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Mūsdienīgi uzņēmumi kā ekonomiskās attīstības 
virzītājspēks aktīvi rūpējas arī par kopējo 
sabiedrības labklājību un izaugsmi, apzinoties, 
ka tas ir veiksmīgas ilgtermiņa darbības pamats. 
LMT izturas ar augstu atbildību ne tikai pret 
darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem 
un sabiedrību, bet arī pret nākamajām paaudzēm, 
saudzīgi rīkojoties ar planētas resursiem. Ilgtspēja ir 
neatņemama LMT stratēģijas un vīzijas sastāvdaļa, 
un skaidri formulēti uzņēmuma darbības 
pamatprincipi palīdz attīstīties vienotā virzienā.

LMT strādā ar pārliecību, ka Latvija būs viedvalsts, 
kuras labklājību un līderpozīcijas nodrošinās 
viedās tehnoloģijas, gudri cilvēki un ilgtspējīga, 
inovācijām auglīga vide. LMT tehnoloģijas 
ir pamatā digitālajai transformācijai. LTE un 
5. mobilo sakaru paaudzes simbioze nākotnē 
paaugstinās darba produktivitāti, nodrošinās 
tehnoloģiju virzītas inovācijas un radīs jaunus – 
efektīvākus un ilgtspējīgākus – biznesa modeļus.   

Atbildīgas un uz nākotni 
orientētas darbības ir pamats 
ilgtspējīgiem rezultātiem – 
LMT ikdienā tas nozīmē godīgi 
un atbildīgi attiekties pret dzīvi, 
darbu un sabiedrību, tādēļ arī 
darīt vairāk un labāk, nekā prasa 
likumi vai citi normatīvie akti. 
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Tādēļ digitālās transformācijas procesā ir būtiski 
aptvert visas trīs ilgtspējas dimensijas – ekonomisko, 
sociālo un vides. Izvēršot tīkla infrastruktūru un 
attīstot tehnoloģijas, LMT ir svarīgi nodrošināt 
pakalpojumu pieejamību un pozitīvu mobilo sakaru 
lietošanas pieredzi apvienojumā ar personas privātuma 
aizsardzību, informācijas drošību, digitālo iekļaušanu 
un videi draudzīgiem inovāciju risinājumiem.
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Digitalizācijas laikmeta radītās 
izmaiņas sabiedrībā un ekonomikā 
sniedz gan plašas iespējas, 
gan izaicinājumus ilgtspējīgas 
dzīves nodrošināšanai.

LMT veido drošu un kvalitatīvu telekomunikāciju 
infrastruktūru, veicina iekļaujošu un ilgtspējīgu 
industrializāciju un sekmē inovācijas, tādējādi 
sniedzot savu ieguldījumu ANO ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam noteiktā 
ilgtspējīgas attīstības 9. mērķa sasniegšanā. 
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Šobrīd pasaule dzīvo 4. industriālajā revolūcijā, 
un tas, cik ātri spēsim ieviest un izmantot 
tehnoloģiju sniegtās jaunās iespējas, noteiks 
uzņēmumu, valsts un sabiedrības konkurētspēju. 
LMT ir starp pirmajiem, kas ievieš 5G tīklu, 
tādējādi radot vidi inovatīvu un eksportspējīgu 
produktu attīstībai, kas ļaus vēl aktīvāk konkurēt 
globālajā tirgū. 5G nav tikai interneta ātrums – 
tā funkcionalitāte nodrošinās vēl nebijušas 
iespējas drošiem, stabiliem un ātriem mobilo 
tehnoloģiju risinājumiem, tostarp projektos, 
kur kritiski svarīga ir augstākā līmeņa drošība, 
datu pārraides jauda un stabilitāte. Tehnoloģijas 
ir mūsu iespēja būt brīviem, domāt un darīt.
5G energoefektivitāte, salīdzinot ar 4G, pieaugs 
līdz pat 100 reizēm, virzoties uz ilgtspējīgāku un 
videi draudzīgāku tehnoloģiju lietošanu. 

LMT veicina vides piesārņojuma ierobežošanu 
ar jaunu vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, 
resursu efektīvu izmantošanu, nevajadzīgo 
iekārtu šķirošanu un nodošanu pārstrādei. LMT 
aicina Latvijas sabiedrību iesaistīties aktivitātēs, 
kas balstītas uz ilgtspējīgām vērtībām.

LMT iestājas par zaļo 
domāšanu, vides ilgtspēju 
un aizsardzību, kā arī par 
Latvijas iedzīvotāju labsajūtu 
un pilnvērtīgu dzīvi. 
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Tāpat kā iepriekšējos gados, LMT turpina ziņot par 
korporatīvo ilgtspēju saskaņā ar Globālās ziņošanas 
iniciatīvas (Global Reporting Initiative) standartu 
(2016): pamata iespēju. Šajā pārskatā, paužot 
vadības pieeju un izmantojot darbības rādītājus, 
LMT ataino uzņēmuma ietekmi ekonomiskajā, 
sociālajā un vides dimensijā 2019. gadā.

Ilgtspējas pārskata saturs veidots, pamatojoties 
uz ilgtspējas aspektu būtiskuma analīzi, ņemot 
vērā LMT biznesa mērķus un ieinteresētajām 
pusēm svarīgos jautājumus. 2019. gadā LMT veica 
darbinieku aptauju, lai noskaidrotu darbinieku 
viedokli par uzņēmuma būtiskajiem ilgtspējas 

aspektiem, kā arī organizēja ilgtspējas semināru 
padziļinātākai darbinieku viedokļu un ieteikumu 
izzināšanai. Klientu aktuālajiem jautājumiem 
LMT seko līdzi dažādās klientu aptaujās un 
klientu apkalpošanas kanālos. Apkopojot ikvienā 
komunikācijas procesa etapā iegūto informāciju 
par ieinteresēto pušu viedokļiem un vajadzībām, 
LMT ir noteiktas būtiskās ilgtspējas tēmas, par 
kurām LMT ziņo Ilgtspējas pārskatā. Būtiskuma 
analīzes rezultātā iepriekšējos gados noteiktais 
tēmu loks papildināts ar digitālo izglītību, bērnu 
aizsardzību digitālajā vidē, godīgu un ētisku 
komercdarbību, satura pieejamību, sociālo un 
vides aspektu nostiprināšanu piegādātāju ķēdē.
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Par Ilgtspējas 
pārskatu
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Ekonomiskā ietekme
Tīkla infrastruktūras attīstība
Produkti un pakalpojumi

EkonomiskāPakalpojumu kvalitāte un 
attīstība, tostarp digitālās 
infrastruktūras attīstība

201
203

Ekonomiskais sniegums
Netiešā ekonomiskā ietekme

LMT Klienti

Klientu aizsardzība un drošība SociālāPrivātuma un datu aizsardzība 418Klientu privātums LMT Klienti

Darbinieki
Cilvēktiesības

SociālāDarbinieku labsajūta un 
talanta attīstība, tostarp 
darba drošība un veselība

401
403
404
405

406

Nodarbinātība
Darba veselība un drošība
Apmācības un izglītība
Dažādība un vienlīdzīgas 
iespējas
Nediskriminācija

LMT

Atbalsts sabiedrībai
Klientu aizsardzība un drošība

SociālāSabiedrības atbalsts, tostarp 
digitālā izglītība un bērnu 
aizsardzība digitālajā vidē

LMT Sabiedrība

Vide VidesIetekmes uz vidi mazināšana 301Materiāli (iekārtas) LMT
LMT Retail 
& Logistics

Sabiedrība

302
305
306
307

Enerģija
Izmeši
Atkritumi
Atbilstība vides jomā

LMT Sabiedrība
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Godīga un ētiska komercdarbība EkonomiskāGodīga un ētiska 
korporatīvā uzvedība

205
206
415
417
419

Pretkorupcija
Konkurenci ierobežojoša rīcība
Sabiedriskā politika
Mārketings un marķēšana
Sociālā un ekonomiskā 
atbilstība

LMT

CilvēktiesībasSatura pieejamība LMT Klienti

Sadarbības 
partneri
Klienti

PiegādātājiSociālo un vides 
aspektu nostiprināšana 
piegādātāju ķēdē

LMT PiegādātājiSociālā
Vides

308

414

Piegādātāju atbildības
vides jomā novērtējums
Piegādātāju atbildības 
sociālajā jomā novērtējums

Mijiedarbība ar ieinteresētajām pusēm
Ieguldījums sabiedrībā
Darbinieki
Piegādātāji
Dalība organizācijās un darba grupās

SociālāIeinteresēto pušu iesaiste LMT Klienti
Sabiedrība
Sadarbības 
partneri

Ar jautājumiem un ierosinājumiem par LMT Ilgtspējas pārskatu 

sazinieties ar Pārvaldības sistēmu daļas vadītāju Diānu Brici, 

Diana.Brice@lmt.lv.
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LMT ir pieslēgumu skaita, apgrozījuma un 
tīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru 
operators Latvijā ar plašāko klientu apkalpošanas 
tīklu. Kā inovāciju līderis tirgū, LMT jau šobrīd 
klientiem piedāvā pilna spektra augstas 
kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumus – balss 
sakarus, ātrgaitas mobilo internetu bez apjoma 
ierobežojumiem, kā arī mobilo televīziju LMT 
Straume un LMT Viedtelevīziju.

LMT atzīst starptautiskās cilvēktiesības un ciena 
savus darbiniekus, kā noteikts ANO deklarācijās 
un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās. 
LMT atzīst starptautiskos standartus, kas regulē 
cilvēktiesības, darba apstākļu normas, vides 
aizsardzību un korupcijas apkarošanu.

LMT darbības principi balstīti arī uz OECD 
vadlīnijām starptautiskiem uzņēmumiem.

Par LMT
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2019. gadā LMT Viedtelevīzĳa 
ārpus Latvĳas nominēta divās 
kategorĳās prestižajai Global 
Mobile Awards balvai.

589
darbinieki

Datu patēriņš
pieaudzis par

29 %

Neatkarība
telefonā

79 %

Viedtelevīzĳas
lietotāju skaits

+65 %

+6 %

2018 / 216 milj. eiro

2019 / 229 milj. eiro

38 %25 %

70 %83 %

LMT Integrētā kvalitātes, 
vides un informācĳas drošības 
vadības sistēma akreditēta 
atbilstoši ISO 9001,
ISO 14001 un ISO/IEC 27001 
standartu prasībām.

6. vieta "Prudentia" un "NASDAQ Rīga" 
veidotajā Latvĳas vērtīgāko uzņēmumu 
sarakstā, palielinot uzņēmuma vērtību
par 28 %.

"TOP darba devējs 2019"
un iekārotākais darba devējs
IT un telekomunikācĳu sektorā.

+28 %

1,3 miljoni
aktīvu mobilo sakaru pieslēgumu.

Tīkla attīstībā investēti

25 miljoni eiro.
40 % no tiem 
Interneta mājai lietotāji
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Par LMT
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Apbalvojumi



2019. gadā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības 
institūta organizētajā Ilgtspējas indeksa novērtējumā 
LMT jau trešo gadu pēc kārtas saņēma Platīna 
(augstāko) kategoriju (2016. gadā – Zelta, 2017. un 
2018. gadā – Platīna kategorija). 
 
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, 
kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, 
palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas 
darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. 

Personāla atlases kompānijas "CV-Online" ikgadējā 
pētījumā LMT ieguvis 3. vietu aptaujā "TOP darba 
devējs 2019", kā arī atzīts par iekārotāko darba 
devēju IT un telekomunikāciju sektorā.
 
Ar sava darba rezultātiem esam pierādījuši, ka esam 
labākie nozarē, – mūsu komandai pievienoties vēlētos 
lielākā daļa Latvijas strādājošo. 

LMT 2019. gadā jau ceturto gadu pēc kārtas 
saņēma Labklājības ministrijas piešķirto 
statusu "Ģimenei draudzīgi". 
 
Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos 
sabiedrībā un uzlabotu ģimeņu dzīves un darba 
vidi, ministrija vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem 
statusu "Ģimenei draudzīgi". 

ILGTSPĒJAS INDEKSS VADOŠAIS DARBA DEVĒJS
IKT NOZARĒ

ĢIMENEI DRAUDZĪGI

CILVĒKTIESĪBAS
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"Prudentia" un "Nasdaq Riga" 
atzinuši LMT par 6. vērtīgāko 
Latvijas uzņēmumu. 

LATVIJAS VĒRTĪGĀKO 
UZŅĒMUMU TOP 101

NOMINĀCIJA STARPTAUTISKAJAI 
NOZARES BALVAI "GLOBAL 
MOBILE AWARDS 2019"
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LMT Viedtelevīzija saņēmusi nomināciju 
divās kategorijās "Labākā mobilo 
tehnoloģiju inovācija" (Best Mobile 
Technology Breakthrough) un "Eiropas 
5G celmlauzis" (European 5G Pioneer ).

IETEKMĪGĀKO ZĪMOLU TOPS

"DDB Consulting" sadarbībā ar "RAIT 
Custom Research Baltic" un žurnālu 
"Kapitāls" veidotajā Ietekmīgāko 
zīmolu topā LMT kļuvis par mīlētāko 
telekomunikāciju zīmolu Latvijā.

LMT SPONSORĒŠANAS PARAUGS

2019. gadā sabiedrisko attiecību 
projektu efektivitātes novērtējumā 
LMT atzīts par sponsorēšanas paraugu.
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"Biznesa efektivitātes čempions 2019" 
ir atzinība pakalpojumu sniegšanas 
nozarē. Konkursa mērķis ir godināt 
labākos uzņēmējus ražošanas un 
pakalpojumu nozarēs – Biznesa 
efektivitātes asociācijas (BEA) biedrus, 
kuri ikdienā lieto efektivitātes metodes.

Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas Latvijas 
tehnoloģiju gada balva "Platīna pele 
2019". Saņemts atzinības raksts 
par izcilu sniegumu projektā 
"Elektroniskā darba laika uzskaites 
sistēma (EDLUS)".

"BIZNESA EFEKTIVITĀTES 
ČEMPIONS 2019" ATZINĪBA

"PLATĪNA PELE 2019" 
ATZINĪBAS RAKSTS
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Valsts darba inspekcijas atzinības 
raksts par piedalīšanos darba 
aizsardzības labās prakses balvas 
konkursā "Zelta ķivere 2019" 
(ārkārtas situāciju pārvaldība).

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS 
GODA RAKSTS

"ZELTA ĶIVERE 2019"

Aizsardzības ministrijas goda raksts 
nominācijā "Uzņēmums, kas ir 
atbalstījis Zemessardzi kopumā".
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Mijiedarbība ar
ieinteresētajām 
pusēm



LMT sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris 
dažādos līmeņos:

• aktuālu jautājumu noskaidrošana;
• viedokļu apmaiņa;
• kolektīva apspriešanās;
• kopīga lēmuma pieņemšana un sadarbība.

Ieinteresēto pušu viedokļi tiek aktīvi izzināti 
ikvienā komunikācijas procesa etapā, analizējot un 
precizējot veidus, kā uzņēmuma darbību salāgot 
ar ietekmes pušu interesēm. LMT ir noteiktas 
būtiskākās ieinteresētās puses un to vajadzību 
izzināšanai, izpratnei un uzraudzībai/monitoringam 
nepieciešamie pasākumi.
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LMT vadība uzskata, ka 
uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības 
pamatā ir viedokļu un uzskatu 
dažādība, kā arī spēja ģenerēt 
jaunas idejas, diskutējot un 
daloties pieredzē. 
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Stratēģisko uzdevumu un mērķu 
noteikšana

Dalībnieku sapulcesDalībnieki
Telia Company AB, Sonera Holding B.V., 
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas 
centrs", SIA "Tet", AS "Publisko aktīvu 
pārvaldītājs Possessor"

Finansiāla un nefinansiāla rakstura 
informācija, kas ietekmē uzņēmuma 
vērtību

Ieinteresētā puse Kāpēc svarīga iesaiste? Iesaistes veidi Iesaistes biežums Būtiskie jautājumi

Ikgadēja un pēc 
nepieciešamības

Dalībnieku interešu izzināšana 
tiešā komunikācijā

Pēc nepieciešamības

Izcilas klientu pieredzes 
nodrošināšana

Tiešais kontakts
Sūdzību un ierosinājumu analīze
Tirgus analīze

Klienti
LMT pakalpojumu lietotāji

Uzticams sakaru tīkls 
Plašs tīkla pārklājums
Izcila klientu apkalpošana
Pakalpojumu pieejamība 
Saprotami piedāvājumi un izcenojumi
Droši pakalpojumi

Nepārtraukti

Aptaujas
Pētījumi
NPS un klientu apmierinātības mērījumi

Ikmēneša, ikgadējie 
un speciālie mērījumi 

Informatīvi pasākumi Pēc nepieciešamības

Brīva un godīga tirdzniecība 
un godīga konkurences cīņa
Sadarbība nozares normatīvā 
regulējuma izstrādē 

Publiskā komunikācija
Publiski pieejamie finanšu dati
Rīcības un pakalpojumu analīze 
Dalība darba grupās 
un nozares asociācijās

Konkurenti
"Tele2", "Bite Latvija", "Tet"

Konkurences tiesību ievērošana
Godīga komercprakse

Regulāri
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Ekonomikas izaugsme un Latvijas 
sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Tirgus analīze
Zīmola, reputācijas un citi pētījumi 
Publiskās informācijas analīze
Dalība sabiedriskās un nevalstiskās
organizācijās
Dalība konferencēs
Dalīšanās pieredzē
Dalība sabiedrības atbalsta projektos
Partnerības

Sabiedrība
Jebkurš Latvijas vai ārvalstu sabiedrības 
loceklis, kuru ietekmē LMT darbība un 
kurš var atstāt ietekmi uz LMT darbību

Sociālās un ekonomiskās 
infrastruktūras attīstība 
Sociālās investīcijas
Tehnoloģiju attīstība
Digitālo prasmju veicināšana
Sabiedrības atbalsta virzītājspēks

Regulāri

Ieinteresētā puse Kāpēc svarīga iesaiste? Iesaistes veidi Iesaistes biežums Būtiskie jautājumi

Konstruktīvu attiecību veidošana 
un uzturēšana

Normatīvo aktu izmaiņu uzraudzība
Saņemto pieprasījumu izvērtēšana 
un apstrāde
Atskaites
Inspekcijas, vizītes
Diskusijas
Konsultācijas

Uzraugošās institūcijas
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija
VAS "Elektroniskie sakari" 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Konkurences padome
Datu valsts inspekcija
Izložu un azartspēļu uzraudzības 
inspekcija
Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome
Valsts darba inspekcija
Valsts ieņēmumu dienests
CERT.LV
Valsts vides dienests

Normatīvo aktu ievērošanaNepārtraukti
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Sociālais dialogs ar arodbiedrību

* Ilgtspējas pārskata gatavošanas vajadzībām

Regulāri pēc 
nepieciešamības

Atbilstošām prasmēm apveltītiem un 
motivētiem darbiniekiem ir būtiska loma 
izcilas klientu pieredzes nodrošināšanā 
un ilgtermiņa vērtības palielināšanā

Darbinieku apmācība un attīstība Draudzīga un moderna darba vide 
Konkurētspējīgs atalgojuma līmenis
Darba drošības un veselības standarti
Skaidra karjeras izaugsme un 
motivācijas sistēma
Attīstības iespējas
Darba vides pielāgošana
Atvērtība dažādībai

Nepārtraukti Darbinieki
LMT darbinieki un saskaņā 
ar uzņēmuma līgumu LMT 
labā strādājošie

Dialogs ar darbiniekiem: 
Tiešais kontakts 
Digitālie informācijas kanāli

Regulāri

Vadītāju attīstības pārrunas 
ar darbiniekiem 

Divreiz gadā

Piesaistības pētījums Regulāri reizi gadā

Korporatīvās kultūras pētījums
Ilgtspējas aptauja un seminārs*

Vienu reizi 2019. gadā

Ieinteresētā puse Kāpēc svarīga iesaiste? Iesaistes veidi Iesaistes biežums Būtiskie jautājumi

Ietekme uz LMT spēju nodrošināt 
elektronisko sakaru tīklu kvalitāti, 
sniegt elektroniskos pakalpojumus un 
piedāvāt viedpakalpojumu risinājumus

Publiskās datubāzes
Publiskā informācija
Kredītinformācijas analīze
Biznesa tikšanās
Sadarbības līgumu slēgšana 
Darbu izpildes gaitas novērtējums
Auditi
Apmācības

Godīga un ētiska komercprakse
Labas ilgtermiņa darījumu attiecības
Skaidri un godīgi konkursu nosacījumi
Izdevīgi sadarbības nosacījumi
Savlaicīgi norēķini
Procesu pilnveidošana

RegulāriSadarbības partneri
Elektronisko sakaru tīkla 
programmatūras ražotāji un piegādātāji, 
elektronisko sakaru tīkla elementu 
ražotāji, izbūves un komunikāciju 
pakalpojumu sniedzēji, IT pakalpojumu 
sniedzēji, sadarbības partneri 
viedpakalpojumu risinājumu izstrādē, 
klientu apkalpošanā un komunikācijā 
ar klientu, iekārtu tirdzniecībā
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Ieguldījums
sabiedrībā
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Modernās tehnoloģijas ir nozīmīgs palīgs ne tikai 
ikdienas darbā un savstarpējā saziņā, bet arī paver 
plašas iespējas ilgtspējīgai attīstībai. Tehnoloģiju 
sniegtās priekšrocības var izmantot konkurētspējas 
celšanai un viedvalsts attīstībai. Tām ir būtiska 
loma pilsētu dzīves organizēšanā, biznesa attīstībā, 
efektīvā valsts pakalpojumu nodrošināšanā.  
Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, šobrīd vieglāk 
nekā jebkad var apgūt jaunas zināšanas, prasmes, 
izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, 
efektīvāk izmantot resursus, kā arī dibināt 
ilgtspējīgas biznesa attiecības. 

