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Pakalpojuma būtība 

1.1. LMT sadarbībā ar Spotify Sweden AB, reg.no.556786-5729 of Birger Jarlsgatan 

61, SE-113 56, Stockholm, Sweden, nodrošina iespēju LMT abonentiem – 

fiziskām, juridiskām personām vai citiem tiesību subjektiem un priekšapmaksas 

sarunu kartes „LMT Okarte” (turpmāk – LMT Okarte) lietotājiem (turpmāk – 

Lietotāji) saņemt mūzikas straumēšanas pakalpojuma „Spotify” Premium versiju 

(turpmāk – Spotify pakalpojums). 

1.2. No 2014.gada 10.jūlija līdz 2016.gada 9.jūlijam Lietotāji var pieteikties Spotify 

pakalpojumam, izmantojot kādu no LMT noteiktajiem pakalpojumiem.  

1.3. Lietojot Spotify pakalpojumu, Lietotājam nepieciešams interneta savienojums, par 

ko Lietotājs maksā atbilstoši izvēlētā pakalpojuma veida tarifiem un maksām.  

1.4. Spotify pakalpojumu iespējams izmantot tikai ierīcēs ar atbilstošu 

programmnodrošinājumu, kas minētas interneta adresē 

https://support.spotify.com/lv/learn-more/faq/#!/article/What-devices-does-Spotify-

support.  

1.5. LMT Lietotājiem piedāvā iespēju pieteikties šādiem Spotify pakalpojuma 

abonementiem:  

1.5.1. Spotify pakalpojuma abonements, maksājot Noteikumu 5.3.punktā 

norādīto mēneša abonēšanas maksu (turpmāk – Maksas piekļuve) – 

pieejama no 2014.gada 1.augusta;  

1.5.2. Spotify pakalpojuma abonements, noteiktu laika periodu atkarībā no 

izvēlētā LMT pakalpojuma nemaksājot abonēšanas maksu, bet, 

noteiktajam periodam beidzoties, maksājot Noteikumu 5.3.punktā 

norādīto mēneša abonēšanas maksu (turpmāk – Bezmaksas piekļuve).  

2. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi un ierobežojumi  

2.1. Lietotājs atkarībā no izvēlētā LMT pakalpojuma vai pieslēguma veida var saņemt 

vienu no šādiem Spotify pakalpojuma Bezmaksas piekļuves periodiem:  

2.1.1. 3 mēneši;  

2.1.2. 6 mēneši.  

2.2. Spotify pakalpojuma Bezmaksas piekļuves termiņa uzskaite sākas ar brīdi, kad 

Lietotājs iegādājies LMT pakalpojumu komplektā ar Spotify Bezmaksas piekļuvi 

un ir veicis autorizēšanos LMT noteiktajā kārtībā.  

2.3. Bezmaksas piekļuvi Spotify pakalpojumam uz 3 mēnešiem var saņemt Lietotāji, 

kuri: 
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2.3.1. izmanto vai sāk izmantot pakalpojuma veidu „Internets telefonā 

400 MB”, „Internets telefonā 600 MB”, „Internets telefonā 800 MB” vai 

„Internets telefonā 1 GB”;  

2.3.2. sāk izmantot LMT pakalpojuma "Pakošana" LMT Okarte paku „LMT 

Okartes internets telefonā 1.5 GB” ar abonēšanas iespēju (turpmāk – 

Paka);  

2.3.3. sāk izmantot pieslēguma veidu „Mobilais internets 2GB”, „Mobilais 

internets 10GB” vai „Mobilais internets 50GB”.  

2.4. Bezmaksas piekļuvi Spotify pakalpojumam uz 6 mēnešiem var saņemt Lietotāji, 

kuri izmanto vai sāk izmantot kādu no šādiem pakalpojuma vai pieslēguma 

veidiem:  

2.4.1. pakalpojuma veidu „Internets telefonā 2 GB”, „Internets telefonā 3 GB”, 

„Internets telefonā 4 GB” vai „Internets telefonā 5 GB”, „Internets 

telefonā 6 GB”, „Internets telefonā 7 GB” vai „Internets telefonā 8 GB”; 

2.4.2. pakalpojuma veidu „Internets telefonā 5” vai „Internets telefonā 10”; 

2.4.3. pakalpojuma veidu „Pirmais Standarta” vai „Pirmais Pro”; 

2.4.4. pieslēguma veidu „Mobilais internets bez apjoma ierobežojuma”.  

