmanto LMT pakalpojumus mazāk nekā 3 mēnešus, 

iegādājoties viedtālruni sākot no 3. cenu kategorijas, telefona pirkuma maksa ir no 27.03 € līdz 69.73 €. 

 Starptautiskie zvani no Latvijas uz ārvalstīm 

 Ja dodies ceļojumā, lūdzu, iepazīsties ar tarifiem ārvalstīs. 

 Par paaugstinātas maksas zvaniem jāmaksā papildus. 

 

SVARĪGI ZINĀT 

 Ja Tu jau esi iegādājies telefonu ar Mans komplekts saistībām un tas atbilst kādai no tarifu plāna 

PIRMAIS viedtālruņu kategorijām, Tu vari mainīt esošo tarifu plānu uz PIRMO bez Mans komplekts 

līguma izbeigšanas. Līguma termiņš nemainīsies un mēneša maksājums par viedtālruni līdz līguma 

termiņa beigām netiks piemērots. 

 Ja Tu jau esi iegādājies telefonu ar Mans komplekts saistībām, bet tas neatbilst kādai no tarifu plāna 

PIRMAIS viedtālruņu kategorijām, esošā tarifu plāna maiņu uz PIRMO vari veikt pēc Mans komplekts 

līguma izbeigšanas vai līguma termiņa darbības beigām. 

 Pēc Mans komplekts līguma termiņa beigām Tu atkal vari izvēlēties jaunu viedtālruni! Par telefona iegādi 

jāslēdz Mans komplekts līgums. 

 Tu vari mainīt tarifu plānu PIRMAIS uz jebkuru citu, taču līdz līguma termiņa beigām Tev jāmaksā līgumā 

norādītā summa par telefona aparātu tarifu plāna maiņas gadījumā. 

 Numura īpašnieka maiņas gadījumā jaunajam numura lietotājam neatkarīgi no atlikušo dienu skaita līdz 

kalendārā mēneša beigām tiek piešķirti 50 MB interneta. Ja iepriekšējais numura īpašnieks ir 

abonējis PIRMAIS PLUS, STANDARTA vai PRO, jaunais numura lietotājs atlikušo interneta apjomu 

saņems “mantojumā”. 

 Tarifu plāna PIRMAIS lietotājiem netiek piešķirtas LMT Atlaižu programmas atlaides sarunām, īsziņām un 

internetam. 

 Tarifu plāna Piezvani man! abonenti nesaņem bezmaksas sarunu minūtes par zvaniem no tarifu plāna 

PIRMAIS lietotājiem. 

 Rēķinā sarunu apjoms tiek atspoguļots atbilstoši tarificēto minūšu skaitam. 

 Rēķinoties ar iespējām pildīt saistības ilgtermiņā, LMT ir tiesīgs atteikt Mans komplekts līguma 

noslēgšanu, ja par klientu nav pietiekama informācija kredītvēstures datubāzēs vai arī tā ir negatīva. 

http://www.lmt.lv/lv/zvanu-pakalpojumi
http://www.lmt.lv/lv/starptautiskie-zvani
http://www.lmt.lv/lv/arvalstis
http://www.lmt.lv/lv/citas-maksas
http://www.lmt.lv/lv/palidziba-lmt-eveikals?fid=267
http://www.lmt.lv/lv/tarifu-plana-maina
http://www.lmt.lv/lv/tarifu-planu-arhivs


 Ikvienam LMT klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā 

maksājuma priekšrocības. 
 
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja 
pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības. 

 

http://www.lmt.lv/lv/mobila-satura-pakalpojumi
http://www.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums
http://www.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums
http://static.lmt.lv/lmt/files/informacija_par_atteikuma_tiesibam_veidlapa_13_06_2014.pdf