LMT kā būtiska sociālās un ekonomiskās 
infrastruktūras sastāvdaļa Latvijā virza arī 
ekonomikas un sabiedrības tendences, iesaistoties 
pasākumos, kas veicina tehnoloģiju izmantošanas 
prasmes, un projektos, kas sekmē Latvijas 
sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. LMT iestājas 
par Latvijas valsts attīstību, par iespējām realizēt 
sevi un par Latvijas darītājiem sportā, kultūrā, 
izglītībā un sociālajā sfērā.

Prioritāte ir projekti, kas pārvar 
digitālo plaisu, nodrošina 
tiesiskumu, paaugstina digitālās 
prasmes, veicina cilvēktiesības, 
aizsargā bērnus vai citādi sekmē 
ilgtspējīgu attīstību.

LMT ir apņēmies sekmēt digitālās plaisas 
izzušanu, attīstīt lietotāju digitālās prasmes 
un atbalstīt sabiedriskos projektus, kā arī 
sadarboties ar organizācijām, kas veicina 
Latvijas ilgtspējīgu attīstību. 

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

2019. gadā LMT īstenojis virkni mērķtiecīgu 
aktivitāšu, lai veidotu Latviju par pasaules 
līmeņa 5G pionieri, nostiprinātu klientu piederību 
zīmolam un veicinātu korporatīvo un starptautisko 
komunikāciju, par prioritāti izvirzot sniegto 
pakalpojumu un biznesa ilgtspējas aspektus. 
Lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, uzņēmums 
investējis gan resursus, gan zināšanas sabiedrības 
izglītošanā un iesaistē, kā arī uzņēmuma labās 
prakses popularizēšanā dažādās auditorijās 
Latvijā un ārpus tās. 2019. gadā LMT atzīts 
par sponsorēšanas parauguzņēmumu.
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LMT plāno īstenot plašu 
korporatīvās sociālās atbildības 
aktivitāšu klāstu, vienlaikus 
palielinot Latvijas klātbūtni 
starptautiski nozīmīgos 
procesos un pasākumos.

/ Mērķis 2020
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nākotnes darba tirgum. Tas nozīmē ne tikai 
modernas zināšanas, bet arī gatavību turpināt 
izglītoties mūža garumā, atvērtu, uz attīstību un 
sadarbību orientētu prātu, elastīgu domāšanu. 

4. industriālā revolūcija ir fundamentāli mainījusi 
to zināšanu un kompetenču kopumu, kas 
nepieciešams nodarbinātībai un konkurētspējai 
mūža garumā. 2018. gadā Pasaules Ekonomikas 
foruma eksperti "Future of Jobs Report" 
prognozēja, ka jau 2022. gadā darbam 
nepieciešamo prasmju komplekts būs mainījies 
vidēji par 42 %, salīdzinot ar 2018. gadu.

Plānots, ka mācību priekšmeta "Dizains un 
tehnoloģijas" saturs vidusskolām, kas balstās 
uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto 
vispārējās vidējās izglītības standartu, 
sadarbībā ar IT Izglītības fondu tiks izstrādāts 
līdz 2020. gada vasarai un jau no septembra 
būs pieejams skolu programmās.
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Sniedzot savu ieguldījumu nākotnes izglītībā, LMT 
ir iesaistījies jauna mācību priekšmeta "Dizains un 
tehnoloģijas" ieviešanas procesā Latvijas skolās. 

Saskatot iespējas ieguldīt izglītības ilgtspējā, LMT 
uzņemas iniciatīvu attīstīt tehnoloģiju zinātni un 
veidot labāku izpratni par ilgtspējīgu digitalizācijas 
un tehnoloģiju attīstību. Programmas "Skola 2030" 
ietvaros LMT līdzdarbosies mācību satura 
izstrādāšanā un skolotāju sagatavošanā, investējot 
gan finansējumu, gan arī savas zināšanas un pieredzi.
 
Mācību priekšmeta "Dizains un tehnoloģijas" mērķis 
ir stiprināt tehnoloģiju izmantošanas prasmes un 
radīt risinājumus nozīmīgām problēmām, ievērojot 
laba dizaina un ilgtspējas principus gan jaunu 
produktu, gan pakalpojumu radīšanā. 
 
LMT mērķis nav digitalizēt izglītības procesu, bet 
aktīvi iesaistīties un pielāgot Latvijas izglītības 
sistēmu laikmeta prasībām, sagatavot jauniešus 

MĀCĪBU PRIEKŠMETS 
"DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS"Tehnoloģiju 

izmantošanas 
prasmju 
veicināšana 
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Studĳu satura
darbnīcu
veidošana

Decembris

Studĳu satura
darbnīcas ar
skolotājiem

Janvāris
— maĳs

Studĳu procesa
aprobēšana

Maĳs

Optimālā kursa
mācīšana skolā

Septembris 2020
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Lai īstenotu programmu turpmākos
trīs gadus, skolām līdz maijam 
 nepieciešams iesniegt plānoto 
 izglītības programmu projektus.
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Nepieciešamais mācību
priekšmeta "Dizains un
tehnoloģĳas" ieviešanai
Latvĳas skolās.

Skolotāji

Apmācības dizaina domāšanā, 
metodēs, tendencēs, attīstībā.

Metodika

Mērķauditorĳas izpēte, 
prototipēšana un testēšana, 
virzīšana tirgū, konkurences 
izpēte u. c.

Industrĳas piemēri

Nozaru pieredze digitālo 
risinājumu izstrādē, produktu, 
industriālajā, pakalpojumu, 
vides, modes dizainā.
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Lai apmācītu seniorus lietot jaunākās tehnoloģijas, 
izmantojot viedtelefona sniegtās iespējas, tika 
izstrādāta apmācību programma par tehnoloģijām 
un saturu senioru biedrības "RASA" mentoriem. 
LMT speciālisti seniorus apmācīja vienkāršā 
viedtelefona lietošanā, sagatavojot darbam ar 
viedtālruni un lietotņu iespējām. 

YOUTUBE  VIDEO – JAUNIEŠI SENIORIEM

Lai veicinātu dažādu paaudžu sadarbību 
moderno tehnoloģiju lietošanas prasmju apgūšanā, 
2019. gadā LMT kopā ar vienu no Latvijā 
populārākajiem youtuberiem sagatavoja video par 
to, kā jaunieši var iedvesmot vecāka gadagājuma 
cilvēkus izmantot viedtālruņus un citas mūsdienu 
modernās tehnoloģijas.

LMT izstrādāja arī informatīvu materiālu ar pieciem 
iemesliem, kāpēc senioriem izmantot viedtālruni. 

SENIORU BIEDRĪBAS "RASA" 
MENTORU APMĀCĪBAS
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Uzņēmēju 
kompetences 
celšana
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LMT BIZNESA BROKASTIS

Lai rosinātu uzņēmējus dalīties pieredzē aktuālu 
ikdienas izaicinājumu risināšanā, LMT kopš 
2018. gada rīko Biznesa brokastis. Tā ir iespēja 
LMT izzināt klientu vajadzības un uzņēmējiem 
iegūt jaunas zināšanas. 

2019. gada jūlija Biznesa brokastīs notika diskusija 
par ātras un kvalitatīvas komunikācijas ietekmi 
uz biznesa rādītājiem, apskatot LMT pakalpojuma 
"Zvanu pārvaldnieks" piedāvātos risinājumus. 
Pasākuma ietvaros izvērtās arī diskusija par 
jaunajām iespējām, ko uzņēmumiem pavērs Rail 
Baltica vilcienu līnija. 

2019. gada septembrī lielu atzinību guva Biznesa 
brokastis par publisko uzstāšanos un prezentēšanas 
iespējām ar programmatūras Office 365 rīkiem. 
Ņemot vērā lielo interesi, LMT atkārtoja pasākumu 
par šo pašu tēmu. 

2019. gada novembrī Biznesa brokastīs LMT pulcēja 
būvniecības uzņēmumu pārstāvjus un ekspertus, 

lai izskaidrotu būvniecības nozarei saistošās likuma 
izmaiņas, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. 
Šī pasākuma ietvaros klienti dalījās LMT EDLUS 
(Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma) 
lietošanas pieredzē. 

LMT TEHNOLOĢIJU DIENA

Lai palīdzētu uzņēmējiem orientēties strauji 
mainīgajās tehnoloģijās, LMT jau kopš 2016. gada 
organizē Tehnoloģiju jaunumu dienas. Tā ir iespēja 
datoru, viedtālruņu, videokameru u. c. biznesa 
iekārtu ražotājiem parādīt savus produktus un 
saņemt tiešu atgriezenisko saiti no klientiem. Klienti 
atzinīgi novērtē iespēju vienuviet apskatīt jaunākos 
iekārtu modeļus un uzdot jautājumus ekspertiem. 

2019. gada aprīļa Tehnoloģiju dienā LMT dalījās ar 
piedzīvoto vadošajā tehnoloģiju izstādē Mobile WC 
Barselona, savukārt novembrī centrālā tēma bija 
IoT loma ekosistēmā.
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FranklinCovey GRĀMATU KLUBS

Lai palīdzētu uzņēmējiem un sadarbības 
partneriem izglītoties biznesa psiholoģijā un, 
iespējams, kļūt par efektīvākiem līderiem, 
LMT sadarbībā ar FranklinCovey jau kopš 
2016. gada rīko Grāmatu rītus, kuros Latvijas 
labākie treneri izklāsta konkrētajā grāmatā 
paustās idejas. 

2019. gadā notika četri pasākumi par šādām 
uzņēmēju ikdienā noderīgām tēmām:

• Dzīves, vadības, ekonomikas un investīciju 
vides sistematizēšana.

• Tēzes, kas dziļi iesakņojušās biznesa vidē un 
tiek uzskatītas par patiesību, lai gan prātīgāk 
būtu tā nerīkoties.

• Mīti, pētījumu rezultāti un praktiski padomi 
par to, kā uzdrīkstēties vadīt.

• Kā veidot korporatīvo kultūru, kurā var izteikt 
idejas, uzdot jautājumus un atzīt kļūdas, kas 
palīdzēs stimulēt radošumu, precizēt mērķus, 
veicināt atbildību un paveikt daudz vairāk. 
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INOVĀCIJU KUSTĪBA "VEFRESH" 

Kustība "VEFRESH", kurai aicināti pievienoties 
arī citi uzņēmumi, apņēmusies atbalstīt 
uzņēmumus VEF apkaimē, kas attīsta inovatīvus 
un potenciāli eksportspējīgus risinājumus, kā arī 
pēc iespējas censties samazināt administratīvo 
slogu, kas saistīts ar šādu risinājumu testēšanas 
saskaņošanu. Lai popularizētu inovācijas un 
veicinātu IT speciālistu skaita pieaugumu Latvijā, 
kā arī veidotu ciešāku saikni starp inovāciju 

Inovatīvas 
vides 
veidošana

radītājiem un izglītības iestādēm, "VEFRESH" 
dalībnieki iecerējuši sekmēt zinātnes, tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, matemātikas un IT izglītības 
iespējas. 2019. gada jūnijā, parakstot kopīgu 
memorandu ar Ekonomikas ministriju un Rīgas 
domi, kustības dalībnieki ir apņēmušies VEF 
apkaimi padarīt ne tikai par Rīgas un Latvijas, 
bet reģiona pilsētvides inovāciju centru.
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Viedā transporta pietura un ar viedajām 
tehnoloģijām aprīkotas gājēju pārejas, mobilitātes 
punkts ar velosipēdiem ērtām pārvietošanās 
iespējām uz attālākām Rīgas vietām, apstādījumi 
un parki ar piknika zonām, spēļu laukumi un 
publiskās darba stacijas darbam brīvā dabā, kā 
arī labiekārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un 
riteņbraucējiem – šie ir tikai daži no risinājumiem, 
kurus kopīgiem spēkiem vēlas īstenot inovāciju 
kustības "VEFRESH" dalībnieki: tehnoloģiju 
uzņēmumi LMT un "Accenture", nekustamo 
īpašumu attīstītājs "New Hanza Capital" un pilsēta 
pilsētā "Jaunā Teika", kā arī VEF Kultūras pils.
 
LMT mērķis ir VEF apkaimi attīstīt kā viedpilsētas 
pilotteritoriju, kurā izmēģināt un ieviest jaunākos 
tehnoloģiskos risinājumus cilvēkiem draudzīga un 
zaļa iekārtojuma un infrastruktūras veidošanai – 
iedzīvināt savienoto auto un dronu risinājumus, 
kā arī citas 5G iespējas pilsētvides uzlabošanā. 
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VEF apkaime vēsturiski bijusi tehnoloģiju inovāciju 
mājvieta un spēcīgs valsts ekonomikas vilcējspēks. 
Likumsakarīgi, ka tieši šeit 100 gadus pēc savulaik 
lielākā Latvijas tehnoloģiju uzņēmuma dibināšanas 
koncentrējušies uzņēmumi, kas ir Latvijas 
21. gadsimta tehnoloģiju līderi. Kopā tie nodarbina 
vairāk nekā 4000 IT speciālistu, saražojot 43 % 
no visa Latvijas IT eksporta apjoma un ik gadu 
valsts budžetā nodokļos iemaksājot vairāk nekā 
85 miljonus eiro.

"VEFRESH" kustības dalībnieki 
apņēmušies VEF apkaimi 
padarīt par reģiona pilsētvides 
inovāciju centru.
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Ziedojumi
LMT ziedojumi tiešā veidā atspoguļo uzņēmuma 
būtību un mērķus. Kā viens no ietekmīgākajiem 
Latvijas uzņēmumiem LMT vienmēr ir tiecies būt 
līderis kvalitātē un inovācijās. LMT tic, ka Latvija kā 
valsts attīstīsies tikai tad, ja katram būs iespējas 
sasniegt savus mērķus. LMT loma ir sekmēt 
vidi, kurā ikviens valsts iedzīvotājs vislabākajā 
iespējamajā veidā var īstenot savas pozitīvās 
un uz kopējo attīstību vērstās idejas. Tieši tādēļ 
uzņēmums sniedz atbalstu projektiem, kas veicina 
visas sabiedrības un katra atsevišķa indivīda 
aktīvu iesaisti Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. LMT 
ziedošanas principi noteikti LMT Ziedojumu politikā.

28 gadu laikā LMT Latvijas sportam, kultūrai, 
izglītībai un labdarībai ziedojis un sponsorējis vairāk 
nekā 28 miljonus eiro. Mūsu sadarbības partneru 
vidū ir talantīgi cilvēki, kurus raksturo neizsīkstoša 
vēlme pilnveidoties un sasniegt arvien jaunas 
profesionālās virsotnes. Nereti vienas organizācijas 
ietvaros mēs atbalstām gan izcilas personības, gan 
jaunos talantus.
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LMT ir ilggadējs Rīgas Zooloģiskā dārza sadarbības 
partneris. Ar uzņēmuma atbalstu uz Latviju 
atvestas žirafes, izbūvētas tīģeru, krēpjvilku, lemuru 
un ibisu mītnes, kā arī dzīvnieku apskates vietas 
pielāgotas piekļuvei ar invalīdu vai bērnu ratiņiem.  

Vairāk informācijas www.rigazoo.lv

2019. gadā vairāk nekā 100 LMT grupas darbinieku 
kopīgi palīdzēja uzkopt Rīgas Zoodārza teritoriju 
un sagatavot "Āfrikas savannas" ekspozīciju, veltot 
tam 300 stundas darba laika.

Sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzirdes centru 
LMT dāvinājis un ziedojis kohleāros implantus, 
jaundzimušo dzirdes skrīninga aparātus, dzirdes 
aparātus, skaņu pastiprinošas iekārtas un 
modernas FM iekārtas bērnu pirmo dzirdes 
iemaņu attīstības veicināšanai.

2019. gadā, pateicoties uzņēmuma un iedzīvotāju 
ziedojumiem, Latvijas Bērnu dzirdes centram 
iegādāta Baltijā pirmā dzirdes diagnostikas 
iekārta "Neuro-audio".
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Arī turpmāk LMT turpinās attīstīt 
ziedošanu un sponsorēšanu kā 
uzņēmuma ilgtspēju veicinošu 
faktoru Latvijas sabiedrībā, 
atbalstot izcilas un uz nākotni 
orientētas personības, 
projektus un notikumus. 
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LMT nodrošina elektroniskos 
sakarus Invalīdu un viņu draugu 
apvienībai "Apeirons". 

Vairāk informācijas www.apeirons.lv

LMT nodrošina elektroniskos sakarus 
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrībai. 

Ar LMT atbalstu jau vairāk nekā 20 
gadus Latvijas Neredzīgo biedrībai 
tiek nodrošināti elektroniskie sakari. 

