
Vienādais 
Vienādais ir LMT pieslēguma veids, kam nav ne abonēšanas, ne savienojuma maksas, bet ir noteikta minimālā 
mēneša maksa un vienāds tarifs zvaniem uz lielākajiem mobilajiem tīkliem Latvijā. 
Ar Vienādo Tu vari saņemt zvanus, zvanīt uz jebkuru tālruņa numuru Latvijā, izmantot īsziņu un datu pārraides iespējas, 
kā arī veikt starptautiskos zvanus. Tev ir iespēja izmantot arī viesabonēšanas iespējas visā pasaulē – valstīs, kurās noslēgti 
LMT viesabonēšanas līgumi. 
 

Izvēlies savu Vienādo! 

  
Minimālā mēneša  

maksa (€) 
Minimālajā mēneša maksā  
iekļautās sarunu minūtes 

Sarunu tarifs zvaniem uz 
lielākajiem mobilajiem tīkliem 

Latvijā 

Vienādais 4 5.69 100 

  
0.0569 € centi/min 
no 101. minūtes 

0.1139 € centi/min 

Vienādais 7 9.95 200 

  
0.0496 € centi/min 
no 201. minūtes 

0.1067 € centi/min 

Vienādais 12 17.07 400 

  
0.0425 € centi/min 
no 401. minūtes 

0.0995 € centi/min 

Vienādais 20 28.46 1000 

  
0.0284 € centi/min 
no 1001. minūtes 

0.0854 € centi/min 

 

Kāpēc izvēlēties Vienādo? 
 Tu vari baudīt visas mobilo sakaru sniegtās priekšrocības minimālās mēneša maksas ietvaros. 

 Šim pieslēguma veidam nav ne abonēšanas, ne savienojuma maksas. 

 Minimālajā mēneša maksā ietilpst maksa par sarunām, īsziņām un datu pārraides izmantošanu. 

 
 
Maksas 

  Vienādais 4 Vienādais 7 Vienādais 12 Vienādais 20 

Pieslēgšanas maksa 0.00 0.00 0.00 0.00 

Abonēšanas maksa - - - - 

Minimālā mēneša maksa* 5.69 9.95 17.07 28.46 

Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana*** 5.17 5.17 5.17 5.17 

* Mēneša maksa tiek aprēķināta par kalendāro mēnesi. 
Mēneša maksa jāmaksā arī tad, ja tālrunis uz laiku slēgts. 
** Tiem, kas iegādājušies Mazcenas mobilo līdz 2009. gada 30. aprīlim (ieskaitot). Šī summa jāmaksā papildus minimālajai 
mēneša maksai. 
*** Maksa par pakalpojuma sniegšanas un/vai līguma par LMT pakalpojumu "Mans komplekts" atjaunošanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Tarifi 

Zvani LMT tīklā 

 

Zvani Latvijā 

Kurp zvana 

 

Vienādais 

4 

Vienādais 

7 

Vienādais 

12 

Vienādais 

20 

Minimālajā mēneša maksā 

iekļautās sarunu minūtes 
100 200 400 1000 

Tele2, Bite 

Latvija 

mobilais 

tālrunis 

Iekļautās minūtes 0.0517 0.0496 0.0427 0.0284 

Nākamās 
minūtes 

0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

Master 

Telecom, 

Telegrupa 
Baltijā, 

Balticom un 

Telekom 

Baltija 

mobilais 

tālrunis 

- 0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

Fiksēto tīklu 
tālruņi 

Latvijā 

- 0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

Camel Mobile 

mobilā 

numerācija 

- 0.4939 0.4939 0.4939 0.4939 

Taksofoni - 0.2755 0.2755 0.2755 0.2755 

Radiokoms - 0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

80xxxxxx - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

  

 

Vienādais 

4 

Vienādais 

7 

Vienādais 

12 

Vienādais 

20 

Minimālajā mēneša maksā 

iekļautās sarunu minūtes 
100 200 400 1000 

Pamata 

tarifs 

Iekļautās minūtes 0.0517 0.0496 0.0427 0.0284 

Nākamās 
minūtes 

0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

Zvanot 

mobilo 

sakaru 

kartei 

Amigo 

Iekļautās minūtes 0.0517 0.0496 0.0427 0.0284 

Nākamās 
minūtes 

0.1139 0.1067 0.0995 0.0854 

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


Īsziņas 

  Tarifs 

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

  0.0782 

Visi tarifi un maksas norādītas € ar PVN.  

 
Mobilā satura pakalpojumi 
Nosūtot īsziņas uz paaugstinātas maksas īsziņu pakalpojumu numuriem, par paaugstinātas maksas pakalpojuma 
saņemšanu ir jāmaksā atsevišķi. 

 
Svarīgi zināt 
 „Vienādā” lietotājiem nav pieejams pakalpojums Drauga tālrunis. 

 Pieslēguma veida Vienādais lietotājiem netiek piešķirtas LMT Atlaižu programmas atlaides sarunām, īsziņām un datu 
pārraidei. 
Ievēro! 

 Ja Tu par LMT pakalpojumiem iztērē mazāk par minimālo mēneša maksu, jāmaksā visa Vienādā mēneša maksa; ja 
vairāk – jāsamaksā visa iztērētā summa. 

 Pakalpojumu abonēšanas maksas neietilpst pieslēguma veidu Vienādais minimālajā mēneša maksā. 

 Atrodoties viesabonēšanā, ir jāmaksā pēc attiecīgā ārvalstu operatora noteiktajiem tarifiem. 

 „Mans komplekts” līguma darbības laikā tiek piemērota mēneša maksa saskaņā ar līguma noteikumiem.  

 Par zvaniem uz ziedojumu tālruņiem, ziedojumu pakalpojumu kodiem un SIA "Zelta drudzis" organizētajām veiksmes 
spēlēm (171) jāmaksā papildus. 

 Pieslēguma veida Vienādais 2 un Vienādais 4 minimālajā mēneša maksā neietilpst maksa par Numura 
noteicēja izmantošanu. 

 LMT rīkoto akciju laikā piešķirtās atlaides un papildu iespējas nesamazina Vienādā minimālo mēneša maksu. Par akciju 
piedāvājuma aktivizāciju (ja tāda paredzēta) ir jāmaksā papildus. 

 

http://www.lmt.lv/lat/sms_uz_arvalstim
http://www.lmt.lv/lat/paligs_abonentam/mobila_satura_pakalpojumi/msp_satura_piegadataji
http://www.lmt.lv/lat/drauga_talrunis
http://www.lmt.lv/lat/numura_noteicejs
http://www.lmt.lv/lat/numura_noteicejs

