
LMT pakalpojuma Privātais maksājums noteikumi 

1.1. Šī ir Vienošanās par LMT pakalpojuma Privātais maksājums izmantošanu. 

1.2. Šī vienošanās stājas spēkā pēc tam, kad esi ar to iepazinies un nospiedis pogu 

„Apstiprinu“. 

1.3. Vienošanās ir spēkā vienu kalendāro gadu un tiek pagarināta automātiski.  

1.4. Lai izbeigtu šo Vienošanos, jāierodas LMT klientu centrā un jāiesniedz rakstisks 

iesniegums. 

1.5. Vienošanās tiek izbeigta, ja no Privātā maksājuma konta netiek veikts neviens 

maksājums 3 kalendāros mēnešus pēc kārtas. 

1.6. Ja 12 mēnešus pēc Vienošanās izbeigšanas Privātā maksājuma kontā ir pieejami 

naudas līdzekļi, LMT ir tiesīgs piemērot maksu par Privātā maksājuma konta 

uzturēšanu. 

1.7. Ja pieslēgums, kuram ir piesaistīts Privātā maksājuma konts, vairs nav klienta 

īpašumā, ir nozagts vai nozaudēts, par to jāpaziņo LMT. Ja tas netiek izdarīts, tad visi 

veiktie maksājumi no Privātā maksājuma konta tiks uzskatīti par autorizētiem. 

1.8. Ja pieslēgums, kuram ir piesaistīts Privātā maksājuma konts, tiek anulēts vai tam 

tiek veikta abonenta maiņa, Privātais maksājums paliek tam piesaistīts un aktīvs. 

Atjaunojot pieslēguma darbību, visi veiktie maksājumi no Privātā maksājuma konta 

tiks uzskatīti par autorizētiem. 

1.9. Lai piesaistītu savu Privātā maksājuma kontu citam pieslēgumam vai saņemtu 

Privātā maksājuma kontā iemaksāto naudu, jāierodas LMT klientu centrā un 

jāiesniedz rakstisks iesniegums. 

1.10. Ja abonents, ar kuru ir noslēgts LMT pakalpojuma līgums, uz laiku atslēdz vai 

anulē pieslēgumu, vai arī abonents nepilda savas saistības pret LMT un viņa 

pieslēgumu lietošana tiek ierobežota no LMT puses, tad Privātā maksājuma 

izmantošana nebūs iespējama, līdz pieslēguma darbība tiks atjaunota. 

1.11. Veicot Privātā maksājuma konfigurēšanas darbības (maina pieslēgumu, kuram 

tas ir piesaistīts), tās stājas spēkā 4 stundu laikā. 

1.12. Ja pieslēgums, kuram piesaistīts Privātais maksājums, pāriet uz OKarti vai 

Amigo, tad Privātā maksājuma darbība tiek pārtraukta un Privātā maksājuma kontā 

esošo naudu var saņemt, ierodoties LMT klientu centrā un iesniedzot rakstisku 



iesniegumu. 

2.1. Noslēdzot Vienošanos par Privātā maksājuma izmantošanu, Lietotājs: 

2.1.1. nodrošina, ka Abonentam nav iebildumu, ka Lietotājs slēdz Vienošanos un 

saņem LMT pakalpojumus Vienošanās ietvaros; 

2.1.2. ir informēts, ka Pieslēguma numura Abonents jebkurā brīdī ir tiesīgs pieprasīt 

LMT pārtraukt iespēju Lietotājam izmantot Privāto maksājumu; 

2.1.3. ir informēts, ka pakalpojuma sniegšana Pieslēguma numuram var tikt 

ierobežota vai pārtraukta, ja Abonents pilnībā vai pienācīgā kārtā nepilda LMT 

pakalpojumu līgumu; 

2.1.4. ir informēts, ka Vienošanās ietvaros uzņemtās saistības turpina būt spēkā, ja 

tiek veikta Abonenta maiņa un/vai citas izmaiņas, kuru rezultātā Abonenta 

pieslēguma lietotājs turpina saņemt LMT pakalpojumus. 

2.2. LMT pienākumi: 

2.2.1. nodrošināt Lietotājam Privātā maksājuma darbību un sniegt LMT 

pakalpojumus saskaņā ar Vienošanos; 

2.2.2. nodrošināt Lietotāju datu, tai skaitā informāciju par Lietotāja personas, 

noslodzes un atrašanās vietas datiem, konfidencialitāti attiecībā pret trešajām 

personām, tai skaitā pret Abonentu. 

2.3. Privātā maksājuma izmantošana tiek pārtraukta un Vienošanās tiek izbeigta: 

2.3.1. pēc Lietotāja vai LMT iniciatīvas LMT pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā; 

2.3.2. pēc Abonenta iesnieguma saņemšanas par Privātā maksājuma izmantošanas 

ierobežošanu vai pārtraukšanu Lietotājam. 

2.4. Tehniskais apraksts un ierobežojumi: 

2.4.1. pakalpojuma Privātais maksājums ietvaros pieejamos pakalpojumus nosaka 

LMT. Citu pakalpojumu, tai skaitā Abonenta līmeņa pakalpojumu, piemēram, 

numura saglabāšanas pakalpojuma, saņemšana nav iespējama;  

2.4.2. pieslēguma Lietotājam Vienošanās un LMT pakalpojumu līguma ietvaros tiek 

noteikts kopējs kredītlimits. Pēc kredītlimita pārsniegšanas LMT pakalpojumu 

saņemšana Lietotājam var tikt ierobežota; 

2.4.3. interneta pakalpojumiem tiek noteikti šādi ierobežojumi: 

2.4.3.1. internets nav pieejams ārvalstu operatoru tīklos; 



2.4.3.2. pēc iekļautā interneta iztērēšanas pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. 

Lietotājs var iegādāties papildu interneta apjomu. 

2.4.4. Pakalpojumiem, kas balstīti uz paaugstinātas maksas īsziņu 

nosūtīšanu/saņemšanu, tiek noteikti šādi ierobežojumi: 

2.4.4.1. Lietotāja tarifu plāns ir izmantojams atbilstoši Abonenta pieslēguma 

profilam. Tas ir, ja Abonenta tarifu plāns nav izmantojams ārvalstīs, tad arī 

Pakalpojumu saņemšana nebūs iespējama ārvalstīs. 

 