LMT sniedz atbalstu Latvijas Bērnu 
fonda vasaras atpūtas nometnēm 
bērniem ar īpašām vajadzībām, kurās 
bērni ik vasaru gūst iespēju 10 dienas 
bez maksas atpūsties, apgūt radošās 
prasmes, mācās rūpēties par sevi 
un līdzcilvēkiem. Ziemassvētku laikā 
LMT atbalsta arī Bērnu fonda rīkotās 
labdarības akcijas. 

Vairāk informācijas www.lbf.lv
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LMT atbalsta sociālo projektu 
"Parunāsim", kurā cilvēki ir aicināti 
zvanīt uz tālruņa līniju, lai parunātu, 
tiktu sadzirdēti un nejustos vientuļi. 
Tālruņa līniju apkalpo cilvēki ar 
īpašām vajadzībām. 

Vairāk informācijas www.sonido.lv
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LMT un Latvijas Universitātei (LU) ir 
izveidojusies cieša sadarbība, organizējot 
"LU un LMT Datorzinātņu dienas", 
ikgadējas projektu vadības konferences 
sadarbībā ar Biznesa, vadības un 
ekonomikas fakultāti. 

2018. gadā LMT prezidents Juris Binde 
kļuva par LU Padomnieku konventa 
priekšsēdētāju. 2019. gadā uzņēmums 
sniedza atbalstu forumu ciklam "Latvijas 
formula 2050. Attīstības scenāriji".  
 
Vairāk informācijas www.lu.lv

LMT ir Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) un tās attīstības fonda 
ilgstošs atbalstītājs. LMT Straumē 
nodrošinātas RTU Biznesa interešu 
kluba "Portfelis" nodarbību un 
vieslekciju pārraides, sniegts atbalsts 
lietotnes "RTU mobile" izstrādē, 
izveidots telekomunikāciju muzejs. 
2019. gadā RTU 155 gadu jubilejā 
LMT atbalstīja Lielo izlaidumu visām 
deviņām RTU fakultātēm.

Vairāk informācijas www.rtu.lv

Lai veicinātu drošību digitālajā vidē, 
LMT piedalījās un finansiāli atbalstīja 
konferenci "Kiberšahs 2019".
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IZGLĪTĪBA
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LMT prezidents Juris Binde ir 
Vidzemes Augstskolas (ViA) 
profesors. 2019. gadā LMT atbalstīja 
un piedalījās ViA rīkotajā pasākumā 
"Zinātnieku nakts".  

Vairāk informācijas www.va.lv
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2019. gadā LMT atbalstīja un piedalījās 
III Starptautiskajā Ekonomikas forumā 
"UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS: 
traucējoši faktori, zinātnē balstītie 
risinājumi & starptautiskā sadarbība".

http://www.lu.lv
http://www.rtu.lv
http://www.va.lv
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IZGLĪTĪBA SPORTS

LMT ir LOK ģenerālsponsors un 
ilggadējs partneris.
 
LMT līdzdarbojas olimpiskās 
kustības atbalstīšanā un sporta 
lomas popularizēšanā sabiedrībā. 
Ar LMT iesaisti tapis projekts 
"Sporto visa klase", kurā 2019. gadā 
piedalījās vairāk nekā 8300 bērnu 
no 371 klases un 73 pašvaldībām. 

Vairāk informācijas 
www.olimpiade.lv

"Ozo Golf Club" ir pirmais 18 
bedrīšu golfa laukums Latvijā, kur 
ar LMT atbalstu ik gadu tiek 
organizētas sacensības "LMT Open" 
un "LMT Prezidenta kauss".  
 
Vairāk informācijas www.ozogolf.lv

LMT programmas "Skola 2030" 
ietvaros līdzdarbojas mācību 
satura izstrādāšanā un skolotāju 
sagatavošanā, investējot gan 
finansējumu, gan zināšanas 
un pieredzi.

Ar LMT atbalstu dibināts un 
darbojas bērnu un jauniešu regbija 
klubs "Eži". Klubā dažādās vecuma 
grupās trenējas aptuveni 60 bērnu 
un jauniešu, kā arī 50 pieaugušo 
komandas spēlētāju. 

Vairāk informācijas 
www.ezi-rugby.com
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KULTŪRA

LMT ir Vispārējo latviešu dziesmu 
un deju svētku, kā arī Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
atbalstītājs. LMT Straumē svētku 
laikā ir nodrošināta iespēja skatīties 
dziesmu un deju svētku koncertu 
un reportāžu tiešraides.

Cēsu Mākslas festivāla ietvaros ar 
LMT atbalstu jau desmit gadus notiek 
akadēmiskās mūzikas koncerti, vizuālās 
mākslas izstādes, performances, 
diskusijas, teātra un operas izrādes, 
kā arī kino programmas. 
 
LMT Straumes tiešraidē ikvienam 
interesentam ir iespēja vērot 
spilgtākos festivāla notikumus. 

Vairāk informācijas 
www.cesufestivals.lv

Ar LMT atbalstu izveidotā "LMT 
Jaunā zāle" Latvijas Nacionālajā  
teātrī kļuvusi par stabilu platformu 
inovatīviem un konceptuāliem 
mūsdienu teātra mākslas 
eksperimentiem.

Vairāk informācijas www.teatris.lv

Valmieras Drāmas teātra Mazajā zālē 
"LMT Mansards" ar LMT atbalstu veikti 
būtiski tehniskie uzlabojumi. 2019. gadā 
turpināts atbalsts šīs zāles skaņas un 
gaismas iekārtu uzlabošanai.  

Vairāk informācijas www.vdt.lv
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KULTŪRA

LMT ir viens no Latvijas Nacionālās 
operas fonda mecenātiem, sekmējot 
Latvijas Nacionālās operas un 
baleta attīstību. 

Vairāk informācijas www.opera.lv

Ar LMT atbalstu uzņemta režisora 
Dzintara Dreiberga vērienīgā kara 
drāma "Dvēseļu putenis", godinot 
Latvijas sargātājus – strēlniekus.

Filma "Dvēseļu putenis" piedzīvoja 
pirmizrādi 2019. gada 8. novembrī.

Ar LMT atbalstu tapusi grāmata 
"Nezūdošās vērtības. VEF vēsture 
un mantojums – 100 gadi". 

LMT ziedojums Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijai, tostarp Gada 
balvas jaunajiem mūziķiem un Gada 
balvas mācībspēkam pasniegšanas 
ceremonijai, ir palīdzējis sekmēt 
jauno mūziķu māksliniecisko jaunradi 
un tās turpmāko attīstību. Balvas 
pasniegšanu tiešraidē varēja vērot 
arī LMT Straumē.
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Moderna un stabila digitālā infrastruktūra un 
investīcijas tās attīstībā, uzņēmuma samaksātie 
nodokļi un dividendes ir nozīmīgs ieguldījums 
valsts ekonomikā un izaugsmē. Ilgtspējīga biznesa 
attīstība, efektīvi izmantojot jau esošos resursus, 
kā arī atbildīgi plānojot nākotnes investīcijas, 
nodrošina izcilu pakalpojumu kvalitāti. 
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Par galveno savas darbības 
prioritāti uzņēmums ir noteicis 
mērķi visiem Latvijas patērētājiem 
nodrošināt iespējas izmantot visas 
modernas sabiedrības digitālās 
priekšrocības ikdienā. 
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2019

186 099

173 753

100 491

20 560

1 123

(tūkst. EUR)

Radītā ekonomiskā vērtība

Sadalītā ekonomiskā vērtība

Pārdoto preču un pakalpojumu izmaksas, 
atskaitot amortizāciju un nolietojumu

Personāla izmaksas, atskaitot VSAOI

Finanšu izmaksas

2018

174 922

167 080

97 034

18 691

392

2017

163 664

162 470

93 898

18 371

360

22 400Dividendes 24 700 24 298

28 945Nodokļi un nodevas 25 618 24 758

234Ziedojumi 645 785

12 346Nesadalītā ekonomiskā vērtība 7 842 1 194

27 844Kapitālieguldījumi 29 066 24 838

30 566Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 27 993 24 756

2019. gadā LMT radītā ekonomiskā vērtība 
ir palielinājusies par 6,4 %. Tas galvenokārt 
saistīts ar datu pakalpojumu ieņēmumu 
pieaugumu. Sadalītā ekonomiskā vērtība 
2019. gadā sasniedza 93,4 % no radītās 
ekonomiskās vērtības.

Tiešā
ekonomiskā 
ietekme

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019
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LMT radītā ekonomiskā vērtība 2019. gadā tika 
sadalīta starp šādām ieinteresētajām pusēm: 

• sadarbības partneri – atlīdzība par 
piegādātajiem resursiem un pakalpojumiem 
uzņēmuma darbības nodrošināšanai;  

• darbinieki – tiešā un netiešā 
atlīdzība par darbu;  

• finansētāji – atlīdzība par aizņemtā 
kapitāla izmantošanu; 

• valsts un uzraugošās institūcijas – 
samaksātie nodokļi un nodevas; 

• dalībnieki – atlīdzība par kapitāla 
izmantošanu (dividendes);  

• sabiedrība – ziedojumi un atbalsts.

LMT stratēģiskā loma Latvijas 
valsts attīstībā ir saistīta 
gan ar augstas kvalitātes, 
droša un efektīva sakaru tīkla 
nodrošināšanu, gan ar būtiskām 
nodokļu iemaksām valsts 
budžetā. Pēdējo trīs gadu laikā 
LMT valsts budžetā nodokļos 
ir samaksājis 81 miljonu eiro.

Kā ik gadu, arī 2019. gadā LMT 
ir viens no lielākajiem nodokļu 
maksātājiem Latvijā. 
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Netiešā
ekonomiskā 
ietekme

Mobilo sakaru infrastruktūra un tās izmantošana 
nodrošina ne tikai IKT nozares attīstību Latvijā, 
bet arī dod netiešu ieguldījumu citu nozaru un 
visas valsts tautsaimniecības attīstībā. 2019. gadā 
LMT ir ieguldījis ievērojamus resursus sabiedrības 
mobilitātes nodrošināšanai, attīstot viedās 
mobilitātes risinājumus un tīkla infrastruktūru, kā 
arī veidojot jaunus inovatīvus digitālus risinājumus. 
Šo risinājumu mērķis ir padarīt transporta sistēmas 
saprātīgākas, elastīgākas un praktiskākas, 
izmantojot modernus digitālus risinājumus. 
Sākot ar sarežģītu transporta sistēmu pārvaldību, 
izmantojot sistēmu savstarpēju saziņu un 
kooperāciju, līdz pat efektīvākiem, ilgtspējīgākiem 
un videi draudzīgākiem ar pārvietošanos saistīto 
resursu un struktūru lietošanas veidiem.

Lai sekmētu jauno risinājumu ieviešanu, Baltijas 
valstis ir parakstījušas saprašanās memorandu 
par Digitālā Baltijas ceļa izveidi, izmantojot jaunās 
paaudzes 5G mobilo tīklu drošākai, ātrākai un 
ērtākai satiksmei nākotnē.

LMT kā viens no projekta realizētājiem nodrošinās 
5G tīklu transportlīdzekļu saziņai ar apkārtējo 
ceļa infrastruktūru, tostarp sensoriem: viedajiem 
luksoforiem, viedajām ceļa zīmēm un brīvajām 
autostāvvietām. Tas palīdzēs maršrutu plānošanai 
un satiksmes negadījumu novēršanai, nākotnē – 
arī bezpilota auto braukšanai, samazinot 
transporta infrastruktūras negatīvo ietekmi uz vidi.
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Darbs pie inovatīvu risinājumu izstrādes nav 
iedomājams bez veiksmīgas sadarbības gan 
nozares, gan valsts līmenī. 2019. gadā LMT ir 
cieši sadarbojies ar citiem valsts kapitāldaļu 
uzņēmumiem, lai izveidotu un attīstītu inovāciju 
ekosistēmu Latvijā. Izcilo valsts kapitāldaļu 
uzņēmumu un valsts institūciju sadarbības 

mērķis ir padarīt Latviju 
iespējami inovatīvāku, izveidojot 
četras kopienas inovāciju 
procesa stimulēšanai – inovāciju 
ekosistēmas, lielo datu, 
pētniecības un attīstības, 
tehnoloģiju kopienu. 

Kā viens no šīs iniciatīvas pirmajiem rezultātiem 
uzskatāms LMT, VAS "Elektroniskie sakari" un 
starptautisku partneru iesniegtais apjomīgais 
projekts programmai "Apvārsnis 2020" 
mobilitātes risinājumu izmēģinājumu poligona 
(test beds) izveidei.
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2019. gadā LMT ir sekmīgi realizējis izvirzīto mērķi 
modernizēt pamattīklu, izveidot jaunas bāzes 
stacijas, kā arī nodrošināt papildu kapacitāti 
esošajās bāzes stacijās, lai pilnvērtīgi sagatavotos 
5G ieviešanas procesam. Šim nolūkam uzņēmums 
2019. gadā investējis 25 miljonus eiro. 

Papildus tehnoloģiju attīstībai un tīkla būvniecībai 
LMT ir koncentrējies uz vairākām jaunām inovāciju 
vertikālēm, kurās notiek starpnozaru sadarbība – 
dronu lidojumi, lietu internets, mobilitāte un 
sabiedrības drošība. Mobilo tehnoloģiju un aviācijas 
nozares risinājumu integrācija būs pagrieziena 
punkts jaunu pakalpojumu attīstīšanai – 
no dronu izmantošanas preču piegādē vai 
lauksaimniecības teritoriju pārvaldīšanā līdz pat 
cilvēku meklēšanai un glābšanai. Līdzšinējos LMT 
testos konstatēts, ka mobilo sakaru tīkls jau tagad 
ir par 97,6 % piemērots drošas attālinātas dronu 
vadības risinājumiem.
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LMT mērķis ir iespējami ātri 
izmantot 5G tīkla nākotnes 
potenciālu, lai stiprinātu 
Latvijas konkurētspēju un 
Latvija kļūtu par viedvalsti.
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Investīcijas 5G izpētē un attīstībā, 
lai strauji virzītu inovatīvu biznesa 
modeļu un IKT risinājumu izveidi 
dažādām tautsaimniecības nozarēm. 
Izvirzītā mērķa sasniegšanai šajā 
gadā uzņēmums plāno ieguldīt 
25 miljonus eiro, kas pamatā tiks 
izmantots LMT 5G infrastruktūras 
attīstībā un jaunu tehnoloģisko 
risinājumu izstrādē. 

/ Mērķis 2020
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Realizēt vienu no 
inovācijām – ilgtspējīgu 
risinājumu pilotprojektu 
(viedais apgaismojums vai 
satiksmes kontrole) – kādā 
no Latvijas pilsētām.

/ Mērķis 2020
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2019. gadā LMT uzsāka nākamo soli tehnoloģiju 
attīstībā – 5G tīkla izvēršanu, ieviešot pirmo 
5G tīklu Baltijā. Tā ir būtiskākā tehnoloģiju 
komponente uzņēmumu, sabiedrību un valstu 
konkurētspējai 4. industriālās revolūcijas laikmetā. 
Līdz 2019. gada beigām papildus tika ieviestas 
četras bāzes stacijas Rīgā. Ņemot vērā LMT 
biznesa partneru, inovāciju un industriju līderu 
prasības, tās tika uzstādītas vietās, kur noris 
straujāka inovāciju attīstība, piemēram, MikroTik, 
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte. 

Tīkla 
infrastruktūras 
attīstība
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Jāapzinās, ka 5G primāri ir industriāls tīkls, kura 
iespējas noteiks ne tikai tīkla infrastruktūras 
attīstība, bet arī uzņēmumu un valsts organizāciju 
gatavība digitālajai transformācijai. Tāpēc LMT 
nostiprina savu kompetenci gan kā 5G 
infrastruktūras attīstītājs, gan arī kā tehnoloģiju 
konsultants un risinājumu izstrādātājs un 
integrators. Līdz ar biznesa partneru izaugsmi 
LMT veica visaptverošu 5G pakalpojumu un 
iespēju izskaidrošanu gan valsts iestādēs, gan 
lielajos uzņēmumos. 

Ar 5G tīkla iespēju pakāpenisku 
ieviešanu galvenais ir panākt, 
lai dažādas nozares, uzņēmumi 
un valsts iestādes izmantotu 
tās priekšrocības, ko sniedz datu 
pārraides lielais ātrums, mazā 
aizture, datu pārraides savienojuma 
stabilitāte un drošība.

CILVĒKTIESĪBASPRIEKŠVĀRDS APBALVOJUMI IEGULDĪJUMS 
SABIEDRĪBĀ 

MIJIEDARBĪBA AR 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

EKONOMISKĀ  
IETEKME

PRODUKTI UN 
PAKALPOJUMI

GODĪGA UN ĒTISKA 
KOMERCDARBĪBA

DARBINIEKI PIEGĀDĀTĀJI VIDE DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 
UN DARBA GRUPĀS

GRI RĀDĪTĀJU 
TABULA

PIELIKUMIKLIENTU AIZSARDZĪBA 
UN DROŠĪBA



50ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

2019. gadā LMT turpināja LTE pārklājuma 
izvēršanu, un 2019. gada beigās jau vairāk nekā 
97 % Latvijas iedzīvotāju bija pieejams drošs un 
kvalitatīvs ātrgaitas internets, sasniedzot vairāk 
nekā 91,6 % Latvijas ģeogrāfiskā pārklājuma. 
2019. gada nogalē LTE datu plūsma veidoja vairāk 
nekā 96 % no visa tīkla datu plūsmas LMT tīklā. 
Kopējā datu pārraides caurplūdes kapacitāte 
tīklā līdz ar Viedtelevīzijas pakalpojuma attīstību 
ir pieaugusi par 35 %, veidojot apmēram 21 % no 
kopējās datu plūsmas.

Turpinoties straujai Viedtelevīzijas izaugsmei, 
LMT attīstīja un paplašināja datu pārraides tīklu. 
LTE kapacitātes palielināšanā ir veikti darbi 140 
bāzes stacijās, LTE tīkls paplašināts un papildu 
kapacitāte nodrošināta 49 jaunās ģeogrāfiskās 
vietās, tajā skaitā uzcelti 5 jauni torņi. Vairāk 
nekā 120 bāzes stacijās veikti modernizācijas 
darbi. Sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs" un SIA "Tet" maģistrālais 
optiskais tīkls paplašināts par vairāk nekā 100 km 
un pie optiskā tīkla pieslēgtas 30 bāzes stacijas. 

Sadarbībā ar tīkla piegādātāju Nokia 
LMT organizēja 5G apmācības vairāk nekā 
70 darbiniekiem, iedziļinoties tehnoloģijas 
principos un iespējās, pakalpojumu 
daudzveidībā un tehnoloģijas drošībā.
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Inovāciju programmas dažādo 
iespējamo pakalpojumu 
vertikālēs nodrošina LMT 
ilgtermiņa attīstību esošo 
datu pakalpojumu uzturēšanā 
un 5G tehnoloģiju un jaunu 
pakalpojumu ieviešanā.