2.5. Lietotājiem, kas jau izmanto Noteikumu 2.3.3. punktā minētos LMT pakalpojumus, 

lai saņemtu Bezmaksas piekļuvi, ir jāiegādājas vismaz nākamais attiecīgā 

pakalpojuma solis.  

2.6. LMT Okartes lietotāji var saņemt Bezmaksas piekļuvi, ja kopš kartes aktivizācijas 

laika ir pagājušas vairāk kā 60 dienas.  

2.7. Spotify Maksas piekļuvei var pieteikties jebkurš Lietotājs, kuram nav liegti 

paaugstinātas maksas pakalpojuma pirkumi un kurš atbilst vienam no šādiem 

nosacījumiem:  

2.7.1. Lietotāja LMT Okarte ir aktivizēta un tai ir pietiekošs avanss un nav 

beidzies avansa derīguma termiņš;  

2.7.2. Lietotājam nav pārtraukta pakalpojumu sniegšana nenokārtotu 

parādsaistību dēļ.  

2.8. Bezmaksas piekļuvei Lietotājs var pieteikties ne biežāk kā reizi 12 mēnešos, 

skaitot no brīža, kad lietotājs reģistrējies Spotify Bezmaksas piekļuvei.  

2.9. Lietotājam ir tiesības izmantot Spotify pakalpojumu arī pēc Noteikumu 1.2.punktā 

noteiktā termiņa beigām, ja Lietotājs Spotify pakalpojumu aktivizējis 1.2.punktā 

noteiktā termiņa ietvaros un Lietotājam piešķirtā Spotify pakalpojuma 

izmantošanas termiņš beidzas pēc šajā punktā noteiktā termiņa. 
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2.10. Ja Lietotājs jau ir Spotify Premium lietotājs, lai iegūtu Bezmaksas piekļuvi, ko 

piedāvā LMT, Lietotājam:  

2.10.1. jāatsakās no Spotify Premium versijas interneta vietnē www.spotify.com; 

2.10.2. jāsagaida esošā Spotify Premium uzskaites perioda beigas;  

2.10.3. jāveic atkārtota autorizēšanās Pieslēgšanas interneta vietnēs. 

2.11. LMT ir tiesības mainīt Spotify pakalpojuma saņemšanas nosacījumus.  

3. Spotify Pakalpojuma aktivizēšana  

3.1. Spotify pakalpojumu Lietotāji var pieslēgt interneta vietnēs www.lmt.lv/spotify, 

m.lmt.lv/spotify un lmt.lv/sp (turpmāk – Pieslēgšanas interneta vietnes).  

3.2. Spotify Maksas piekļuvei iespējams pieteikties Pieslēgšanas Interneta vietnēs vai, 

nosūtot īsziņas komandu „S” uz pakalpojuma administrēšanas kodu 1605 

(turpmāk – Pakalpojuma kods).  

3.3. Lai aktivizētu Spotify pakalpojumu un saņemtu Spotify Bezmaksas vai Maksas 

piekļuvi, Lietotājam nepieciešams autorizēties, secīgi veicot Pieslēgšanas 

interneta vietnēs norādītās darbības.  

