
PAKALPOJUMU KOMPLEKTS AR INTERNETU 

Pakalpojumu komplekts ar internetu apvieno visu Tavām mājām vai birojam nepieciešamo: mājas telefonu, internetu, mobilās sarunas 

un starptautiskos zvanus. Pieslēdz un baudi visas komplekta ērtības par izdevīgu mēneša maksu! 

 Neierobežots internets un sarunas LMT tīklā 

 Līdz 1500 bezmaksas minūtēm zvaniem uz Lattelecom numuriem 

 Komplektā radiotelefons un bezvadu internets – tālruņa līnija nav nepieciešama 

 Iespēja izveidot sešu bezmaksas sarunu biedru grupu 

 Mēneša maksa – sākot no € 12.71 mēnesī 

  
IESPĒJAS 

Pakalpojumu komplekts piedāvā baudīt visas priekšrocības, ko sniedz bezvadu fiksētā telefona iespējas apvienojumā ar internetu, turklāt 

arī citi fiksēto numuru lietotāji Tevi varēs sazvanīt lētāk. 

Izmanto visas iespējas! 

 Zvanu pāradresācija – kad neesi mājās, saņem fiksētā telefona zvanus uz savu mobilo telefonu. Šī iespēja ir pilnīgi bez maksas! Kā 

pāradresēt zvanus, skaties šeit. 

 Bezmaksas sarunu grupa – izvēlies tālruņu numurus, ar kuriem turpmāk varēsi sazvanīties bez maksas.  

  
PIEDĀVĀJUMS 

Piedāvājam trīs veidu Pakalpojumu komplektus ar internetu – izvēlies savām vajadzībām un prasībām atbilstošāko!  

 

Ģimenes komplekts 9 Ģimenes komplekts 12 
Uzņēmēja komplekts 

25 

Mēneša maksa € 12.71 € 16.94 € 35.27 

Mēneša maksā iekļautais interneta apjoms 
2 GB ar ātrumu līdz 2 

Mbit/s 

10 GB ar ātrumu līdz 2 

Mbit/s 
Lieto bez ierobežojuma! 

Mēneša maksā iekļautais numuru skaits bezmaksas sarunu 

grupā 
2 4 6 

Mēneša maksā iekļautās minūtes  

* zvaniem LMT tīklā (LMT mobilie un fiksētie numuri,   Amigo un 

LMT Okarte)  

* zvaniem uz Lattelecom numuriem 

500 1500 

Runā bez 

ierobežojumiem!  

 

1500 

Tarifs zvaniem LMT tīklā (pēc mēneša maksā iekļauto sarunu 

minūšu izmantošanas) 
€ 0.0847 € 0.0705 

Runā bez 

ierobežojumiem! 

 

Tarifs zvaniem uz Lattelecom numuriem 

(pēc mēneša maksā iekļauto sarunu minūšu izmantošanas) 

€ 0.0847 € 0.0705 € 0.0565 

 

Tarifs zvaniem uz 

Tele2, Bite un citiem fiksētajiem tīkliem 

€ 0.0847 € 0.0705 € 0.0565 

 

Starptautiskie zvani uz jebkuru valsti € 0.1412 € 0.1341 € 0.1341 

 
CITAS IZMAKSAS 

 Pieslēgšana bez maksas! 

 Par savienojumu nav jāmaksā! 

 Numura noteicējs – bez maksas! 

http://www.lmt.lv/lv/zvanu-pakalpojumi?fid=34


 Zvanu pāradresācija uz LMT numuriem – bez maksas! Uz citiem tīkliem – kā par zvanu uz citu tīklu. 

 Maksa par paaugstinātas maksas pakalpojumiem neietilpst fiksētajā mēneša maksā. 

  
KĀ PIESLĒGT 

Ienāc jebkurā LMT vai Trodeks klientu centrā un pieslēdz savu Pakalpojumu komplektu! Lai noslēgtu līgumu, būs nepieciešams personu 

apliecinošs dokuments un Tavs iesniegums. 

  
INTERNETS 

Mēneša maksā iekļautajam interneta apjomam ir noteikts maksimālais ātrums – tas nodrošina pilnvērtīgu interneta lapu pārlūkošanu, e-

pasta un citu servisu izmantošanu. 

Kad mēneša maksā iekļautais interneta apjoms būs iztērēts, tā ātrums līdz mēneša beigām tiks samazināts – 64 Kbs lejupielādei/16 Kbs 

augšupielādei. 

  

Ja vēlies sērfot internetā ar maksimālo ātrumu, Tu vari iegādāties papildu interneta apjomu par draudzīgu maksu – € 1.42/GB. To var 

izdarīt divējādi. 

 Ienāc Mans LMT. 

 Sūti īsziņu APJOMS XXXXXXXX uz numuru 1688 no jebkura LMT mobilā telefona (XXXXXXXX – Tavs Pakalpojumu komplekta 

numurs). 

  

Uzzini vairāk par LMT interneta izmantošanas nosacījumiem. 

  
BEZMAKSAS SARUNU GRUPA 

Tev ir iespēja izveidot savu domubiedru grupu, kurā var iekļaut līdz pat 6 dalībniekiem, kas savā starpā var sazvanīties bez maksas. 

Izveidojot savu grupu, Tu kļūsti par tās dalībnieku, savukārt Tavs tālruņa numurs iegūst grupas galvenā numura statusu. 

Visērtāk to paveikt Mans LMT, bet Tu vari ienākt arī jebkurā LMT vai Trodeks klientu centrā. 