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

Līdz ar savienojošo līniju tīkla un kapacitātes 
attīstību LMT paplašinājis pakalpojuma 
"Industriālais internets" tīklu, 2019. gadā 
nodrošinot izdalītu un pastāvīgi augstu datu 
pārraides tīkla ātrumu līdz publiskā interneta 
pieslēguma punktiem 27 mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem visā Latvijā. Sadarbībā ar Latvijas 
lielajiem uzņēmumiem LMT aktīvi iesaistījās lietu 
interneta attīstībā, paplašinot gan lietu interneta 
pārklājumu NB IoT un LTE-M standartos, gan gala 
iekārtu inovācijās. Lietu interneta tīkls NB IoT 
standartā tika papildus atvērts 40 bāzes stacijās 
un LTE-M standartā – visā Kurzemes reģionā.

Sadarbība jaunu pakalpojumu inovācijās noris 
ne tikai ar Latvijas lielajiem uzņēmumiem 
un galvenajām mācību iestādēm, bet arī ar 
pašvaldībām, kultūras iestādēm un eksporta 
un inovāciju līderiem. 

Nozīmīgi sasniegumi tika veikti vairākās vertikālēs:

•  LMT kopā ar Mārupes domi izvērsa LTE mazo 
šūnu tīklu, nodrošinot video un datu pārraides 
tīklu Mārupes pašvaldības teritorijā. Šis projekts 
deva pieredzi nākotnes 5G tīklu izvēršanā uz 
nestandarta objektiem.  

• Kopā ar Latvijas Nacionālo teātri tika realizēts 
paplašinātās realitātes inovāciju projekts 
izrādei "Alise Brīnumzemē". LMT tiešā sasaistē 
nodrošināja datu pārraides tīkla un virtuālās 
realitātes lietotnes darbību izrādes laikā.  

• "5G Techritory" foruma atklāšanā 2019. gada 
novembrī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 
un LMT prezidents Juris Binde Latvijas un 
starptautiskajai sabiedrībai demonstrēja 
pirmo attālināti vadīta drona lidojumu Latvijā, 
izmantojot mobilo sakaru tīklu. No foruma 
norises vietas Rīgas centrā tika vadīts drons, 
kurš pacēlās Ādažu lidlaukā un lidoja iepriekš 
iestatītā automātiskā lidojuma maršrutā.
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Produkti un 
pakalpojumi

LMT produkti un pakalpojumi 
ir veidoti, lai sekmētu Latvijas 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, nodrošinātu dažādu 
sociālo grupu iekļaušanos 
digitālajā ekosistēmā un 
stimulētu Latvijas ekonomikas 
ilgtspējīgu attīstību.

LMT uzdevums ir nodrošināt klientiem 
nepieciešamo digitālo vidi un risinājumus, 
piedāvājot produktus un pakalpojumus, veidojot 
vienkāršus un konkurētspējīgus piedāvājumus,
kas atbilst katra klienta vajadzībām.

LMT klientiem ir pieejams plašs dažādu produktu 
un pakalpojumu klāsts. Tie iekļauj produktus un 
pakalpojumus, kas piemēroti dažādām vecuma 
grupām un dzīves situācijām. Piemēram, balss 
pakalpojumu kategorijā ir pieejami tarifu plāni, kas 
īpaši piemēroti skolēniem, senioriem, jauniešiem, 
ģimenēm, pasīviem balss pakalpojumu lietotājiem, 
kā arī ļoti aktīviem balss pakalpojumu lietotājiem 
gan Eiropā, gan visā pasaulē. Līdz ar Senioru 
piedāvājumu izstrādi LMT pakalpojumu portfelī 
un Amigo klientu integrēšanu šajos piedāvājumos 
pieaudzis senioriem paredzēto piedāvājumu 
lietotāju skaits. 2019. gadā par 22,5 % pieaudzis 
Skolēnu piedāvājumu skaits un par 36,4 % 
palielinājies Jauniešu piedāvājumu skaits. LMT 
joprojām pieejams Ģimenes piedāvājums klientiem, 
kuri lieto vairākus balss un interneta pieslēgumus. 
Ģimenes piedāvājuma lietotāju skaits 2019. gadā 
ir pieaudzis par 34 %. 
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2019. gadā, rūpējoties par klientu drošību, LMT 
izveidoja apdrošināšanas pakalpojumu, kā arī 
eSIM pakalpojumu, kas sniedz klientiem iespēju 
attālināti pieslēgt SIM karti. Iekārtu apdrošināšanas 
pakalpojumu ietvaros klientiem ir iespēja apdrošināt 
viedtelefonus un planšetdatorus. Pakalpojuma 
lietotāju skaits turpina augt katru mēnesi, un 
kopumā pakalpojums ir ļoti veiksmīgs. 

Klientu ērtībām LMT ir ieviesis jaunu pakalpojumu 
"Tehniskie darbi", kura ietvaros var pieteikt jaunu 
risinājumu un iekārtu uzstādīšanu, savienošanu
un konfigurēšanu. 
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Rūpējoties par dažādām sabiedrības grupām, 
LMT sadarbojas ar vairākām biedrībām. LMT 
atbalsta Latvijas Nedzirdīgo savienību, nodrošinot 
pieejamākus pakalpojumus. Sadarbībā ar senioru 
biedrību "RASA" izstrādāta apmācību programma 
par viedtālruņu izmantošanu. Sadarbojoties ar 
vairākām Latvijas augstskolām, LMT rūpējas 
par ārzemju studentu vieglāku integrēšanos 
sabiedrībā, nodrošinot pieejamākus mobilo 
sakaru pakalpojumus.
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Attīstoties digitālajām tehnoloģijām un 
paplašinoties mobilo sakaru nozares iespējām, 
ārpus tādu pakalpojumu nozares, kas paredzēta 
tikai sarunām un interneta lietošanai telefonā un 
datorā, mobilo sakaru pakalpojumi kļuvuši daudz 
plašāki, daudzveidīgāki un piemērotāki vēl lielākam 
klientu lokam. Tie ir dažādi inovatīvu produktu 
risinājumi privātpersonām un uzņēmējiem, lietu 
interneta risinājumi uzņēmumu darbības 
efektivitātes uzlabošanai, kā arī risinājumi 
pašvaldībām. Biznesa klientu vidū 2019. gadā 
strauji attīstījās pieprasījums tādiem LMT jaunajiem 
pakalpojumiem kā Zvanu pārvaldnieks, elektroniskā 
darba laika uzskaites sistēmas EDLUS un mobilo 
iekārtu pārvaldības risinājums.

Nākotnē LMT turpinās 
pakalpojumu pilnveidot, 
lai tas kļūtu klientam vēl 
ērtāks un pieejamāks.
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Izpēte un 
attīstība

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

Inovāciju kultūra veido pamatu Latvijas ekonomikas 
attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. 
LMT pieredze liecina, ka tīklošanās un starpnozaru 
sadarbība ir viens no efektīvākajiem inovāciju 
attīstības instrumentiem,

jo īpaši šobrīd, kad līdz ar 5G 
parādās iespējas pilnīgi jauniem 
biznesa modeļiem un risinājumiem 
teju ikvienā nozarē — 
enerģētikā, transporta nozarē, 
rūpniecībā un citur.

LMT strādā vairākos jaunos biznesa attīstības 
virzienos, lai izveidotu ilgtspējīgus risinājumus ar 
mērķi samazināt dažādu nozaru izmaksas, resursu 
patēriņu un CO

2
 izmešus. Šie virzieni ir mobilitāte, 

dronu vadība, sensori un digitāli procesu risinājumi, 
sabiedriskā drošība un militārie risinājumi.

Jauno biznesa virzienu meklējumos LMT darbojas 
dažādās asociācijās, organizē un piedalās 
hakatonos un citās inovāciju ekosistēmas 
aktivitātēs ilgtspējīgu ideju atbalstam, kā arī 
sadarbojas ar akadēmisko sektoru. Kā piemērus 
var minēt mobilitātes hakatonu ar Nīderlandes 
vēstniecības atbalstu 2019. gada februārī, kurā 
komanda, piedaloties LMT, ieguva 1. vietu ar 
ideju par Nacionālā piekļuves punkta (National 

Access Point jeb NAP) attīstīšanu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, un "5G Techritory" ietvaros 
organizēto politikas veidotāju hakatonu. 

LMT sadarbojas ar akadēmisko sektoru – Latvijas 
Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes 
Augstskolu, Elektronikas un datorzinātņu institūtu – 
ideju attīstīšanai un zinātniski pamatotu ilgtspējīgu 
risinājumu kopradei. LMT 2019. gadā noslēdza 
vienošanos ar RTU par divu industriālo doktorantu 
finansēšanu, ir uzsāktas abas industriālo doktorantu 
darbu tēmas un saņemti pirmie rezultāti. 
Vienā no tēmām tiek strādāts pie optisko sensoru 
sistēmām, savukārt otrs doktorants izstrādā dronu 
vadības sistēmu algoritmus drošai un pašregulējošai 
dronu satiksmei.
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Mobilitāte Dronu vadība
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Lietu internets Satiksmes drošība
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Satiksmes kontroles risinājums

LMT izstrādā tādu inovatīvu uz sabiedrības 
drošību vērstu risinājumu kā satiksmes kontroles 
risinājums. Tas paredzēts kā viegli uzstādāms, 
elastīgi lietojams risinājums saskaņā ar 
viedpilsētu vajadzībām. 

• Auto numura zīmju atpazīšana.
• Satiksmes pārkāpumu pie sarkanās 

gaismas fiksēšana. 
• Sabiedriskā transporta 

joslu monitorings.
• Citas līdzīgas funkcionalitātes.
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Viedo ielu apgaismojuma 
lampu pakalpojums

LMT strādā pie elektroefektīva viedā ielu 
apgaismojuma lampu pakalpojuma, kas ļautu 
samazināt CO

2
 izmešu daudzumu, kā arī būtu 

finansiāli izdevīgs risinājums mazākām 
reģionālām Latvijas pašvaldībām.
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Dūmu sensors

Rūpējoties par LMT klientu drošību un ērtībām, 
LMT sadarbībā ar partneri MikroTik izstrādā dūmu 
sensoru un gaisa kvalitātes monitorēšanas ierīci, 
kuras vadība notiek, izmantojot mobilo tīklu un 
LMT radītu lietotni. 

• Bīstamības līmeņa noteikšana.
• Īsāks reaģēšanas laiks.
• Brīdinājumu nosūtīšana  

mājas iedzīvotājiem.
• Automātisks ugunsdzēsības 

dienesta izsaukums.
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Ūdens piesārņojuma noteikšana

Sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu veikts 
pētījums par ūdens piesārņojuma noteikšanas 
metodēm un notiek darbs pie tehnoloģiskā 
risinājuma ostas akvatorijas apsekošanai ar 
dronu. Tas būtu vienkāršs, ērti izmantojams 
un ilgtspējīgs risinājums.
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Palīdzība ugunsgrēku likvidēšanā

2019. gadā ar intelektuālo sistēmu objektu 
atpazīšanai, kas spēj automatizētā veidā 
identificēt objektus no gaisa, un droniem LMT 
palīdzēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam (VUGD) trīs ugunsgrēku likvidēšanā. 

Paralēli noticis darbs pie LMT Viedsarga attīstības 
ar mērķi izmantot to ne tikai militārajai, bet arī 
civilajai aizsardzībai, tostarp VUGD vajadzībām.

2019. gadā LMT meklēja risinājumu un izstrādāja 
ieteikumus Valsts mežu dienestam ugunsgrēku 
detektēšanai no ugunsnovērošanas torņiem ar 
termokamerām un mākslīgā intelekta komponenti.
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Klientu 
aizsardzība 
un drošība
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Modernās tehnoloģijas ieņem arvien nozīmīgāku 
lomu teju jebkurā dzīves jomā, līdz ar to sabiedrībai 
tiek mesti arī jauni izaicinājumi, kas vistiešāk skar 
personas datu drošību un privātumu. Drošības 
apdraudējumi sabiedrībā kļūst aizvien aktuālāki, 
un attiecīgi arī klienti sagaida no LMT kiberdrošības 
pārvaldību augstākajā līmenī. LMT strādā, lai 
uzņēmuma pārvaldītā informācija ir drošībā!

LMT drošība un privātuma aizsardzība ir prioritātes. 
LMT ir svarīgas ne tikai ērtības un iespējas, ko 
nodrošina mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī 
personu privātuma aizsardzība. Informācija par to, 
kā LMT rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos 
personas datus, pieejama LMT Privātuma politikā. 

LMT mērķis ir nodrošināt visaugstāko 
standartu informācijas drošībai un 
personas datu aizsardzībai, tādēļ LMT 
ir ieviesis un sertificējis informācijas 
drošības vadības sistēmu atbilstoši 
starptautiskā standarta 
ISO/IEC 27001 prasībām.

LMT klientiem un sadarbības partneriem šī 
sertifikācija nozīmē starptautiski atzītu apliecinājumu, 
ka viņu informācija ir drošībā, tā netiks pazaudēta 
vai izpausta nesaistītām personām. LMT spēj 
nodrošināt visus elektronisko sakaru pakalpojumus 
un viedpakalpojumus atbilstoši mūsdienu 
informācijas drošības prasībām. 

LMT tiek īstenota stingra informācijas drošības 
pārvaldība, aizsargājot uzņēmuma un tā klientu 
informāciju, savlaicīgi identificējot iespējamus riskus 
un veicot nepieciešamās darbības to novēršanai 
vai ierobežošanai. Šādi drošības pasākumi ietver 
personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT 
infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī 
LMT objektu aizsardzību. Nepārtraukti attīstām 
savus drošības procesus, veicam tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai novērstu 
neautorizētu piekļuvi personas datiem un 
aizsargātu mūsu tīklā pārraidīto informāciju, 
kā arī noslodzes datus. 
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LMT apstrādā personas datus tikai konkrētiem un 
nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem 
tiesiskiem pamatiem, tostarp LMT leģitīmām interesēm. 
Datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm iespējama 
tikai normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā, 
kas tiek rūpīgi uzraudzīta.

Vadības atbalsts, pietiekams finansējums, regulāras 
darbinieku apmācības un kopējā drošības prioritāte 
ļauj mums veidot vienu no drošākajiem mobilajiem 
tīkliem pasaulē. Pie mums strādā labākie tehniskie 
speciālisti, kuri ievieš un uztur jaunākās tehnoloģijas 
atbilstoši uzņēmuma biznesa procesiem un 
dokumentētām procedūrām. LMT darbinieki, 
stājoties darbā, tiek apmācīti drošības un personas 
datu aizsardzības jomā, kā arī pēc tam zināšanas 
tiek atjaunotas katru gadu.

Visiem pakalpojumiem un risinājumiem veicam drošības 
pārbaudes, pirms tos piedāvājam biznesa vai privātajiem 
klientiem. Drošības pilnveides procesa ietvaros LMT cieši 
sadarbojas ar ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. 
Atbildīgu uzņēmējdarbību sekmē lieliskās attiecības 
ar drošības speciālistiem, tostarp CERT.LV, Aizsardzības 
ministriju, LIKTA un citām organizācijām un 
profesionāļu apvienībām. 
 
Lai uzlabotu sabiedrības zināšanas un prasmes droši 
rīkoties ar mobilajām tehnoloģijām, LMT pārstāvji regulāri 
uzstājas dažādos ar kiberdrošību saistītos pasākumos. 
Kā piemērus var minēt 2019. gada konferenci "Kiberšahs 
2019" un starptautisko konferenci "5G Techritory". LMT ar 
saviem resursiem un zināšanām piedalās starptautiskās 
kiberdrošības mācībās, treniņos un sacensībās, piemēram, 
"Locked Shields 2019", kā arī atbalsta Latvijas Republikas 
Zemessardzi mācībās ar resursiem un zināšanām.

Lietojot tehnoloģijas, būtiski ne tikai ievērot cilvēcisku 
piesardzību un uzmanīgi attiekties pret datu drošības 
jautājumiem, bet arī izmantot dažādus risinājumus, 
kas paredzēti ļaunprogrammatūras bloķēšanai un 
dažādu digitālās drošības risku novēršanai. Plašāka 
informācija par mobilo iekārtu drošu lietošanu 
pieejama LMT tīmekļa vietnes sadaļā Droša lietošana.

Ņemot vērā klientu mobilajās ierīcēs esošās 
sensitīvās informācijas aizvien pieaugošo apjomu, 
LMT piedāvā mobilo iekārtu pārvaldības risinājumu, 
kas uzņēmuma darbinieku viedtālrunī izveido drošu 
vidi. Pat tālruņa pazaudēšanas gadījumā atradējs 
netiek pie uzņēmuma un lietotāja datiem.
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Bērnu 
aizsardzība 
mobilo 
sakaru jomā Attīstoties tehnoloģijām, pieaug arī ar mobilo 

iekārtu izmantošanu saistīto pakalpojumu klāsts 
un lietotājiem, tostarp bērniem, ir iespēja izmantot 
dažādus interneta un paaugstinātas maksas 
pakalpojumus. Tādējādi ir iespējama piekļuve gan 
nelikumīgai, gan bērniem kaitīgai informācijai, 
no kuras bērnus nepieciešams pasargāt. 
Sadarbojoties Latvijas mobilo sakaru operatoriem 
un ievērojot Eiropas valstīs aktuālākās tendences 
un idejas, ir izstrādāts Uzvedības kodekss bērnu 
aizsardzībai mobilo sakaru jomā. Tas satur 
nelikumīgas un bērniem kaitīgas informācijas 
uzskaitījumu, kā arī iespējamos pasākumus bērnu 
aizsardzībai no šādas informācijas saņemšanas.
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Tas ietver tādu iespēju izvietošanu, kas palīdz 
klientiem pašiem sevi aizsargāt pret nelikumīga 
vai nevēlama satura informāciju, un sadarbību 
ar valsts un privātām organizācijām to tīmekļa 
vietņu bloķēšanai, kuru saturā ir bērnu seksuālās 
izmantošanas piedāvājumi. Mēs sagaidām, lai visi 
mūsu darījumu partneri veiktu pasākumus bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas izskaušanai.

Ar mērķi izglītot un informēt sabiedrību par 
bērnu drošību internetā un iespējām ziņot par 
atklātajiem pārkāpumiem internetā sadarbībā ar 
Latvijas Drošāka interneta centru izstrādāti padomi 
vecākiem, kuru bērni ikdienā izmanto kādu viedierīci. 
Padomi jo īpaši paredzēti tiem vecākiem, kuru 
bērni sākuši skolas gaitas un saņēmuši savu pirmo 
viedtālruni. Tālredzīgi ir zināt un pārrunāt ar bērnu, 
cik svarīgi ir ievērot personas datu aizsardzības 
higiēnu un pasargāt sev būtisko informāciju 
(fotogrāfijas, video, sarakstes sociālajos tīklos un 
ziņapmaiņas vietnēs) un kā internetā rīkoties droši. 
Klientu centros ir izvietoti gan bukleti drukātā 
formātā, gan arī uz ekrāna tiek rādīts materiāls, lai 
pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumam par 
bērnu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu. 

Mēs pievēršam īpašu uzmanību 
bērnu aizsardzībai pret jebkāda 
veida ļaunprātīgu izmantošanu 
mūsu pakalpojumu ietvaros.
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Satura filtri

Internetā ir atrodams plašs visdažādāko vietņu 
klāsts, taču ne visas ir vēlamas bērniem un 
nepilngadīgajiem. Lai ierobežotu bērnu piekļuvi 
nevēlamām (vardarbība, pornogrāfija u. tml.) 
vietnēm, var izmantot tā saucamos interneta 
satura filtrus jeb vecāku kontroles programmas.