4. Spotify pakalpojuma atslēgšana  

4.1. LMT Lietotājam Spotify Bezmaksas piekļuvi pārtrauc, ja iestājas kāds no šādiem 

nosacījumiem:  

4.1.1. beidzies Lietotājam piešķirtais Spotify pakalpojuma Bezmaksas 

piekļuves periods;  

4.1.2. Lietotājs maina pieslēguma vai pakalpojuma veidu uz tādu, kurā nav 

iekļauta Spotify pakalpojuma Bezmaksas piekļuve;  

4.1.3. Lietotājs pārtrauc lietot pieslēguma vai pakalpojuma veidu, kas tam 

nodrošināja Bezmaksas piekļuvi;  

4.1.4. Lietotājs slēdz numuru, kam piesaistīta Bezmaksas piekļuve. Šajā 

gadījumā LMT tajā pašā dienā slēdz Bezmaksas piekļuvi;  

4.1.5. Lietotājs atteicies no Bezmaksas piekļuves, izmantojot atteikuma 

tiesības;  

4.1.6. LMT Okartes lietotājiem Pakas darbības termiņš nav pagarināts vairāk 

kā 3 dienas.  

4.2. Pēc Bezmaksas piekļuves pārtraukšanas Noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. un 

4.1.6.punktos noteiktajos gadījumos Lietotājam par Spotify pakalpojumu piemēro 

Noteikumu 5.3.punktā norādīto maksu.  

http://www.spotify.com/
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4.3. Noteikumu 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.6.punktā noteiktajā gadījumā maksu par Spotify 

pakalpojumu sāk piemērot pēc tekošā Spotify uzskaites perioda beigām. 

4.4. Ja Lietotājs, kuram piešķirta Bezmaksas piekļuve un tās izmantošanas termiņš 

vēl nav beidzies, maina pakalpojuma veidu vai pieslēguma veidu uz tādu, kam 

paredzēta Bezmaksas piekļuve ar:  

4.4.1. līdzīgu vai garāku termiņu, tā turpina darboties līdz sākotnēji noteiktā 

Bezmaksas piekļuves termiņa beigām;  

4.4.2. īsāku termiņu, tiek noteikts jauns Bezmaksas piekļuves termiņa beigu 

datums, ņemot par pamatu iepriekšējo Bezmaksas piekļuves 

aktivizēšanas datumu un pieskaitot tam jauno, attiecīgi īsāko 

Bezmaksas piekļuves termiņu.  

4.5. Lietotājs var atteikties no Maksas piekļuves, nosūtot uz Pakalpojuma kodu 

administrēšanas īsziņas komandu „S-”. Šajā gadījumā Spotify pakalpojumu 

atslēdz pēc tam, kad beidzas attiecīgais Spotify pakalpojuma uzskaites periods. 

5. Maksa par Spotify pakalpojumu un norēķini  

5.1. Spotify pakalpojuma uzskaites periods ir viens mēnesis, skaitot no pieteikšanās 

kalendārā datuma līdz nākamā mēneša tam pašam datumam. Ja nākamajā 

mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Spotify pakalpojuma uzskaites periods ir līdz 

nākamā mēneša pēdējam datumam.  

5.2. Par nosūtītajām un saņemtajām īsziņām no Pakalpojuma koda LMT maksu 

nepiemēro.  

5.3. Maksa par Spotify pakalpojuma abonēšanu ir 6.99€ mēnesī.  

5.4. Maksu par Spotify pakalpojumu piemēro šādā kārtībā:  

5.4.1. LMT Okartes lietotājiem, samazinot izmantotās priekšapmaksas sarunu 

kartes avansa summu;  

5.4.2. LMT abonentiem, iekļaujot abonenta pakalpojumu rēķinā.  

5.5. LMT abonentiem maksu par Spotify pakalpojumu aprēķina un iekļauj rēķinā dienā 

kad sācies jauns Spotify uzskaites periods, ievērojot Noteikumu 5.1.punktā 

noteikto.  

5.6. LMT Okarte lietotājiem pirmo maksu par Spotify pakalpojumu ietur dienā, kad 

Lietotājs aktivizējis Spotify pakalpojuma Maksas piekļuvi, savukārt katru nākamo 

maksājumu – dienu pirms nākamā Spotify pakalpojuma uzskaites perioda 

sākuma.  

5.7. Maksu par Spotify pakalpojumu piemēro neatkarīgi no tā, vai Lietotājs aktivizējis 

Spotify pakalpojumu un vai to lieto. 