 

Pievērs uzmanību! 

 Bezmaksas sarunu grupā Tu vari iekļaut jebkuru LMT mobilā (arī LMT Okartes) un fiksētā tīkla numuru, izņemot VIP klientus un Biznesa 

klientus. 

 Mēneša maksā var būt iekļauts noteikts bezmaksas sarunu grupas dalībnieku skaits, ieskaitot Tavu numuru. Taču Tu vari pievienot 

papildu numurus – par katru no tiem jāmaksā € 1.42 mēnesī. 

 Galvenajam numuram ir iespēja mainīt bezmaksas sarunu grupā iekļautos numurus. Maksa par numura maiņu – € 1.42. 

 Galveno numuru kā dalībnieku var iekļaut arī citā grupā. Pieslēguma numuru, kas nav galvenais numurs, kā dalībnieku var iekļaut tikai 

vienā grupā. 

 Bezmaksas sarunu grupas dalībniekiem savstarpējos zvanos nav iespējas izmantot LMT tarifu plānu bezmaksas vai īpašā tarifa 

vienības. 

 Bezmaksas sarunu grupas dalībniekiem savstarpējos zvanos nav iespējas uzkrāt bezmaksas minūtes tarifu plāna Piezvani man! 

ietvaros. 

  
ZVANU PĀRADRESĀCIJA 

Tev ir lieliska iespēja nepalaist garām nevienu zvanu, arī atrodoties ārpus mājas. Pāradresē zvanus no mājas telefona uz jebkuru citu 

numuru – fiksēto vai mobilo, Latvijā vai ārvalstīs. 

 

Izvēlies piemērotāko zvanu pāradresācijas veidu! 

 Visu zvanu pāradresācija – uz Tavu norādīto numuru tiks pāradresēti visi zvani. 

 Neatbildēto zvanu pāradresācija – ja mājas tālrunis neatbild vai ir aizņemts. 

 Pāradresācija, ja mājas tālrunis ir aizņemts (notiek cita saruna). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmt.lv/lv/citas-maksas
http://www.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali
https://mans.lmt.lv/
http://www.lmt.lv/lv/internets-datora


Ieslēgt vai izslēgt zvanu pāradresāciju var pavisam vienkārši – ar zvana, telefona aparāta izvēlnes vai noteiktu komandu palīdzību. 

Ieskaties tabulā!  

 

Iekārta 
Visu zvanu  

pāradresācija 
Neatbildēto zvanu pāradresācija 

Pāradresācija, ja  

aizņemts 

Huawei interneta 

rūteris 

Ieslēgt: 

zvans no mājas telefona uz numuru 

*21*numurs# 

  

Izslēgt visas pāradresācijas: 

zvans no mājas telefona uz 

numuru #22# 

Ieslēgt: 

zvans no mājas telefona uz numuru 

*61*numurs# 

  

Izslēgt visas pāradresācijas: 

zvans no mājas telefona uz 

numuru #22# 

Ieslēgt: 

zvans no mājas telefona uz numuru 

*67*numurs# 

  

Izslēgt visas pāradresācijas: 

zvans no mājas telefona uz 

numuru #22# 

Ieslēdzot pāradresāciju, neaizmirsti norādīt numuru, uz kuru vēlies saņemt zvanus! 

 Ja tas ir Latvijas numurs – norādi mobilā vai fiksētā tīkla numuru astoņu ciparu formātā. 

 Ja tas ir ārvalstu numurs – norādi tālruņa numuru starptautiskajā formātā, tā priekšā pievienojot 00. Piemēram, Igaunijai 

00372XXXXXXXX. 

Pāradresāciju var ieslēgt un izslēgt arī citādi – zvani mums pa informatīvo tālruni vai nāc uz tuvāko LMT vai Trodeks klientu centru, līdzi 

ņemot iekārtu. 

  
SVARĪGI ZINĀT 

 LMT fiksētā tīkla numura izmantošana ir piesaistīta konkrētai adresei. 

 Fiksētā tīkla numuriem nav īsziņu saņemšanas iespēja, tomēr dažādu pakalpojumu ietvaros mums var rasties nepieciešamība nosūtīt 

Tev informatīvās īsziņas. Lūdzu, dari mums zināmu savu mobilā tālruņa numuru jebkurā LMT vai Trodeks klientu centrā. 

 LMT fiksētā tīkla numuru var izmantot tikai Latvijā. 

 LMT nodrošina visas Pakalpojumu komplekta lietošanai nepieciešamās iekārtas – rūteri un radiotelefonu. Lūdzu, iepazīsties ar iekārtu 

lietošanas nosacījumiem un izturies pret tām saudzīgi. 

 Izmantojot citu iekārtu, maksa par zvaniem uz Lattelecom un LMT tīkla numuriem tiek aprēķināta jau no pirmās zvana minūtes atbilstoši 

tarifam uz citiem tīkliem Latvijā. Starptautiskajām sarunām tiek piemēroti standarta starptautisko zvanu tarifi. 

 LMT nodrošina pakalpojumu izmantošanu atbilstoši noteiktiem kvalitātes rādītājiem. 

 Ikvienam LMT klientam ir iespēja izmantot Mobilā satura pakalpojumus un Mobilā maksājuma priekšrocības. 

 

http://www.lmt.lv/lv/lmt-klientu-centri-un-veikali
http://www.lmt.lv/lv/juridiska-informacija?fid=154
http://www.lmt.lv/lv/mobila-satura-pakalpojumi
http://www.lmt.lv/lv/mobilais-maksajums