Lai aizsargātu savus bērnus no nevēlamas 
informācijas internetā, vecāki var uzstādīt satura 
filtru. Satura filtra lietotne ir programma, ko 
lejupielādē viedtālrunī, planšetē vai datorā ar 
mērķi uzraudzīt vai ierobežot bērnam pieejamo 
informāciju un aktivitātes internetā.

Šobrīd pieejamas vairākas maksas un arī dažas 
bezmaksas lietotnes.

Papildu informāciju var uzzināt LMT tīmekļa 
vietnē. Informāciju par to, kas ir satura filtri, kā 
tie darbojas, kā tos izvēlēties un lietot, kā arī 
informāciju par to, kādi satura filtri ir pieejami, 
var uzzināt tīmekļa vietnes drossinternets.lv 
sadaļā Drošība internetā. Vēl par iespējām 
pasargāt bērnus no nevēlamas informācijas, 
lietojot internetu datorā vai viedtālrunī, var 
uzzināt arī tīmekļvietnes esidross.lv sadaļā 
Datora drošība.
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Bērns jūsu acu priekšā darbojas ar 
telefonu vai datoru un, šķiet, ir drošībā. 
Tomēr internetā, tāpat kā dzīvē, ir gan 
pieklājīgi cilvēki, gan tādi, kuri neievēro ne 
likumus, ne tikumus. Turklāt virtuālajā 
vidē pasargāt sevi un bērnus ir grūtāk, jo 
cilvēki ar sliktiem nolūkiem var daudz 
viltīgāk maskēties, izmantojot izdomātas 
personības un lietojot dažādus IT trikus. 
Tāpēc tālredzīgi ir zināt un 
pārrunāt ar bērnu – 
kā internetā rīkoties droši! 

Vai zini, 
ko Tavs bērns 
dara internetā?App Store Google Play

2019. gads.

Vai zināji?
Privātās telpas publiskošana var būt bīstama.
Piemēram, bērns regulāri filmē video mājās un 
dalās ar tiem sociālajos tīklos. Kāds to var izmantot
ļaunprātīgi – kā ceļvedi uz jūsu māju. Tāpēc pārrunā 
ar bērnu, ko internetā citiem nevajadzētu atklāt, 
piemēram, telefona numuru, mājas adresi un citu 
personisku informācĳu.

“YouTube”, “Instagram”, “Snapchat”, “Facebook”
paredzēti tikai no 13 gadiem, “WhatsApp” –
no 16 gadiem.
Vecuma ierobežojumi sociālajos tīklos ir noteikti, 
ņemot vērā bērnu zināšanas un spējas parūpēties par 
savu drošību. Ja bērns ir reģistrējies kādā no 
sociālajiem tīkliem – izpēti tā darbības principus vai 
palūdz, lai bērns Tev tos izstāsta. Tā parādīsi, ka Tevi 
interesē tas, kas viņam dzīvē ir svarīgi.

54 % jauniešu tic sociālajos medĳos 
atrodamajai informācĳai.*
Paskaidro bērnam, ka ne viss, kas sociālajos tīklos tiek 
publicēts, ir patiesība. Pastāsti, ka ziņas sociālajos 
tīklos un internetā ir jāizvērtē kritiski un jāpārbauda 
vairākos avotos. Aicini, lai bērns vienmēr konsultējas 
ar Tevi, ja viņam rodas šaubas par kādu informācĳu.

Internetā bērnam var būt pieejams vardarbīgs 
vai pornogrāfisks saturs.
Veidojot sava bērna viedtālrunī lietotāja kontu, norādi 
bērna īstos dzimšanas datus. “Google” var ieslēgt 
“Drošu meklēšanu” (”Safe search”), savukārt 
“YouTube” – “Ierobežoto režīmu” (”Restricted mode”). 
Vari izmantot arī “Google Play” un “Apple” kontroles 
rīkus “Family Link” un “Family Sharing”. Tā mazināsi 
iespēju, ka bērns saskarsies ar nepiemērotu saturu. 

 

Populārākie sociālie tīkli ik gadu dzēš 
miljoniem viltotu kontu.
Pastāsti bērnam par viltus kontiem – brīdini, ka daļa 
no tiem tiek veidoti ar mērķi gūt peļņu vai pat veikt 
krāpniecību. Paskaidro, ka svešiniekiem nevar 
uzticēties, pat ja liekas, ka cilvēks ir jauks un 
draudzīgs. Brīdini – nedoties uz tikšanos klātienē, 
nesūtīt intīmas fotogrāfijas, kā arī nevērt vaļā 
pievienotās saites, kas var saturēt vīrusus.

Bērnu var emocionāli aizskart. 
Bērns var saņemt, piemēram, negatīvas un rupjas 
piezīmes par savu ārējo izskatu sociālajos tīklos 
publicētajās fotogrāfijās. Svarīgi pārrunāt, lai par 
šādām situācĳām bērns izstāsta un vēršas pēc 
palīdzības pie vecākiem. Vienlaikus atgādini, ka arī 
bērnam interneta vidē pret citiem ir jāizturas cieņpilni.

33 % bērnu nezina, kā bloķēt cilvēkus, 
ar kuriem viņi negrib sazināties.* 
Sociālajos tīklos un lietotnēs ir iespēja iestatīt, lai 
bērna konts ir pēc iespējas privātāks un drošāks. 
Ja bērns to neprot, palīdzi viņam.

Līdz 10 gadu vecumam pie tālruņa vai datora 
nevajadzētu pavadīt vairāk par 30 minūtēm dienā. 
Līdz 13 gadiem – ne vairāk par stundu, līdz 
15 gadiem – maks. divas stundas. Ikvienam 
vajadzētu atpūtināt acis ik pēc 40 minūtēm. Tāpēc 
vienojies ar bērnu par noteiktu laiku, ko viņš pavada 
pie viedierīcēm. Bērni var ļoti ātri aizrauties ar 
virtuālajā vidē pieejamo saturu, tāpēc, lai nerastos 
atkarība, – seko līdzi, cik daudz laika bērns internetā 
pavada. 

 

Par nelegālu saturu un pārkāpumiem Tu vari ziņot 
mobilajā lietotnē “Drošs Internets” – tā saņemsi 
konsultācĳu un palīdzēsi sakārtot interneta vidi.

Nelegāls saturs un aktivitātes internetā ir:
finanšu krāpšana (piemēram, naudas 
izzagšana no konta);
izteikti draudi un šantāža;
pazemojoši, naidpilni un cieņu aizskaroši komentāri;
pornogrāfiska rakstura materiāli bez “18+” 
brīdinājumiem;
aizliegtā pornogrāfija, tostarp bērnu seksuālu 
izmantošanu saturoši materiāli;
nepilngadīgām personām izteikti seksuāla 
rakstura piedāvājumi.

Lietotnē  “Drošs Internets” saņemsi arī eksperta 
konsultācĳas un iegūsi noderīgu informācĳu par 
drošību internetā.
Lietotnē vari uzzināt par privātuma iestatījumiem, 
drošības rīkiem un problēmu risināšanu dažādās 
sociālo tīklu platformās.

Internets bērnam – lai košs un drošs! 
Internets ir labs sabiedrotais gan dažādu mācību 
projektu sagatavošanā, gan komunikācĳā ar 
draugiem. Tomēr svarīgi ir apzināties arī interneta 
vides bīstamību, lai laikus novērstu iespējamās 
problēmas. Ikreiz, kad bērnam iegādājies telefonu vai 
datoru, – pārrunā arī, kā to droši lietot! Un atgādini, ka 
bērns vienmēr var meklēt palīdzību pie vecākiem, 
pedagogiem, zvanīt uz uzticības tālruni 116111 vai 
rakstīt mobilajā lietotnē “Drošs Internets”.

 
*Kultūras ministrĳas pētījumu dati, 2017.
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Godīga 
un ētiska 
komercdarbība



Sadarbība ar piegādātājiem

• Piegādātāju padziļināta izvērtēšana
• Reglamentēts iepirkumu process
• Piegādātājiem saistošs LMT grupas 

piegādātāju uzvedības kodekss

70

Godīgas un ētiskas 
komercdarbības 
prakses īstenošana 
ir LMT veiksmīgas 
ilgtermiņa darbības 
stūrakmens. 
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Vadības atbildība

• Interešu konflikta un korupcijas novēršanas politika
• Interešu konflikta deklarēšana
• LMT grupas ētikas un uzvedības kodekss
• Trauksmes celšanas politika

Riska novērtēšana

• Ikgadējs korupcijas riska novērtējums
• Pārskatīti risku mazinošie pasākumi
• Noteikti atbildīgie riska īpašnieki

Iekšējās kontroles sistēma

• Darījumu apstiprināšanas un maksājumu 
kontroles procedūras

• Funkciju nošķiršana

Komunikācija un apmācības

• Ievadapmācības jaunajiem darbiniekiem
• Darbinieka rokasgrāmatas sadaļa 

par korupciju un interešu konfliktu 

Uzraudzība

• Neatbilstību gadījumu izskatīšanas process
• Trauksmes celšanas ziņojumu kanāls 

un izskatīšanas procedūra
• Iekšējais audits
• Ilgtspējas pārskata publicēšana
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Godīgas un ētiskas rīcības veicināšanai ir 
apstiprināts un tiek ievērots LMT grupas ētikas 
un uzvedības kodekss, kas nosaka godīguma 
un caurredzamības principus visās darbinieku 
attiecībās ar ieinteresētajām pusēm – klientiem, 
citiem darbiniekiem, dalībniekiem, sadarbības 
partneriem, konkurentiem, plašāku sabiedrību 
un vidi. Šie principi ir attiecināti arī uz ikvienu 
LMT grupas piegādātāju ar saistoša LMT grupas 
piegādātāju uzvedības kodeksa palīdzību.
 
LMT neiesaistās diskusijās un nevienojas ar 
konkurentiem par cenu, tirgus daļām vai citām 
līdzīgām prettiesiskām darbībām. 

Darbinieku izpratnes veicināšanai par konkurences 
tiesību ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta 
novēršanu LMT regulāri organizē darbiniekiem 
apmācības un zināšanu pārbaudes par šīm tēmām.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir pilnveidota 
LMT Trauksmes celšanas politika un procedūra, kas 
dod iespēju jebkuram darbiniekam vai saistītajai 
pusei ziņot par būtiskiem neatbilstību gadījumiem 
un apdraudētām sabiedrības interesēm.

Atzīstot tās svarīgumu, LMT vadība ir apstiprinājusi 
un ieviesusi Interešu konflikta un korupcijas 
novēršanas politiku, kas nosaka pamatprincipus 
un kārtību, kādā LMT tiek novērsta korupcija 
un jebkura darbinieka vai saistītās personas 
mantiskās vai cita veida personiskās ieinteresētības 
ietekme uz LMT darbinieku rīcību. Darba izpildē 
nav pieļaujama korupcija un interešu konflikts. 
Darbiniekiem ir jāizvairās no rīcības, kas varētu 
radīt interešu konfliktu vai iespaidu par interešu 
konfliktu starp darbinieka personiskajām interesēm 
un LMT komercdarbības mērķiem. Politikā noteiktie 
pamatprincipi ir integrēti LMT iekšējos normatīvajos 
dokumentos un izveidotajās iekšējās kontrolēs.

LMT katru gadu veic kopējo risku novērtēšanas 
procesu, kurā vērtē risku varbūtību un ietekmi 
uz LMT darbību, apkopo un analizē informāciju 
par iekšējās kontrolēs atklātiem un novērstiem 
neatbilstību gadījumiem. Šī procesa ietvaros 
LMT veic korupcijas, kā arī vides risku vērtējumu 
visā uzņēmuma darbībā. 2019. gadā nav 
konstatēti pārkāpumi saistībā ar korupciju 
vai interešu konfliktu.
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http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt-etikas-kodekss.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt-etikas-kodekss.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/pdf/trauksmes_celsanas_politika.pdf
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Izstrādāt padziļinātu 
korupcijas un interešu 
konflikta novēršanas risku 
analīzi un attiecīgo pasākumu 
plānu, kā arī nodrošināt, lai 
nerastos ētikas, korupcijas vai 
interešu konflikta pārkāpumi.

/ Mērķis 2020
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Profesionāli, motivēti un veseli darbinieki ir LMT 
veiksmes atslēga. LMT mērķis ir būt par vienu no 
labākajiem darba devējiem Latvijā. LMT rūpējas 
par saviem darbiniekiem, lai varētu piesaistīt īstos 
cilvēkus īstajā vietā, attīstīt un noturēt amata 
prasībām visatbilstošākos kandidātus ar augstu 
pašmotivāciju darbam.

LMT atzīst starptautiskās cilvēktiesības un ciena 
savus darbiniekus, kā ir noteikts ANO deklarācijās 
un Starptautiskās Darba organizācijas konvencijās. 
Mēs neatzīstam nekāda veida bērnu darbu, 
piespiedu parādu atstrādāšanas vai piespiedu 
darba izmantošanu. Mūsu mērķis ir būt godīgam 
un sociāli atbildīgam uzņēmumam.

Izveidota personāla vadīšanas sistēma, 
kas maksimāli samazina subjektivitāti gan 
personāla atlasē, pieņemot darbā cilvēkus 
atbilstoši kompetencēm, gan līdzvērtīgu 
iespēju nodrošināšanā darba vietā.

Darbiniekiem ir iespēja un 
pienākums ziņot LMT vadībai, 
izmantojot drošu un uzticamu 
trauksmes celšanas e-pasta 
kanālu, ja darbā saskaras ar 
jebkāda veida cilvēktiesību 
pārkāpumu, diskrimināciju, 
iebiedēšanu, seksuālu 
uzmākšanos, korupciju, 
interešu konfliktu u. c. 

Sadarbība ir viena no mūsu vērtībām. Darbinieku 
un LMT savstarpējā cieņa, respektējot abpusējas 
intereses, ir veids, kā mēs sadarbojamies. 
Mēs neatbalstām nekāda veida pazemošanu 
un vardarbību savstarpējās attiecībās.

Nepārtraukti ieguldām apmācībās un attīstībā, 
darba vides un ergonomikas uzlabošanā, 
veicinām fizisko un psiholoģisko veselību un 
labsajūtu uzlabojošus pasākumus.

LMT ir izstrādātas politikas un procedūras arī amata 
kandidātu un darbinieku privātuma aizsardzībai. 

TOP DARBA DEVĒJS

3. vieta "TOP darba devējs" 2019. gadā 
("CV-Online" pētījums).
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2019 / 589 darbinieki

Sievietes vadītājas 38 %

2018 / 551 darbinieks

Sievietes vadītājas 37 %

2017 / 544 darbinieki

Sievietes vadītājas 37 %

2019 / 22 stundas

2018 / 16,8 stundas

2017 / 14,3 stundas
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Darbinieku skaits 
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 īpatsvars (%) 

Apmācību stundas
uz darbinieku gadā
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Darbiniekiem 
organizētās 
apmācības 
un akcijas

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

58 %
sievietes

24 %
vadītāji

42 %
vīrieši

76 %
speciālisti

Apmācīto darbinieku sadalījums 
pēc dzimuma un amata līmeņa

ASINSDONORU DIENA

Turpinot tradīciju, 2019. gada augustā 
LMT rīkoja Donoru dienu, kurā piedalīties 
aicinājām LMT grupas darbiniekus un 
viņu tuviniekus.

Jau 13. reizi LMT Ziemassvētku ballē 
suminājām Gada kolēģus.

GADA KOLĒĢIS 2019
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DROŠAS BRAUKŠANAS 
APMĀCĪBAS

Darbiniekiem, kuru pienākumos 
ietilpst dienesta automašīnu 
vadīšana, organizējām praktiskās 
apmācības "Droša braukšana" kursu 
TeamExpert  līmenī ar mērķi uzlabot 
un nostiprināt autovadīšanas 
prasmes ziemas apstākļos. 
 
2019. gadā apmācībās piedalījās 
reģionos strādājoši darbinieki, kuri 
brauc uz Rīgu.

APMĀCĪBAS IEKŠĒJAI 
KOMUNIKĀCIJAI

Notika arī vairākas apmācības, 
lai veicinātu un uzlabotu iekšējo 
komunikāciju uzņēmumā, – 
"Labā prakse e-pastu saziņā", 
"Modernas prezentācijas metodes", 
"Efektīvas sapulces". 

Lai pievērstu uzmanību sapulču 
kultūrai, ir izstrādātas G. Šļūkas 
karikatūras par labo praksi sapulču 
norisē. Tās izvietotas sapulču telpās.

Seminārā "Atbildības kultūra un 
mācīšanās" darbiniekus iepazīstināja 
ar jaunākajiem neirozinātnes 
pētījumiem, kā cilvēks labāk mācās 
un iegaumē jaunu informāciju, kāpēc 
ir svarīgi turpināt pašattīstību un 
veicināt atbildības kultūru uzņēmumā.

ATBILDĪBAS KULTŪRA 
UN MĀCĪŠANĀS

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS 
SEMINĀRI

Lai mazinātu stresu Kontaktu centra 
darbiniekiem, kas sazinās ar klientiem 
pa tālruni, organizējām apmācības 
"Kā komunikācijā ar uzbrūkošu 
klientu mazināt viņa un savu stresu", 
kurās bija gan teorētiskās, gan 
praktiskās nodarbības.
 
Rūpējoties par darbinieku 
emocionālo veselību, rīkojām 
seminārus "Emocionālā inteliģence" 
un "Vai cilvēku dažādība ir vērtība 
vai apgrūtinājums?". Savukārt, 
domājot par drošu rīcību ārkārtas 
situācijās, bija iespēja apmeklēt 
tādas apmācības kā "Aktualitātes 
pirmās palīdzības sniegšanā" un 
"Pašaizsardzības pamati – teorija 
un prakse".
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"TORŅU SPĒLES"

LMT katru gadu organizē darbinieku 
piedzīvojumu sacensības "Torņu 
spēles", aicinot darbiniekus 
komandā vai individuāli pieteikties 
vasaras lielākajam piedzīvojumam 
demokrātiskajā tautas klasē vai 
izaicinošajā sporta klasē un iegūt 
neaizmirstamas emocijas, lielisku 
kopā būšanu ar kolēģiem un, 
protams, arī uzvarētāja kausu!

ATPŪTA UN IZKLAIDE

2019. gada pavasarī aizsākām LMT 
lielo komandu saliedējošo tradīciju – 
LMT Prāta spēles. Kolēģu atsaucība 
un aizrautība pozitīvi pārsteidza 
organizatorus, jo katrā no sezonas 
piecām prāta spēļu kārtām piedalījās 
vairāk nekā 20 komandu. 

Darbiniekiem ik dienu ir pieejams 
novuss un galda teniss LMT ātrijā.

OLIMPISKĀ DIENA 2019

Tās laikā ikviens LMT darbinieks 
tika aicināts pievienoties kopīgai 
vingrošanai LMT ēkā kopā ar Latvijas 
bobsleja komandas pārstāvjiem.

