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LMT apņemas nodrošināt augstas kvalitātes, drošu un noturīgu elektronisko sakaru tīklu, 
elektronisko sakaru pakalpojumu un viedpakalpojumu risinājumu izstrādi, ieviešanu un atbalstu 
saskaņā ar jaunākajiem nozares standartiem un labo praksi. 

LMT nodrošina atbilstību normatīvo aktu un 
citām ārējām prasībām, kā arī kvalitātes 
vadības standarta ISO 9001, informācijas 
drošības vadības standarta ISO/IEC 27001 
un vides vadības standarta ISO 14001, kas 
papildināts ar nepārtrauktu enerģijas 

patēriņa izvērtēšanas procesu, prasībām. 

Integrētās vadības sistēmas ietvaros LMT 
sekmē konstruktīva dialoga veidošanu ar 
ieinteresētajām pusēm un apņemas 
apmierināt saistošās prasības, respektēt 
vajadzības un viedokļus, lai uzņēmuma 
darbību salāgotu ar ietekmes pušu 
interesēm un rastu iespējas uzlabojumiem. 
Visos procesos un pakalpojumos LMT 
nodrošina klientu un citu ieinteresēto pušu 
privātuma un jebkuras LMT rīcībā esošas 
informācijas vai materiālās vērtības 
aizsardzību un integritāti, lietojot modernas 
tehnoloģijas, piesaistot kompetentus 
darbiniekus un ieviešot risku mazinošus 

pasākumus. 

LMT informācijas drošības mērķi tiek noteikti, pamatojoties uz nepieciešamības, atbildības un 
izsekojamības, izpratnes un samērīguma principiem.  

LMT pārvalda ietekmi uz vidi un identificē drošības riskus visā pakalpojumu sniegšanas ciklā. 

LMT apņemas veicināt vides ilgtspēju, pēc iespējas efektīvāk izmantojot dabas resursus un mazinot 
vides piesārņošanu, kā arī ieviešot vidi saudzējošas tehnoloģijas. Lai mazinātu uzņēmuma 
darbības rezultātā radušos ietekmi uz vidi, LMT plāno un ievieš pasākumus enerģijas efektīvākai 
izmantošanai, kā arī siltumnīcefekta gāzu izmešu un atkritumu apjoma samazināšanai.  

LMT ieguldījums ikdienā svarīgu procesu digitalizācijā klientiem un sabiedrībai ļauj samazināt 
negatīvu ietekmi uz vidi, paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti un samazināt izmaksas. 
LMT iesaistās dažādās inovāciju ekosistēmas aktivitātēs un sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm 
veicina ilgtspējīgu sabiedrības attīstību, kuras pamatā ir viedas tehnoloģijas, gudri cilvēki un 
ilgtspējīga vide. 

LMT veicina darbinieku un sadarbības partneru izpratni kvalitātes, informācijas drošības un vides 
aizsardzības jautājumos, un nodrošina ieinteresēto pušu informēšanu par LMT sniegumu šajās 
jomās. 

Ievērojot sociālās, ekonomiskās un vides ilgtspējības principus uzņēmuma vadībā, LMT 
nepārtraukti paaugstina integrētās kvalitātes, drošības un vides vadības sistēmas efektivitāti, 
nodrošinot ietvaru regulāriem uzlabojumiem.  
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