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1. Mērķis
1.1. LMT grupas Ziedojumu politikā noteiktie principi ir pieņemti, lai definētu LMT
grupas ziedojumu standartus.
1.2. LMT grupas Ziedojumu politika attiecas uz ikvienu ziedojumu procesu, ko
veic vai atbalsta LMT vai jebkurš cits LMT grupas uzņēmums (tālāk tekstā –
LMT).
1.3. Ikdienas darbībā LMT darbiniekiem ir pienākums ievērot šo politiku un
pastāvīgi piemērot tās standartus kā daļu no LMT komercdarbības
principiem.
2. Pamatprincipi
2.1. Efektīvi elektroniskie sakari sekmē ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju,
pāreju uz zināšanām balstītu sabiedrību un plašāku sociālekonomisko
attīstību. Kā vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs LMT ir
sociālās un ekonomiskās infrastruktūras būtiska sastāvdaļa Latvijas tirgū.
2.2. LMT tic, ka Latvija kā valsts attīstīsies tikai tad, ja katram būs iespējas
sasniegt savus labi domātos mērķus un LMT loma ir veicināt vidi, kurā
ikviens valsts iedzīvotājs vislabākajā iespējamajā veidā var īstenot savas
pozitīvās un uz kopējo attīstību vērstās idejas.
2.3. LMT apņemas sekmēt digitālās plaisas izzušanu, sekmēt lietotāju digitālās
prasmes un atbalstīt sabiedriskos projektus un sadarboties ar organizācijām,
kas veicina Latvijas ilgtspējīgu attīstību. LMT iesaistās dažādās aktivitātēs,
lai atbalstītu ekonomikas un sabiedrības attīstības tendences šajās jomās:
2.3.1. LMT piešķir ziedojumus LMT izvēlētiem pasākumiem un aktivitātēm ar
cienīgu mērķi, ko organizē ieinteresētās puses vai kas tiek organizētas
to vārdā. LMT sniedz atbalstu sabiedriskiem projektiem, kur ir ilgtermiņa
darbības redzējums un kur skaidri saskatāma pušu iniciatīva un
pašatdeve, kā arī pieredze līdzīgu projektu realizācijā un iestrādes jaunā
projekta sagatavošanā.
2.3.2. LMT piešķir ziedojumus labticīgiem filantropiskiem vai labdarības
mērķiem - bezpeļņas organizācijām, negaidot tiešu labuma gūšanu.
Šādi ieguldījumi var būt:
2.3.2.1.

saistīti ar katastrofu seku likvidēšanu un humāno palīdzību;

2.3.2.2.

finanšu ziedojumi;

2.3.2.3.
mantiski ziedojumi, t.sk. dažāda veida nemonetārais atbalsts,
piemēram, produktu ziedošana, LMT darbinieku brīvprātīgais
darbs, LMT uzņēmuma telpu, īpašuma vai pakalpojumu
bezatlīdzības lietošana.
2.3.3. LMT sniedz atbalstu projektiem, kas veicina visas sabiedrības un
katra atsevišķa indivīda aktīvu iesaisti Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. LMT
sniedz atbalstu projektiem izglītības, kultūras un sporta jomā.
2.3.4. LMT koncentrē savus resursus uz tām izvēlētajām aktivitātēm, kur ar
savu iesaistīšanos iespējams praktiski kaut ko mainīt, nesadalot
līdzekļus starp daudziem nelieliem projektiem. Prioritāri ir tie projekti,
kuri pārvar digitālo plaisu, veicina tiesiskumu, paaugstina digitālās
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prasmes, veicina cilvēktiesības, aizsargā bērnus vai citādi sekmē
ilgtspējīgu attīstību.
2.4. LMT ziedojumi tiešā veidā atspoguļo LMT būtību un mērķus. LMT grupas
politika pieļauj ziedojumus, kas atspoguļo LMT vērtības - aizrautība,
sadarbība un attīstība, kas ir saskaņā ar LMT grupas Ētikas un uzvedības
kodeksu un LMT iekšējiem dokumentiem. LMT ziedojumu aktivitāšu virziens
ir saistīts ar Latviju.
2.5. LMT atbalstu sniedz saskaņā ar LMT grupas Ētikas un uzvedības kodeksu,
kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem.
2.6. LMT atbalstu nodrošina, ievērojot pretkorupcijas principus, īpašu uzsvaru
liekot uz šādiem nosacījumiem:
2.6.1. LMT neveic politiskus ziedojumus un neatbalsta politiska un reliģiska
rakstura pasākumus;
2.6.2. LMT aktīvi izvērtē, lai veiktos ziedojumus nevarētu interpretēt kā
maksājumus politisku mērķu atbalstīšanai vai izmantot kukuļošanai;
2.6.3. LMT neatbalsta projektus, kas var veicināt sociālo atstumtību un
diskrimināciju sabiedrībā;
2.6.4. LMT neatbalsta lūgumus, kuru mērķis ir pretējs Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.6.5. LMT neatbalsta lūgumus, kuros ietverta tieša vai netieša norāde uz
konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts
uzņēmums vai saistītā persona, vai uzņēmuma – ziedotāja darbinieks,
vai šī darbinieka ģimenes loceklis;
2.6.6. LMT neatbalsta projektus, kuros ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības
rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar
ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja
radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja
intereses, kas nav saistītas ar filantropiju.
2.7. LMT ziedojumus piešķir uzticamām organizācijām vai ar to starpniecību.
Tiešs atbalsts privātpersonām tiek izskatīts tikai izņēmuma gadījumā, ja tam
ir humāns mērķis. LMT pieļauj tikai tādus ziedojumus, kas esošiem vai
potenciālajiem klientiem, piegādātājiem vai valsts amatpersonām neuzliek
nepiemērotas saistības un arī nerada iespaidu par šādu saistību uzlikšanu.
2.8. LMT ievēro pienācīgu rūpību, izvērtējot organizāciju, ar kuru gatavs
sadarboties, reputāciju, kompetenci un spējas. LMT atbalsta citu organizāciju
aktivitātes, ja tās ir saskaņā ar LMT darbība mērķiem, vērtībām un ētikas
principiem.
2.9. Kopējie finanšu ieguldījumi ziedojumos tiek publiski paziņoti LMT ikgadējā
pārskatā.
2.10.

LMT publiski informē par atbalstīto sabiedrisko projektu ietekmi.

3. Ziedojumu politikas ievērošana un reaģēšana uz pārkāpumiem
3.1. LMT nodrošina organizatoriskus resursus šīs politikas atbilstošai
ievērošanai, nepieciešamības gadījumā, veicot korektīvus pasākumus.
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3.2. Darbinieki tiek iedrošināti ziņot par šīs politikas pārkāpumiem, izmantojot
pieejamos informācijas kanālus, tai skaitā, vēršoties pie saviem tiešajiem
vadītājiem vai LMT Valdes locekļiem.
3.3. Neatkarīgi no izmantotā informācijas sniegšanas kanāla visi labticīgi
izteiktie apgalvojumi par iespējamiem šīs politikas pārkāpumiem tiks ātri,
godprātīgi un vispusīgi izmeklēti, izmantojot nepieciešamo iekšējo un
ārējo palīdzību.
3.4. LMT grupas Ziedojumu politikas jaunākā versija ir publicēta www.lmt.lv.
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