SEMINĀRS PAR EKONOMIKU

Lai celtu darbinieku izpratni par 
ekonomisko situāciju, gada nogalē 
visiem interesentiem bija iespēja 
apmeklēt Mārtiņa Kazāka lekciju 
"Gadalaiku maiņa pasaules un 
Latvijas ekonomikā".

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

SPORTA AKTIVITĀTES

LMT sporta klubs organizēja dalību 
slēpojumā apkārt Alaukstam, 
maratonos, VEF apkaimes volejbola 
kausā, kā arī LMT velokomandas 
pasākumos u. c.

Organizējām jogas un dziļās 
muskulatūras stiprināšanas 
nodarbības.

SPORTA NODARBĪBAS
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Dažādība un 
līdzvērtīgas 
iespējas

Darbinieku dažādība ir mūsu veiksmes atslēga, 
jo mēs novērtējam, cienām un atbalstām zināšanu, 
pieredzes un viedokļu dažādību, kas palīdz mums 
attīstīties. Veidojot darba vidi, kurā tiek attīstīti 
talanti, atbalstīta darbinieku iesaiste un veicināta 
izpratne par dažādības konceptu, sekmējam 
dažādību un iekļaušanu. Lai atvērtu telpu sarunai 
un idejām par cilvēku unikalitāti un atšķirībām, 
organizējām semināru "Vai cilvēku dažādība ir 
vērtība vai apgrūtinājums?". Tā mērķis bija palīdzēt 
semināra dalībniekiem atrast atslēgu, kā vieglāk 
būt kopā dažādībā un kā cienīt un integrēt savas 
unikālās vērtības un centienus attiecībās ar 
citiem cilvēkiem.

2019. gadā noteiktie mērķi saglabāt darbinieku 
dzimumu (vīrieši/sievietes) līdzsvaru robežās 
± 60/40 un vecuma daudzveidību robežās no 
18 gadiem līdz 70 gadiem ir izpildīti.

LMT pastāv vienota atalgojuma sistēma. 
Atalgojums tiek noteikts katram amatam pēc 
Fontes atalgojuma metodoloģijas neatkarīgi no 
darbinieka dzimuma, vecuma vai kādiem citiem 
diskriminējošiem aspektiem.
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54 %
vīrieši

62 %
vīrieši

Virs 51
gada

Līdz 30
gadiem

46 %
sievietes

31–50
gadi

38 %
sievietes

Vadītāju dzimumu līdzsvars Darbinieku dzimumu līdzsvars Darbinieku sadalījums 
pēc vecuma
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Saskaņā ar LMT darbinieku 
atalgojuma politiku 
atalgojums tiek noteikts, 
ievērojot šādus principus:

TAISNĪGUMS

Atalgojums ir atkarīgs no amata funkciju izpildei 
nepieciešamās kompetences, atbildības, risināmo 
problēmu sarežģītības līmeņa u. c. kritērijiem, 
kā arī no darba izpildes rezultāta, attieksmes 
un darba disciplīnas.

KONKURĒTSPĒJA

LMT atalgojuma sistēma ir saistīta ar situāciju 
Latvijas darba tirgū. Ja LMT darbības rezultāti un 
budžetā pieejamie finanšu resursi to pieļauj, LMT 
darbinieku atalgojumu nosaka virs Latvijas darba 
tirgus atalgojuma vidējā līmeņa.

DARBINIEKU MATERIĀLĀ STIMULĒŠANA

Atalgojumu pārskata pēc darbinieka pārbaudes 
laika beigām un pēc tam periodiski reizi gadā. 
Ja finanšu resursu pieejamība, LMT darbinieku 
atalgojuma sistēma un darba izpildes novērtējums 
to atļauj, darba algu paaugstina.
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Saglabāt LMT darbinieku 
dzimumu (vīrieši/sievietes) 
līdzsvaru robežās ± 60/40.
 
Saglabāt LMT darbinieku 
vecuma daudzveidību 
robežās no 18 gadiem 
līdz 70 gadiem.

/ Mērķis 2020
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Darba veselība 
un drošība

LMT mērķis ir nodrošināt un nepārtraukti pilnveidot 
drošu un veselīgu darba vidi, novēršot apstākļus, 
kas pasliktina darbinieku veselību, kā arī atbalstot 
veselību un labsajūtu veicinošus pasākumus. 
Organizējam darbu tā, lai tiktu respektētas gan 
darbinieku, gan uzņēmuma intereses un ievērots 
darba/privātās dzīves līdzsvars.

Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā ir 
organizēta saskaņā ar darba aizsardzības 
vispārīgiem principiem, kurā ietilpst: 

• izveidota darba aizsardzības 
organizatoriskā struktūra;

• darba vides iekšējā uzraudzība, tostarp 
darba vides riska novērtēšana;

• konsultēšanās ar darbiniekiem un viņu 
iesaiste darba aizsardzības uzlabošanā. 
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Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā ir ieviesta, 
pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, 
galvenokārt balstīta uz Latvijas Republikas Darba 
aizsardzības likumu un uz šā likuma pamata 
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.
Uzņēmumā ir izveidota Darba aizsardzības 
daļa, struktūrvienībā uz darba līguma pamata 
tiek nodarbināti divi jomas profesionāļi, kuru 
pienākums un atbildība ir organizēt, uzturēt un 
pilnveidot uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu.

2019. gada laikā ar LMT saimniecisko darbību nav 
bijis saistīts neviens nelaimes gadījums un nav 
konstatētas arodslimības, tādēļ šī iemesla dēļ 
darba kavējumu nav bijis. 

Attiecībā uz 2019. gada mērķa izpildi – nav bijušas 
darbinieku sūdzības saistībā ar LMT darba vidi.

Ar savu praksi aizraujam apkārtējos un sadarbības 
partnerus. Ik gadu piedalāmies Valsts darba 
inspekcijas organizētajā konkursā "Zelta ķivere" 
un informējam citus par pieejamajām darba 
aizsardzības metodēm un ugunsdrošības 
risinājumiem. 2019. gadā dalījāmies pieredzē par 
tēmu "Ārkārtas situāciju pārvaldība", iepazīstinot 
ar labas prakses piemēriem par augstkāpēja 
evakuāciju, praktisko mācību evakuāciju no 
ēkām un ar to saistītiem drošības riskiem 
un risinājumiem.

Darba aizsardzības sistēma 
aptver visas uzņēmuma darbības 
jomas, garantējot drošu un 
veselībai nekaitīgu darba vidi 
visiem nodarbinātajiem.
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Organizēt darba aizsardzības 
sistēmas darbību tā, lai nebūtu 
likumīgu un pamatotu 
darbinieku sūdzību Valsts 
darba inspekcijā un 
pretenzijas no Valsts darba 
inspekcijas puses.

/ Mērķis 2020
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Darba vide 
un ergonomika

Rūpējoties par darbinieku ērtību un labsajūtu 
darbā, LMT administratīvajā ēkā 2019. gadā notika 
biroju telpu renovācijas un labiekārtošanas darbi 
3818 m2 platībā, t. sk. tika veikta ēkas Vairoga 
ielā 22 fasādes renovācija, ārsienu siltināšana 
un logu maiņa, uzlabojot ēkas energoefektivitāti 
kopumā 936 m2 platībā. Ropažu ielā 6 ieviesta 
energoefektivitātes monitoringa sistēma, veikta 
Kontaktu centra pārbūve, rekonstruēta un iekārtota 
mūsdienīga mācību klase ar ērti konfigurējamu 

iekārtojumu, izbūvēta jauna ūdens mīkstināšanas, 
atdzelžošanas stacija un jauna automatizēta 
teritorijas zāliena un augu laistīšanas sistēma.

Darba telpās ir uzstādīti 130 augstumā regulējami 
darbagaldi. 2019. gadā jaunu biroja darba krēslu 
izvēles procesā iesaistījās arī LMT darbinieki. Tika 
izvēlēts biroja krēsls, kurš atbilda ergonomiskas 
darba vietas prasībām un darbinieku vērtējumā 
saņēma augstāko novērtējumu. 
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LMT darbības stūrakmens ir LMT grupas 
ētikas un uzvedības kodekss, kurā ir ietvertas 
arī pamatnostādnes attiecībā uz cilvēktiesību 
jautājumiem. Saskaņā ar to LMT veic savas 
ikdienas darbības, kas saistībā ar cilvēktiesību 
aizsardzību galvenokārt attiecas uz 
šādām jomām:

Attiecības ar darbiniekiem

Vārda brīvība Privātums un datu aizsardzība 
(vairāk informācijas sadaļā 
"Klientu aizsardzība un drošība")

Attiecības ar piegādātājiem 
(vairāk informācijas sadaļā 
"Piegādātāji")
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http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt-etikas-kodekss.pdf
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Nediskriminēšana

Nevienu darbinieku vai amata kandidātu nedrīkst 
diskriminēt vai vajāt viņa rases, dzimuma, reliģijas, 
fizisko trūkumu, tautības, seksuālās orientācijas, 
ģimenes, vecāku, sociālā stāvokļa vai politiskās 
pārliecības dēļ.

2019. gada laikā Valsts darba inspekcijā nav 
saņemta neviena sūdzība no LMT darbiniekiem, 
nav iesniegtas prasības tiesā pret LMT kā darba 
devēju, kā arī nav saņemtas LMT darbinieku 
anonīmas sūdzības uzņēmuma iekšējā sistēmā. 

LMT pret visiem darbiniekiem izturas 
godīgi un vienlīdzīgi. Mūsu mērķis 
ir izveidot tādu darba vidi, kurā 
cilvēki tiek cienīti, neraugoties uz 
individuālām atšķirībām, dotībām 
vai personiskajām īpašībām. 
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Organizēt personāla vadības 
sistēmas darbību tā, lai nebūtu 
likumīgu un pamatotu darbinieku 
un pretendentu sūdzību Valsts 
darba inspekcijā un pretenzijas no 
Valsts darba inspekcijas puses.

/ Mērķis 2020
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Brīvība apvienoties 
organizācijās un 
slēgt kolektīvos 
darba līgumus

Mēs respektējam darbinieku tiesības izvēlēties, 
vai attiecībā uz kolektīvo līgumu viņus pārstāv 
vai nepārstāv arodbiedrība. Darbinieku, kurš 
izmanto šīs tiesības, nedrīkst diskriminēt. Visiem 
darbiniekiem ir jāzina savu darba attiecību 
pamatnoteikumi un nosacījumi.

Darbiniekiem ir tiesības no brīvas gribas, bez 
jebkādiem diskriminējošiem ierobežojumiem 
apvienoties vai pievienoties dažādām 
organizācijām, biedrībām, lai varētu aizstāvēt 
savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās 
tiesības un intereses, kā arī izmantot visus 
labumus, ko tās sniedz. LMT ir darba koplīgums, 
kas attiecas uz visiem darbiniekiem, un LMT 
darbinieku arodbiedrība.

LMT ir regulāras sociālā dialoga sarunas ar 
LMT arodbiedrību. Koplīgums ir pieejams visiem 
darbiniekiem LMT iekšējā informācijas tīklā Strops.
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Vārda 
brīvība

Cilvēktiesību jomā 2019. gadā LMT turpināja 
iestāties par brīva un atvērta interneta principu 
nodrošināšanu LMT elektronisko sakaru tīklā. 
LMT iestājas pret interneta un satura bloķēšanu, 
ja bloķēšanas samērīgums un tiesiskums nav 
izvērtēts no tiesas puses, tādējādi aizstāvot vārda 
brīvības principus. 2019. gadā ir nodrošināta tāda 
pati piekļuve saturam kā iepriekšējos gados, t. i., 
interneta piekļuves ierobežojumi tiek nodrošināti 
tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
nav ieviesti papildu ierobežojumi.

2019. gadā klientu dati tika pasargāti atbilstoši 
augstākajiem standartiem.

LMT mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem dalīties 
idejās un nodrošināt instrumentus vēl atvērtākas 
sabiedrības attīstīšanai. LMT konsekventi iestājas 
par tiesiskumu visās jomās. 

Jau vairākus gadus esam ieņēmuši aktīvu 
pozīciju, ka lēmumu sabiedrības un privātpersonu 
ieguvumiem un zaudējumiem, bloķējot konkrētu 
interneta vietni, var pieņemt tikai tiesa. 

Tiesiskums, tāpat kā informācijas 
brīvība, ir demokrātijas stūrakmeņi, 
tādēļ LMT asi nosoda cenzūru 
jebkādās tās izpausmēs. 
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/ Mērķis 2020

Nodrošināt klientu datu 
aizsardzību visaugstākajā 
līmenī, saglabājot klientu 
un sabiedrības vārda brīvības 
iespējas (brīvu piekļuvi 
saturam) 2019. gada līmenī.
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LMT iepirkumu procesu īsteno ar mērķi nodrošināt 
ētikas, vides, drošības un sociālās ilgtspējas 
standartus visas piegādes ķēdes ietvaros. 
LMT orientējas uz labām ilgtermiņa komerciālām 
attiecībām un konstruktīvu sadarbību.

Piegādātāju izvēles process ir noteikts LMT grupas 
Iepirkumu politikā, kurā ir atrunāts galvenais 
iepirkumu procesa ietvars, norises pamatprincipi, 
atbildības sadalījums un kontroles 
pamatnostādnes. Piegādātāja izvēles process tiek 
organizēts caurredzami, nodrošinot godīgu un 
vienādu attieksmi pret visiem piegādātājiem.

Katra iepirkumu procesā ietilpstošā darbība un 
pasākumu kopums ir optimāls un labi pārvaldīts, 
ņemot vērā kopīgās LMT vajadzības un attīstības 
tendences. LMT apzinās savu lielo pirktspēju un 
tās iespējamo ietekmi uz darījumu attiecībām. 
Savus piegādātājus LMT izvēlas, vadoties tikai 
pēc to sasniegumiem, un no visiem piegādātājiem 
sagaida, lai tie godīgi un aktīvi censtos noslēgt 
darījumus ar LMT.

LMT sadarbības līgumos ietver nosacījumu, ka LMT 
piegādātāji apņemas saskaņot savas darbības 
ar principiem, kuri ir līdzīgi tiem, kas ietverti 
LMT grupas piegādātāju uzvedības kodeksā, 
LMT grupas ētikas un uzvedības kodeksā, LMT 
integrētajā kvalitātes, vides un informācijas 
drošības politikā, kā arī LMT grupas aizsargājamās 
informācijas apstrādes prasībās (turpmāk visi kopā 
saukti – kodeksi).

Veicot darījumus ne tikai Latvijā, bet aptverot visu 
pasauli, LMT nedod un nesaņem kukuļus vai citus 
nelikumīgus maksājumus, lai iegūtu vai saglabātu 
darījumu vai panāktu kādas darbības izpildi vai 
neizpildi. Komerciālus lēmumus LMT pieņem 
uzņēmuma, klientu un LMT dalībnieku vislabākajās 
interesēs. Personiskām attiecībām vai interesēm 
nav ietekmes uz lēmumiem, tādēļ tie ir neatkarīgi, 
caurredzami un pamatoti.

LMT neiesaistās diskusijās un nevienojas ar 
konkurentiem par cenu, tirgus daļām vai citām 
līdzīgām prettiesiskām darbībām.
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http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt-piegadataju-uzvedibas-kodekss-04_07_2016.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt-etikas-kodekss.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt_kvalitates_drosibas_un_vides_politika_new.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt_kvalitates_drosibas_un_vides_politika_new.pdf
http://lmt.mstatic.lv/lmt/files/lmt_kvalitates_drosibas_un_vides_politika_new.pdf
https://static.amigo.lv/lmt/files/pdf/prasibas-sadarbibas-partneriem_16_03_2018.pdf
https://static.amigo.lv/lmt/files/pdf/prasibas-sadarbibas-partneriem_16_03_2018.pdf
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LMT piegādātāji ir gan ražotāji, gan arī ražotāju 
pārstāvji reģionā un produktu izplatītāji. 
LMT sadarbojas ar vairumtirgotājiem un 
mazumtirgotājiem, kā arī ar neatkarīgiem 
profesionāļiem un jomas ekspertiem, 
lai izpildītu plānotos mērķus un nostādnes.
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LMT izvēlas un novērtē piegādātājus un 
apakšuzņēmējus, vadoties pēc iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, kvalitātes, cenas, pieejamības, 
piegādes, uzticamības, pakalpojumiem un 
korporatīvās atbildības prasībām, kas ietver arī 
sociālos un vides aspektus.

LMT ir būtiski apzināties arī piegādātāju piesaistītos 
apakšuzņēmējus un izvērtēt to atbilstību LMT 
noteiktajām prasībām. LMT ilgtspējas apņemšanās 
ietver visu piegādes ķēdi, kurā arī no LMT tiešajiem 
piegādātājiem, apakšuzņēmējiem tiek sagaidīta 
atbilstība ne tikai spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, bet arī LMT grupas kodeksiem. LMT 
sagaida, lai piegādātāji un sadarbības partneri 
atzītu starptautiskos standartus cilvēktiesību, darba 
apstākļu, vides un korupcijas apkarošanas jomā.

Galvenais paņēmiens konkurences veicināšanai ir 
konkurējošu piedāvājumu nodrošināšana. Izvēloties 
piegādātāju, mērķis ir nodrošināt pastāvīgu 
ilgtermiņa piekļuvi labākajiem piegādātājiem, 
produktiem vai pakalpojumiem par zemākajām 
kopējām dzīves cikla izmaksām, ievērojot 

ilgtspējas prasību izpildi. Pastāvīgas konkurences 
nodrošināšanas un risku samazināšanas nolūkā 
LMT pēc iespējas izvairās no atsevišķu darbības 
jomu pakļaušanas vienam piegādātājam.

Lielākā daļa LMT piegādātāju ir no Baltijas un 
Skandināvijas valstīm. Tomēr atsevišķu produktu 
un ar tiem saistīto pakalpojumu iepirkumi ir arī no 
tādiem piegādātājiem, kas atrodas Ziemeļamerikā 
un Āzijā.

Starp LMT lielākajiem piegādātājiem ir:

• produktu (iekārtu, aksesuāru un to rezerves 
daļu) ražotāji. Šie produkti nonāk 
tālākpārdošanai izplatītājiem vai dīleriem 
realizācijai brīvā tirdzniecībā;

• produktu ražotāji, piegādātāji un pakalpojumu 
sniedzēji, kas nodrošina LMT publiskā 
elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras 
objektu izveidošanu, aprīkošanu, darbību 
un ekspluatāciju;

• pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina, veicina 
un attīsta preču un pakalpojumu izplatīšanu.
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Uzlabot piegādes ķēdes 
pārvaldību, nodrošinot, ka 
vismaz 90 % darījumu izpildē 
piegādātājiem un sadarbības 
partneriem ir pienākums 
ievērot LMT kodeksos 
ietvertos principus.

/ Mērķis 2020
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LMT mērķtiecīgi strādā pie tā, lai samazinātu 
uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi un aizsargātu 
to. Energoresursu patēriņa bilance parāda, ka 
būtiskākais vides aspekts ir elektroenerģijas patēriņš, 
no kura 94,6 % tiek patērēts tehnoloģiskajam 
procesam un 5,4 % administratīvām vajadzībām. 
Līdz ar to LMT vides mērķi galvenokārt ir vērsti 
uz elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes 
uzlabošanu, kas rezultējas tīkla modernizācijā un 
energoefektivitātes procesu uzlabošanā. 

