
iBirojs 

Vēlamies piedāvāt saviem klientiem arvien mūsdienīgākus risinājumus, tādēļ no 30.11.2012. interneta pieslēgums iBirojs 
vairs netiek piedāvāts. Tā vietā aicinām izvēlēties kādu no izdevīgajiem Internets datorā pieslēgumiem. 
iBirojs ir interneta pieslēgums, kas piedāvā iespēju lietotHSDPA/UMTS/EDGE/GPRS datu pārraidi datorā, sūtīt 
un saņemt īsziņas un piekļūt internetam LMT pārklājuma zonā, kā arī lietot datu pārraidi ārvalstīs. 

Balss zvanus veikt nav iespējams. 

Strādā birojā vai ārpus tā, nejūtot atšķirību! Lieto e-pastu, meklē informāciju un sazinies ar draugiem... 

Izmantojot UMTS/HSDPA tīkla piedāvātās priekšrocības, tehnoloģiski nodrošinātais maksimālais datu lejupielādes ātrums 

teorētiski ir 14 Mb/s, bet praktiski – ap 1.2 Mb/s. Ja ir labvēlīgi apstākļi, datu pārraides ātrums var būt augstāks. 

Tu vari izmantot iBiroju arī ārvalstīs! 

Izvēlies savu iBiroju! 

Tev ir iespēja izvēlēties piemērotāko iBiroja pieslēguma veidu atbilstoši Tavām interneta lietošanas vajadzībām un 

paradumiem. 

iBirojs Open 
Šis ir jaunākais un modernākais iBiroja pieslēguma veids, kas izdevīgs ikvienam, kas ar internetu ir uz "tu" :-) Tam ir 
fiksēta mēneša maksa € 27.03 un neierobežots datu apjoms izmantošanai Latvijā. Par datu pārraides lietošanu ārvalstīs ir 
jāmaksā papildus. 

iBirojs 12.81 
Šis ir iBiroja pieslēguma veids, kas izdevīgs tad, ja reizēm nepieciešams izmantot internetu, piemēram, nelielu e-pastu 
sūtīšanai, ziņu lasīšanai u.tml. 
Minimālā mēneša maksa ir tikai € 12.81. Par datu apjomu, kas pārsniedz šo summu, kā arī par datu pārraides izmantošanu 
ārvalstīs jāmaksā papildus. 

iBirojs 27.03 
Šis ir iBiroja pieslēguma veids, kas izdevīgs tad, ja ikdienā bieži ir nepieciešamība lietot internetu. 
Minimālā mēneša maksa € 27.03. Par datu apjomu, kas pārsniedz šo summu, jāmaksā papildus. Naktīs datu pārraides 
tarifs ir Ls 0.00, jāmaksā tikai € 0.02 par sesijas izveidošanu. 
Par datu pārraides izmantošanu ārvalstīs jāmaksā papildus, taču šī summa var tikt iekļauta minimālajā mēneša maksā. 

 

Tarifi 

iBirojs piedāvā īpaši izdevīgus datu pārraides tarifus. 

Datu pārraide 

 

  

Nakts tarifs Dienas tarifs Brīvdienu tarifs 

iBirojs Open 

 

0.0000 0.0000 0.0000 

iBirojs 12.81 

 

0.0290 0.0290 0.0290 

iBirojs 27.03 

 

0.0000 0.0860 0.0860 

 

Lūdzu ievēro! Minimālā maksa par datu pārraides sesiju ir € 0.02. 
Visi tarifi norādīti € (ar PVN) par 1 MB. 

http://front-www-master.td.lmt.lv:10150/lat/internets_datora
http://front-www-master.td.lmt.lv:10150/lat/ibirojs_pieslegums_svarigi_zinat


Īsziņas visiem iBiroja lietotājiem 

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

  0.0860 0.1205 0.0860 

  

Lūdzu ievēro! Atrodoties ārvalstīs, par datu pārraides pakalpojumiem jāmaksā pēc viesabonēšanas tarifiem. 
 

Maksas 

  iBirojs Open iBirojs 12.81 iBirojs 27.03 

Pieslēgšanas maksa 0.00 0.00 0.00 

Fiksētā mēneša maksa 27.03 0.00 0.00 

Fiksētā mēneša maksa, ja numurs uz laiku ir slēgts 27.03 12.81 27.03 

Minimālā mēneša maksa - 12.81 27.03 

Pakalpojuma sniegšanas atjaunošana* 5.17 5.17 5.17 

* Maksa par pakalpojuma sniegšanas un/vai līguma par LMT pakalpojumu "Mans komplekts" atjaunošanu. 

Visas maksas norādītas € ar PVN. 

 

 

Svarīgi zināt 

Kas nepieciešams, lai lietotu iBiroju? 

 Portatīvais dators 

 USB modems vai datora konfigurācijai atbilstoša datu karte 

 Kāds no iBiroja pieslēguma veidiem 

iBiroja izmantošana ārvalstīs 

iBiroja izmantošana ārvalstīs ir iespējama tikai to valstu operatoru tīklos, ar kuriem LMT ir noslēgts GPRS viesabonēšanas 

līgums. Pieejamās datu pārraides tehnoloģijas (HSDPA/UMTS/EDGE) ir atkarīgas no konkrētajā ārvalstu operatora. 

Maksa par GPRS datu pārraides izmantošanu viesabonēšanā ir norādīta attiecīgās valsts viesabonēšanas informācijā. 

Lūdzu ievēro! 

 GPRS viesabonēšanas tarifi ir ievērojami augstāki par GPRS tarifiem Latvijā, turklāt viesabonēšanā nevar izmantot 
pieslēguma veidā iekļauto bezmaksas vai neierobežoto datu apjomu. Pirms datu pārraides izmantošanas ārvalstīs lūdzu 
iepazīsties ar tarifiem un tarifikācijas mehānismu konkrētā valstī un tīklā! 

 Sakarā ar ievērojamām tarifu atšķirībām, īpaši viesabonēšanā, ir jāņem vērā datu pārraides tehnoloģiskās īpatnības, kas 
var ietekmēt Tavas izmaksas - faktiski pārraidīto datu apjomu atšķirības, datu pārraides pakalpojumu automātisko 
izmantošanas iespēju u.c.  

 Latvijā pierobežas rajonos ir iespējama vairāku valstu sakaru tīklu zona. Lai izvairītos no augstajām datu pārraides 
izmaksām viesabonēšanas tīklos, izmantotajās galiekārtās lūdzam veikt LMT tīkla izvēli vai atslēgt viesabonēšanas 
iespēju jebkurā LMT klientu centrā. 

Lūdzu ievēro! 

 Lai nodrošinātu iespēju saņemt pakalpojumu visiem lietotājiem un novērstu tīkla pārslodzi, izmantoto datu apjomam 
mēnesī pārsniedzot 10 gigabaitus, datu pārraides ātrums var tikt ierobežots. 

Standarta īsziņa LMT tīklā Nakts tarifs Dienas tarifs Brīvdienu tarifs 

 

0.0860 0.1205 0.0860 

http://front-www-master.td.lmt.lv:10150/lat/sms_uz_arvalstim
http://front-www-master.td.lmt.lv:10150/lat/viesabonesana