Pārvaldot uzņēmumā notiekošos vidi ietekmējošos 
procesus, identificējot to negatīvo ietekmi uz vidi un 
monitorējot enerģijas un citu resursu patēriņu, LMT 
plāno un ievieš pasākumus, lai pēc iespējas efektīvāk 
izmantotu resursus un radītu mazāk atkritumu.

LMT vides pārvaldības sistēmas ietvaros tiek 
nodrošināta arī atbilstība normatīvajiem aktiem, 
tiek veicināta darbinieku izpratne par vides 
aizsardzības jautājumiem, kā arī sadarbības 
partneriem tiek izvirzītas prasības par atbildību 
vides aizsardzības jomā.

Vides aizsardzības un ilgtspējas vadlīnijas 
LMT vadība ir noteikusi Integrētajā kvalitātes, 
informācijas drošības un vides politikā, un LMT 
tīmekļa vietnē ir publiskoti uzņēmuma vides 
aizsardzības pamatprincipi.

Visas iepriekšminētās darbības 
nodrošina vides pārvaldības 
sistēma, kas ir sertificēta 
atbilstoši standarta 
ISO 14001 prasībām.
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3. 
Samazināt elektroenerģijas patēriņu par 
35 MWh gadā pēc taisngriežu iekārtu 
nomaiņas bāzes stacijās. 

Mērķis ir izpildīts: nomainītas 22 iekštelpu 
taisngriežu iekārtas un 11 āra tipa taisngriežu 
iekārtas, un energoefektivitātes uzlabošanas 
rezultātā ietaupījums sasniedz 49,88 MWh.
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LMT, turpinot darbu vides pārvaldības 
un ilgtspējas jomā, novērtēja 2019. gadā 
izvirzīto mērķu izpildi.

2019. gada 
vides mērķu 
izvērtējums

1. 
Samazināt dzesēšanas iekārtu elektroenerģijas 
patēriņu par 200 MWh gadā noslogotajās bāzes 
stacijās. Nomainītas 111 kondicionēšanas iekārtas 
pret energoefektīvākām (plānotais skaits 110 
iekārtas), elektroenerģijas ietaupījums sasniedzis 
122,99 MWh kopš uzstādīšanas brīža.

Mērķis izpildīts tikai daļēji: par galveno iemeslu 
mērķa neizpildei var uzskatīt siltumģenerējošo jaudu 
iznešanu ārpus bāzes staciju konteineriem un telpām, 
kurās uzstādītas kondicionēšanas iekārtas. Tomēr 
šāda energoefektivitātes pasākuma ieviešana ir 
nepieciešama un ilgtermiņā sniedz vēlamo rezultātu.

2. 
Samazināt autotransporta vidējo degvielas 
patēriņu par 3 %, salīdzinot ar 2018. gada patēriņu. 

Mērķis ir izpildīts: autotransporta vidējais 
degvielas patēriņš ir samazinājies par 3,69 % 
benzīnam un 5,59 % dīzeļdegvielai.

4. 
Ieviest apkures, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas energoefektivitātes (AVK) 
monitoringa sistēmu Ropažu ielā 6. 

Mērķis ir izpildīts: veikta iekārtu montāža, 
palaišana, noteikti efektivitātes parametri, 
notiek datu savākšana. Efektivitātes parametru 
analizēšana notiks divu gadu griezumā, kad tiks 
savākts pietiekams datu apjoms.
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Samazināt dzesēšanas iekārtu 
elektroenerģijas patēriņu par 
70 MWh gadā noslogotajās 
bāzes stacijās.

Samazināt elektroenerģijas 
patēriņu par 35 MWh gadā 
(pēc taisngriežu iekārtu 
nomaiņas bāzes stacijās).

/ Mērķis 2020
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Samazināt elektroenerģijas 
patēriņu par 120 MWh 
gadā (pēc bāzes staciju 
modernizācijas). 
 
Ieviest AVK 
energoefektivitātes 
monitoringa sistēmu 
Ropažu ielā 6.

/ Mērķis 2020
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Energoefektivitāte

Turpinoties datu patēriņa pieaugumam, LMT attīsta 
un paplašina datu pārraides tīklu, kā rezultātā pieaug 
arī tehnoloģiskā tīkla elektroenerģijas patēriņš. Kopš 
2017. gada datu patēriņš ir pieaudzis vairāk nekā 
divas reizes. Lai mazinātu šīs tendences ietekmi uz 
vidi, LTE tīkla pārklājuma izvēršanas un tīkla 
kapacitātes nodrošināšanas procesā LMT plāno 
un ievieš modernas un energoefektīvas iekārtas. 
Līdz ar to kopējais elektroenerģijas patēriņš, 
salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis par 5,3 %. 
Veicot pasākumu kopumu energoefektivitātes 
uzlabošanā (nomainot novecojušas iekārtas 
pret mūsdienīgām energoefektīvākām iekārtām, 

modernizējot dzesēšanas sistēmas, ieviešot 
jaunas enerģiju taupošas funkcionalitātes utt.), 
vidēji elektroenerģijas patēriņš pret saražoto datu 
apjomu turpināja samazināties – lai tehnoloģiskajā 
tīklā saražotu 1 TB datu apjomu, 2019. gadā tika 
patērēts par 13 % mazāk elektroenerģijas nekā 
2018. gadā. 

2019. gadā LMT veica ēkas Vairoga ielā 22 fasādes 
renovāciju, ārsienu siltināšanu un logu maiņu, 
uzlabojot ēkas energoefektivitāti kopumā 936 m² 
platībā. Administratīvajā ēkā Ropažu ielā 6 LMT 
ieviesa energoefektivitātes monitoringa sistēmu.
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92,4 %
elektroenerģĳa

3,6 %
degviela

3,8 %
gāze

0,2 %
siltumenerģĳa

51 559,90
2019

47 856,29  
2017

49 421,64
2018
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Kopējā LMT patērētā 
enerģija (MWh)

Enerģijas patēriņa 
sadalījums
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Paplašinoties mobilo sakaru nozares iespējām, 
LMT var sniegt ieguldījumu Latvijas uzņēmēju 
ietekmes uz vidi samazināšanai. LMT piedāvā 
pakalpojumus un veicina videi draudzīgu risinājumu 
ieviešanu, kas palīdz samazināt resursu patēriņu un 
siltumnīcefekta gāzu izmešus.

LMT savā darbībā pievērš uzmanību videi un īsteno 
dažādas iniciatīvas ietekmes uz vidi mazināšanai. 
Pateicoties investīcijām energoefektīvākās 
iekārtās, elektroenerģijas iegādei no atjaunojamiem 
energoresursiem, video un telefonkonferencēm, 
elektroniskajai dokumentu apritei, apkalpošanai 
interneta vidē (e-veikals, Mans LMT, Kontaktu 
centrs), e-rēķiniem, IT sistēmām uzņēmuma 

Vides sloga 
mazināšana

pārvaldē, atkritumu šķirošanai un daudzām citām 
darbībām, vides aizsardzība ir kļuvusi par LMT 
ikdienas sastāvdaļu. 

LMT iepirkumos piemēro Zaļā iepirkuma kritērijus 
un, plānojot telpu un bāzes staciju rekonstrukcijas, 
izmanto tikai energoefektīvas preces un 
iekārtas (piemēram, spuldzes un gaismekļus, 
kondicionēšanas un ventilācijas iekārtas, trauku 
mazgājamās mašīnas, digitālos multifunkcionālos 
centrus, TV, ekrānus u. c. ierīces). Organizējot 
iepirkumu, vides un energoefektivitātes kritēriji 
tiek iekļauti pamatprasību aprakstā. 

LMT kopš 2014. gada 1. decembra realizē projektu 
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 
saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. KPFI-15.4/137 
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un SIA "Vides investīciju fonds". Projekta 
ietvaros tika veikta ēkas apgaismojuma sistēmas 
modernizācija administratīvajā ēkā Ropažu ielā 6, 
Rīgā, nomainot esošos gaismekļus pret 
energoefektīviem LED gaismekļiem. Projektā 
plānots sasniegt CO

2
 emisiju samazinājumu 

102,90 t CO
2
/gadā. 2019. gadā panākts

137,761 t CO
2
 samazinājums, kas ir gandrīz 34 % 

virs izvirzītā mērķa.

Norakstītos pamatlīdzekļus – biroja tehniku un 
elektropreces – LMT pēc iespējas nodod turpmākai 
lietošanai (ziedojumi, dāvinājumi, ja iekārtas ir 
labā vizuālā un tehniskā stāvoklī) un/vai nodod 
otrreizējai pārstrādei. 

Pateicoties tam, ka 86 % klientu LMT rēķinus 
sūta elektroniskā veidā, LMT ietaupa papīru un 
samazina piegādes procesā transporta radītos 
CO

2
 izmešus.

LMT šķiro atkritumus – papīru, plastmasu, 
bīstamos atkritumus. Domājot par iespējām 
samazināt plastmasas atkritumu daudzumu, 
2019. gada maijā LMT administratīvās ēkas 
apspriežu telpās izvietoja 10 dzeramā ūdens 
automātus, kas pieslēgti pie ūdensvada. 
Tā rezultātā PET pudeļu ūdens (0,5 l un 2,0 l) 
patēriņš sešos mēnešos samazinājās par 
gandrīz 50 %.
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14 % LMT klientu rēķinus
saņem pastkastītēs

86 %
LMT klientu saņem
rēķinus elektroniski
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Veikta informatīvā kampaņa un 
veidoti rīki ērtai un vienkāršai rēķina 
saņemšanas kanāla nomaiņai uz 
elektroniskajiem kanāliem
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Aizvien jaunas tehnoloģijas nenoliedzami veicina 
attīstību ekonomiskajā, sociālajā un vides aizsardzības 
jomā (videi draudzīgāki, ilgtspējīgi risinājumi), taču, 
no otras puses, var radīt vides piesārņojumu. 
Mobilo telefonu skaits Latvijā arvien turpina pieaugt – 
tālruņu lietotāji aktīvi seko līdzi tehnoloģiju jaunumiem 
un regulāri izvēlas esošās ierīces aizvietot ar jaunām – 
veiktspējīgākām. Mobilo telefonu ražošana ir 
resursietilpīgs process, un šo ierīču detaļas satur 
bīstamas ķīmiskas vielas. Nonākot dabā un sākot 

Elektronisko 
atkritumu 
mazināšana

sadalīties, tādi elementi kā mikroshēmas, 
pusvadītāji, šķidro kristālu displeji, akumulatori 
un plastmasas korpusi rada piesārņojumu, kas 
negatīvi ietekmē vidi. Savācot un atbilstoši 
pārstrādājot mobilos tālruņus, tiek ne tikai novērsts 
piesārņojums, bet arī veicināta aprites ekonomika, 
jo daudzi tā ražošanā izmantotie materiāli, 
piemēram, vērtīgie metāli, tiek izmantoti atkārtoti, 
tādējādi aiztaupot jaunu neatjaunojamo derīgo 
izrakteņu ieguvi ražošanas vajadzībām.
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LMT AKCIJA 
"VISU CIEŅU VECAJAM TELEFONAM"

2019. gadā LMT turpināja 2018. gadā uzsākto 
kampaņu visā Latvijā "Visu cieņu vecajam telefonam", 
aicinot iedzīvotājus neglabāt vecos mobilos telefonus 
un planšetdatorus, bet saudzēt dabu un nodot tos 
pārstrādei LMT klientu centros. Turklāt telefonu 
ziedotājiem ir iespēja izdarīt vēl vienu labu darbu – 
atlikušo telefona vērtību ziedot Latvijas Bērnu dzirdes 
centra pacientu atbalstam. 

2019. gadā dalībai akcijā tika uzrunāti arī lielie Latvijas 
uzņēmumi, nekustamā īpašuma attīstītāji un IKT 
jomas uzņēmumi, kuri savos birojos izvietoja akcijas 
ziedojumu kastes un īstenoja iekšējās komunikācijas 
kampaņas zaļās iniciatīvas popularizēšanai. 

2019. gadā akcijā kopumā gan uzņēmumos, 
gan LMT klientu centros visā Latvijā ziedots 10 400 
veco ierīču, kas turpmāk neapdraudēs dabu un tiks 
nodotas pārstrādei. 

LMT ziedojums 2019. gadā Latvijas Bērnu dzirdes 
centram gandrīz 15 000 EUR apmērā ar biedrības 
"Modus Vivendi A" starpniecību ļauj iegādāties 
jaunāko un modernāko dzirdes diagnostikas 
aparatūru, kas bez maksas būs pieejama mazajiem 
pacientiem no visas Latvijas. 

Vairāk informācijas par "Visu cieņu vecajam 
telefonam": domazali.lmt.lv 

Paralēli akcijai "Visu cieņu vecajam telefonam" 
2019. gadā no klientiem atpirktas arī 2338 
nevajadzīgas nolietotas iekārtas, kas tālāk nodotas 
pārstrādes uzņēmumam. Kopumā savākto veco 
iekārtu daļa veido gandrīz 9 % no 2019. gadā 
pārdoto iekārtu skaita.

Turklāt, lai veicinātu lietotu iekārtu atkārtotu 
iekļaušanu tirgū, LMT e-veikalā piedāvā mazlietotas 
iekārtas. Piedāvājums ir ieguvis lielu popularitāti – 
2019. gadā e-veikalā pārdots vairāk nekā 15 000 
lietotu iekārtu.
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http://domazali.lmt.lv/lv


Veco ierīču

10 400

stundu garumā

457 000
cik nepieciešams viena
datora uzlādēšanai

mājsaimniecības
gada laikā

2,5
ko vidēji patērē

automašīnas gada
laikā, izdalot CO

2
 gāzi

14
Piesārņo dabu kā

Nododot vecās mobilās
ierīces pārstrādei, dabai
netiek nodarīts šāda
apjoma kaitējums

Pārstrādājot vecās ierīces,
lai pēc tam ražotu jaunas,
tiek ietaupīts tik daudz
elektroenerģĳas,   

Pārstrādājot vecās ierīces,
nevis ražojot jaunas,
tiek ietaupīts tāds
elektroenerģĳas daudzums,   
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Vides aizsardzības 
jomā atbildīgi 
sadarbības 
partneri

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

Piegādātājiem, kas nodrošina LMT preces 
un produktus, ir nepieciešams:

• iekļaut ekoefektivitātes, energoefektivitātes un 
pārstrādes apsvērumus produktu izstrādē un 
dizainā, tostarp arī attiecībā uz iepakojumu;

• organizēt otrreizēju izmantošanu un pārstrādi 
produktiem un materiāliem, ko tie satur;

• palīdzēt LMT samazināt ietekmi uz vidi;
• novērst kaitīgu vielu izmantošanu, kas iekļautas 

Melnajā sarakstā, un censties samazināt to vielu 
izmantošanu, kas iekļautas Pelēkajā sarakstā.  
 
www.teliacompany.com/en/sustainability

LMT sadarbības partneru un piegādātāju izvēles 
procesā LMT ietver uz katru pakalpojumu vai 
preci attiecināmās vides prasības – iekārtu 
energoefektivitātes parametri, būvniecības 
uzņēmumiem apliecinājums par vides sistēmas 
uzturēšanu u. tml.

LMT sadarbības partneri un piegādāji apņemas 
saskaņot savas darbības ar principiem, kuri ir līdzīgi 
tiem, kas ietverti LMT grupas piegādātāju uzvedības 
kodeksā, LMT grupas ētikas un uzvedības kodeksā 
un LMT integrētajā kvalitātes, vides un informācijas 
drošības politikā, kas pieejamas LMT tīmekļa 
vietnes sadaļā Sadarbības partneriem.
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https://www.teliacompany.com/en/sustainability/supplier-portal/
https://www.lmt.lv/lv/dazadi#sadarbibas-partneriem
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Darbinieku izglītošana un 
iesaiste vides aizsardzības 
jautājumu risināšanā

Darbinieki ir aicināti ar savu rīcību atbalstīt 
uzņēmuma centienus vides snieguma uzlabošanā. 
LMT darbinieki tiek informēti par vides jautājumiem 
iekšējā tīklā Strops. 

Darbiniekiem reizi gadā notiek apmācības un 
zināšanu pārbaude par Integrēto kvalitātes, 
informācijas drošības un vides vadības sistēmu, 
kas ietver arī vides aizsardzības jautājumus. 
Lai noskaidrotu darbinieku viedokli par ilgtspējas 
jautājumiem, 2019. gadā LMT organizēja aptauju 
un semināru, kuru ietvaros tika saņemti priekšlikumi 
un tika diskutēts arī par vides aizsardzību. 

Vairāk informācijas Ilgtspējas pārskata sadaļā 
"Mijiedarbība ar ieinteresētajām pusēm".
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Lai izglītotu darbiniekus par ķīmiskajām vielām, 
sadarbībā ar biedrību "Ekodizaina kompetences 
centrs" LMT darbiniekiem organizēja izglītojošu 
pasākumu par videi draudzīgu produktu izvēli, 
ekomarķējumiem, kā arī ķīmisko vielu drošību 
mājsaimniecībā un darba vidē.

Darbiniekiem organizēto sporta spēļu ietvaros 
viens no uzdevumiem bija par atkritumu šķirošanu. 
Mērķis – salikt puzles gabaliņus noteiktā kārtībā 
uz īpašas pamatnes, izmantojot papildus doto 
informāciju no attēliem un audiomateriāliem.
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Uzņēmuma interešu 
pārstāvniecībai, pieredzes 
apmaiņai un partnerību 
veidošanai LMT ir 
dalībnieks dažādās 
sabiedriskās, nevalstiskās 
organizācijās un valsts 
institūciju darba grupās:

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācija (LIKTA)

Inženiera Jāņa Lintera fonds

Latvijas telekomunikāciju klubs

Valsts pārvaldes politikas attīstības padome

Biedrība "Latvijas Personāla 
vadīšanas asociācija"

Baltic Institute of Corporate Governance
(Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts)

Latvijas elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociācija

ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association) Latvijas nodaļa

Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu 
drošības ekspertu grupa (DEG) CERT.LV

Latvijas Drošības un aizsardzības 
industriju federācija

Latvijas Interneta asociācija

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA)

GSM Association (GSMA)
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Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija

Biznesa efektivitātes asociācija

ASIS (American Society for 
Industrial Security) International

Eiropas sabiedriskās domas un tirgus 
izpētes asociācija (ESOMAR)

5G Automobiļu asociācija
(5G AUTOMOTIVE ASSOCIATION )

Iebūvēto inteliģento sistēmu industrijas 
asociācija Eiropā (Asociācija ARTEMIS) 

Latvijas bezpilotu gaisa kuģu 
asociācija (LARPAS)

VARAM Numerācijas resursu izmantošanas 
koordinācijas darba grupa

Biedrība "VEFRESH"

Latvijas izcilo uzņēmumu 
inovāciju iniciatīva

Global UTM Association

Wireless Internet Provider Association

VARAM Radiofrekvenču spektra resursu 
izmantošanas koordinācijas darba grupa

Būvniecības valsts kontroles biroja BIS 
Konsultatīvā padome, darba grupa

Platjoslas projekta uzraudzības darba grupa

5G ceļveža darba grupa
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Ziņojamā informācija

102-1

102-2

102-3

102-4

GRI numurs

Organizācijas profils

Sabiedrības nosaukums 1

Aktivitātes, zīmoli, produkti 
un pakalpojumi

10-11, 52-61

10-11, 52-61

10-11, 52-61

Galvenā biroja atrašanās vieta

Darbības vietas 

Lapa/komentārs

102-5 Īpašumtiesības un 
juridiskais statuss

102-6 Apkalpotie tirgi

102-7 Sabiedrības mērogs

102-8 Informācija par darbiniekiem 
un citiem darba veicējiem

129

102-9 Piegādes ķēde 94-98

Ropažu iela 6, Rīga, Latvija

Latvija

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA 
Daļu īpašnieki

Būtiskas izmaiņas sabiedrībā 
un tās piegādes ķēdē

102-10 Nav būtisku izmaiņu

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

vispārīgā 
informācija 2016

GRI 102:

CILVĒKTIESĪBASPRIEKŠVĀRDS APBALVOJUMI IEGULDĪJUMS 
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MIJIEDARBĪBA AR 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

EKONOMISKĀ  
IETEKME

PRODUKTI UN 
PAKALPOJUMI

GODĪGA UN ĒTISKA 
KOMERCDARBĪBA

DARBINIEKI PIEGĀDĀTĀJI VIDE DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 
UN DARBA GRUPĀS

GRI RĀDĪTĀJU 
TABULA

PIELIKUMIKLIENTU AIZSARDZĪBA 
UN DROŠĪBA

https://www.lmt.lv/lv/par-lmt-2
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102-11

102-12

102-13

102-14

Stratēģija

Piesardzības princips vai pieeja 71

71

Ārējās iniciatīvas 10

Dalība asociācijās 114-116

Augstākā līmeņa 
lēmējpersonas ziņojums

3-6

102-16 Vērtības, principi, standarti 
un uzvedības normas 

Ētika un profesionālā godprātība

102-18 Pārvaldības struktūra

Pārvaldība

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA vadība

Ziņojamā informācijaGRI numurs Lapa/komentārs

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

vispārīgā 
informācija 2016

GRI 102:

(turpinājums)
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EKONOMISKĀ  
IETEKME

PRODUKTI UN 
PAKALPOJUMI

GODĪGA UN ĒTISKA 
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Ieinteresēto pušu iesaiste

102-40

102-41

102-42

Ieinteresēto pušu saraksts 18-20

Koplīgumi 91

Ieinteresēto pušu noteikšana un atlase 16-20

102-43

102-44

Pieeja ieinteresēto pušu iesaistei 16-20

Galvenie jautājumi, kas aktualizēti 
ieinteresēto pušu iesaistē

16-20

Ziņošanas prakse

102-45 Konsolidētajos finanšu pārskatos 
iekļautās sabiedrības

Konsolidētajā finanšu pārskatā 
iekļautās sabiedrības: 
"Latvijas Mobilais Telefons" SIA, 
LMT Retail & Logistics SIA;
Ilgtspējas pārskats neietver 
LMT Retail & Logistics SIA 
 

Ziņojamā informācijaGRI numurs Lapa/komentārs

Pārskata satura un aspektu 
robežu noteikšana

7-9102-46

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

vispārīgā 
informācija 2016

GRI 102:

(turpinājums)
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UN DROŠĪBA
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102-47

102-48

102-49

Būtisko tēmu saraksts 7-9

Iepriekšējos pārskatos sniegtās 
informācijas korekcijas

Izmaiņas ziņošanas praksē 7

Nav

Pārskata periods

102-51

102-52

102-53

102-50

Iepriekšējā pārskata datums

Pārskata publicēšanas biežums

Kontaktinformācija jautājumiem 
par pārskatu

9

Reizi gadā

2019. gads

25.04.2019.

102-54 Atsauce par ziņošanu atbilstoši 
GRI standartam

7

vispārīgā 
informācija 2016

GRI 102:

(turpinājums)

Ziņojamā informācijaGRI numurs Lapa/komentārs

GRI rādītāju tabula 117-125

102-56

102-55

Ārējais apliecinājums Pārskats nav ārēji apliecināts
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Specifiskā 
informācija

GRI 103: 
Vadības pieeja

Vadības pieeja 

103-1 Būtisko tēmu apraksts un robežas

103-2 Vadības pieeja 
un tās sastāvdaļas

103-3 Vadības pieejas novērtējums

Katrai būtiskajai tēmai atbilstošajā 
sadaļā aprakstīta LMT nostāja un 
pieeja tēmas pārvaldībai

Iekšējie normatīvie dokumenti un 
darbības rādītāji regulāri tiek izvērtēti 
un tiek noteikti nepieciešamie 
uzlabojumi

Sadaļā "Ilgtspējas pārskata satura 
noteikšana" un katras sadaļas ievadā

Ziņojamā informācijaGRI numurs Lapa/komentārs

Ziņojamā informācija

201/2016

203/2016

GRI numurs

Ekonomiskā ietekme

Radītā un sadalītā tiešā 
ekonomiskā vērtība

39-42

Ieguldījums infrastruktūrā 
un pakalpojumos

49-61

Komentārs/lapa

Ekonomiskais sniegums

Netiešā ekonomiskā ietekme

Tēma

201-1

203-1
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Ziņojamā informācija

205/2016

GRI numurs

Ar korupciju saistītu risku novērtējums 69-72

Komentārs/lapa

Korupcijas incidenti

206/2016 Ierosinātas lietas par konkurences 
tiesību pārkāpumiem

301/2016 Atprasītie produkti un to iepakojums 108-110

Nav incidentu

Pretkorupcija

Tēma

Konkurenci ierobežojoša rīcība

Materiāli

205-1

205-3

206-1

301-3

Lietas nav ierosinātas

Ietekme uz vidi

Enerģijas patēriņa samazināšana 133-134302-4

302/2016 Enerģijas patēriņš uzņēmumā 133Enerģija 302-1

305/2016 Tiešie (ietvars 1) siltumnīcefekta 
gāzu izmeši

135

Enerģijas netiešie (ietvars 2) 
siltumnīcefekta gāzu izmeši

135

Siltumnīcefekta gāzu 
izmešu samazinājums

135

Izmeši 305-1

305-2

305-5

203/2016 Būtiska netiešā ietekme 43-44Netiešā ekonomiskā ietekme 203-2
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306/2016 Atkritumu veidi un 
atbrīvošanās no tiem

134

307/2016 Neatbilstība normatīvajiem 
aktiem vides jomā

Atkritumi

Atbilstība vides jomā

306-2

307-1 Neatbilstības nav identificētas

308/2016 Jaunu piegādātāju vērtējums 
pēc vides kritērijiem

Piegādātāju atbildības
vides jomā novērtējums

308-1 100 % iepirkumu procesa rezultātā 
izvēlēto vides jomā būtisko piegādātāju 
vērtēti pēc vides kritērijiem

Ziņojamā informācijaGRI numurs Komentārs/lapaTēma

401/2016

Sociālā ietekme

Jaunu darbinieku pieņemšana darbā 
un darbinieku mainība

130-131Nodarbinātība 401-1

403/2018 Darba veselības un drošības 
vadības sistēma

83-86Darba veselība un drošība 403-1

405/2016

Vidējais apmācību stundu 
skaits uz darbinieku gadā

132

Vadības struktūru un 
darbinieku dažādība

132

Ar diskrimināciju saistīti incidenti Nav incidentu

Dažādība un vienlīdzīgas iespējas

404-1

405-1

406-1

404/2016Apmācības un izglītība

406/2016Nediskriminācija
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EKONOMISKĀ  
IETEKME

PRODUKTI UN 
PAKALPOJUMI

GODĪGA UN ĒTISKA 
KOMERCDARBĪBA

DARBINIEKI PIEGĀDĀTĀJI VIDE DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 
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414/2016 Jaunu piegādātāju vērtējums 
pēc sociālajiem kritērijiem

Piegādātāju atbildības 
sociālajā jomā novērtējums 

414-1 85 % iepirkumu procesa rezultātā 
izvēlēto piegādātāju vērtēti pēc 
sociālajiem kritērijiem

415/2016 Politiski ziedojumiSabiedriskā politika 415-1 LMT neveic politiskus ziedojumus

417/2016 Ar neatbilstošu mārketinga 
komunikāciju saistīti incidenti 

Mārketings un marķēšana 417-3 Nav incidentu

Ziņojamā informācijaGRI numurs Komentārs/lapaTēma

418/2016 Pamatotas sūdzības saistībā ar 
klientu privātuma pārkāpumiem 
un klientu datu zaudējumu

Klientu privātums 418-1

2019. gadā LMT ir iesniedzis divus paziņojumus par personas datu aizsardzības incidentu Datu valsts inspekcijai. Saistībā ar minētajiem paziņojumiem nav ierosinātas administratīvās lietas.

419/2016  Neatbilstība normatīvajiem aktiem 
sociālo un ekonomisko tiesību jomā

 Sociālā un ekonomiskā atbilstība 419-1 Neatbilstības nav identificētas

Sabiedrības atbalsts, tostarp 
digitālā izglītība un bērnu 
aizsardzība digitālajā vidē

21-38

Ieinteresēto pušu iesaiste 16-20
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Īstenot ilgtspējīgu un atbildīgu saimniekošanu un iekļaut 
ziņošanas ciklā informāciju par ilgtspējību (12.6 mērķis).

Vairāk informācijas pārskata sadaļās Ekonomiskā 
ietekme, Godīga un ētiska komercdarbība, Piegādātāji, 
Produkti un pakalpojumi, Vide.

ATBILDĪGA 
SAIMNIEKOŠANA

Atbilstoši 2015. gadā ANO Ģenerālajā 
asamblejā pieņemtās rezolūcijas "Mūsu 
pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam" 
noteiktajiem 17 ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un 169 apakšmērķiem 
LMT sniedz savu ieguldījumu 
ekonomiskajā, sociālajā un vides 
snieguma uzlabošanā, lai pasaulē 
samazinātos nabadzība un pasaules 
attīstība būtu ilgtspējīga. 

CILVĒKTIESĪBASPRIEKŠVĀRDS APBALVOJUMI IEGULDĪJUMS 
SABIEDRĪBĀ 

MIJIEDARBĪBA AR 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

EKONOMISKĀ  
IETEKME

PRODUKTI UN 
PAKALPOJUMI

GODĪGA UN ĒTISKA 
KOMERCDARBĪBA

DARBINIEKI PIEGĀDĀTĀJI VIDE DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 
UN DARBA GRUPĀS

GRI RĀDĪTĀJU 
TABULA

PIELIKUMIKLIENTU AIZSARDZĪBA 
UN DROŠĪBA

ATBILSTĪBA / DARBA DEVĒJS / PIEGĀDES ĶĒDE / KLIENTI



127ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019

DIGITĀLĀ IEKĻAUŠANA / ILGTSPĒJĪGAS INOVĀCIJAS / PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBA ENERĢIJAS UN CO
2
 SAMAZINĀŠANA / RESURSU TAUPĪŠANA

Ieviešot darbības plānošanā klimata 
aizsardzības pasākumus, sniegt ieguldījumu 
klimata aizsardzībā – īpaši izmantojot 
digitalizācijas iespējas (13.2 mērķis).

Vairāk informācijas pārskata sadaļā Vide.

Cenu un pakalpojumu portfelī iekļaujot dažādus 
piedāvājumus, kā arī īstenojot dažādas iniciatīvas, 
nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
pieejamību (9.c mērķis), kā arī atbalstīt vietējo tehnoloģiju 
izstrādi, pētniecību un inovāciju (9.b mērķis).

Vairāk informācijas pārskata sadaļās Ieguldījums 
sabiedrībā, Tīkla infrastruktūras attīstība, Produkti 
un pakalpojumi, Klientu aizsardzība un drošība.

CILVĒKTIESĪBASPRIEKŠVĀRDS APBALVOJUMI IEGULDĪJUMS 
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UN DARBA GRUPĀS
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PIELIKUMIKLIENTU AIZSARDZĪBA 
UN DROŠĪBA

DIGITĀLĀS ATTĪSTĪBAS 
STIPRINĀŠANA

VIDES UN KLIMATA 
AIZSARDZĪBA
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2017

47 %

53 %

530

14

Darbinieku skaits

no tiem sievietes 

no tiem vīrieši

Pilna laika slodze

Nepilna laika slodze

2018

46 %

54 %

548

3

2019

46 %

54 %

582

7

27Līgums uz noteiktu laiku 26 15

11no tiem vīrieši 10 5

16no tiem sievietes 16 10

517Līgums uz nenoteiktu laiku 525 574

283no tiem vīrieši 287 311

234no tiem sievietes 238 263

544 551 589Sociālie
rādītāji
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Sociālie
rādītāji
(turpinājums)

2017 2018 2019

ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2019
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337

76

Darbinieku skaits pēc vecuma

līdz 30 gadiem

31–50 gadi

virs 51 gada

116

353

82

117

388

84

45Jaunpieņemtie darbinieki 60 95

21no tiem sievietes 31 45

24no tiem vīrieši 29 50

27no tiem vecumā līdz 30 gadiem 34 48

18no tiem vecumā 31–50 gadi 26 45

0no tiem vecāki par 51 gadu 0 2

8,3 %Atjaunošanās koeficients 10,9 % 16,1 %

8,4 %Atjaunošanās koeficients, sievietes 12,2 % 16,5 %

8,2 %Atjaunošanās koeficients, vīrieši 9,8 % 15,8 %
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Sociālie
rādītāji
(turpinājums)

32

13

15

Izbeigtas darba attiecības

no tiem sievietes 

no tiem vīrieši

no tiem vecumā līdz 30 gadiem

28

25

29

26

31

22

25no tiem vecumā 31-50 gadi 20 28

5no tiem vecāki par 51 gadu 4 7

8,3 %Aiziešanas koeficients 9,6 % 9,8 %

12,8 %Aiziešanas koeficients, sievietes 11,0 % 9,5 %

4,4 %Aiziešanas koeficients, vīrieši 8,4 % 10 %

45 53 57

2017 2018 2019
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Sociālie
rādītāji
(turpinājums)

32 %Vadītāji 31 % 24 %

68 %Speciālisti 69 % 76 %

80

67

66

Vadītāju un speciālistu sadalījums pēc 
vecuma un dzimuma 

Augstākā līmeņa vadītāji

Vidējā līmeņa vadītāji

Zemākā līmeņa vadītāji

20

33

34

62Visi vadītāji 38

52Speciālisti 48

Dzimums % Vecums %

0

0

0

0

19

40

67

77

73

67

60

33

23

27

14

Vīrieši Sievietes Līdz 30 30–50 Virs 50

2017 2018 2019

14,3Apmācību stundas uz darbinieku gadā 16,8 22

49 %Sievietes 49 % 58 %

51 %Vīrieši 51 % 42 %
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Vides
rādītāji

LMT enerģijas patēriņš

Kopējā degviela (benzīns, dīzeļdegviela, gāze)*

Siltumenerģija, Vairoga iela 22, Rīga**

Kopējais elektroenerģijas patēriņš**

Kopējā LMT patērētā enerģija

* Patērētās degvielas litru pārrēķināšanai ekvivalentajās MWh lietotie koeficienti: www.eia.gov/energyexplained
** Faktiskais enerģijas patēriņš saskaņā ar enerģijas uzskaites ierīču (kontrolskaitītāju) rādītājiem. 

Kondicionēšanas iekārtu nomaiņa 
noslogotajās bāzes stacijās

Taisngriežu nomaiņa noslogotajās 
bāzes stacijās

MWh

MWh

MWh

4216,62

156,78

47 856,29

4008,94

173,02

49 421,64

3796,90

105,22

51 559,90

MWh

Mērvienība 2017 2018 2019

43 482,89 45 239,68 47 657,78

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā sasniegtais enerģijas ietaupījums

MWh

304

79

399

117

123

50

MWh

Kombinētās dzesēšanas sistēmas izmantošana 
noslogotajās bāzes stacijās

32MWh
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https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=about_energy_conversion_calculator


Enerģijas uzskaite detalizēti sākta 2017. gadā, Energopārskatā 2019. gada dati salīdzināti ar 2018. gadu, bet atsevišķi netiek izdalīts bāzes gads.
Elektroenerģijas ietaupījumu aprēķina metodoloģija atbilstoši 11.10.2016. MK noteikumu Nr. 668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā 
energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi" uzskaitītā ietaupījuma (ex-post) metodei – enerģijas ietaupījumu aprēķina, nosakot faktisko 
enerģijas patēriņu un ņemot vērā faktorus, kas var ietekmēt enerģijas patēriņu

Vides
rādītāji
(turpinājums)

Auto transporta vidējā degvielas patēriņa 
samazināšana

%

m3

3,69 % benzīnam
5,59 % dīzeļdegvielai
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Mērvienība 2017 2018 2019

Sadzīves atkritumi

Iznīcināmie dokumenti pārstrādei

Pārskats par atkritumu apsaimniekošanu 

kg

Iepakojums pārstrādei m3

Bīstamie atkritumi

Būvniecības atkritumi

kg

m3

Atkritumi tiek nodoti apsaimniekošanai un pārstrādei saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.

1221,54 

9294 

1504,9

27 445

14
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Aprēķinā izmantotie emisijas faktori elektroenerģijai: Koffi, Brigitte; Cerutti, Alessandro; Duerr, Marlene; Iancu, Andreea; Kona, Albana; 
Janssens-Maenhout, Greet  (2017): CoM Default Emission Factors for the Member States of the European Union – Version 2017, European Commission, 
Joint Research Centre  (JRC) [Dataset] PID: data.europa.eu/89h/jrc-com-ef-comw-ef-2017.
Aprēķinā izmantotais emisijas faktors siltumenerģijai: 0.1134, www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/Klimata_parmainas/?doc=27530

Vides
rādītāji
(turpinājums)
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Siltumnīcefekta gāzu izmeši

Siltumnīcefekta gāzu izmešu ietaupījums

Tiešie SEG izmeši 
(ietvars 1: dīzeļdegviela, benzīns, gāze)

Administratīvās ēkas Ropažu 6 apgaismojuma sistēmas 
modernizācijas rezultātā iegūtie SEG izmešu ietaupījumi

Degvielas ietaupījuma rezultātā iegūtie 
SEG izmešu ietaupījumi

Elektroenerģijas ietaupījuma rezultātā iegūtie 
SEG izmešu ietaupījumi 

Enerģijas netiešie SEG izmeši 
(ietvars 2: elektroenerģija, siltumenerģija)

Aprēķinā izmantotie emisijas faktori: Koffi, Brigitte; Cerutti, Alessandro; Duerr, Marlene; Iancu, Andreea; Kona, Albana; Janssens-Maenhout, Greet  (2017): 
CoM Default Emission Factors for the Member States of the European Union – Version 2017, European Commission, Joint Research Centre  (JRC) [Dataset] 
PID: data.europa.eu/89h/jrc-com-ef-comw-ef-2017

982

1929

934

2020

882

137,76

20,81

6,93

2154

t CO
2
 ekv

t CO
2

t CO
2
 ekv

t CO
2
 ekv

t CO
2
 ekv

Mērvienība 2017 2018 2019
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http://data.europa.eu/89h/jrc-com-ef-comw-ef-2017
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/Klimata_parmainas/?doc=27530
http://data.europa.eu/89h/jrc-com-ef-comw-ef-2017
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