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“Pandēmijas laiks spilgti apliecinājis mobilo
sakaru pakalpojumu lomu ikviena cilvēka
ikdienā – mobilie sakari faktiski ir kļuvuši par
vienu no cilvēka pamatvajadzībām.”

Valdis Vancovičs
Tele2 valdes priekšsēdētājs
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Vadītāja uzruna

2021. gads pagāja Covid-19 izraisītās pandēmijas zīmē, spilgti apliecinot, cik būtisku lomu sabiedrības ikdienā ieņem dažādi
ilgtspējas jautājumi, it īpaši rūpes par sabiedrības neaizsargātākajām grupām un uzņēmumu darbiniekiem. Tas mudina
uzņēmumus aktīvāk mainīt un pielāgot uzņēmējdarbības procesus, integrējot ilgtspējas jautājumus ikdienas darbā.
Uzņēmuma ilgtspējas centieniem jāiet roku rokā ar uzņēmuma pamatdarbību, jo tikai tā iespējams dot pienesumu vienlaikus
gan uzņēmumam, gan sabiedrībai kopumā. Tieši tādēļ attālināta darba apstākļos Tele2 īpašu uzmanību pievērsa darbinieku
labbūtībai, fokusējoties uz darbinieku izglītošanu, kā arī fizisko un emocionālo veselību.
Pandēmijas laiks arī spilgti apliecinājis mobilo sakaru pakalpojumu lomu ikviena cilvēka ikdienā – mobilie sakari faktiski
ir kļuvuši par vienu no cilvēka pamatvajadzībām. Tieši tādēļ mēs īpašu vērību pievērsām sabiedrības izglītošanai par
jēgpilnu interneta izmantošanu, lai tehnoloģijas kalpotu cilvēkiem, nevis otrādi. Tāpat uzsākām vērienīgu Tele2 pamattīkla
modernizācijas projektu, kas ļaus nodrošināt izcilu datu pārraidi un sakaru kvalitāti 4G un 5G tīklā.
Lai rūpētos par apkārtējo vidi, mēs ne tikai modernizējām mobilo sakaru bāzes stacijas, lai tās būtu energoefektīvākas, bet
veicām arī investīcijas pakalpojumu un iekšējo procesu digitalizācijā, kas samazināja gan patērētā papīra, gan degvielas
apjomu.
2021. gads uzņēmumam, neraugoties uz pandēmijas radītajiem apgrūtinājumiem, bija izaugsmes gads. Piekto gadu pēc
kārtas Tele2 saglabāja valstī līderpozīcijas mobilā interneta veiktspējas ziņā, kā arī apkalpoja lielāko aktīvo mobilo sakaru
klientu skaitu Latvijā, noslēdzot gadu ar vairāk nekā vienu miljonu pakalpojumu pieslēgumu.
Tele2 vīzija ir ātrs internets jēgpilnai lietošanai, un tieši šī stratēģiskā apņemšanās ir tā, kas mums palīdz saglabāt ikdienas
fokusu uz ilgtspējas jautājumiem gan attīstot mūsu mobilo sakaru tīklu, gan komunicējot ar mūsu klientiem un darbiniekiem.

Ar cieņu
Valdis Vancovičs,
Tele2 valdes priekšsēdētājs
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Tele2 vērtības

Fearless

Open

Cost-efficient

Dare to be unconventional.
Make clear prioritizations.
Execute fast.

No prestige and be honest
with the facts.
Good and bad.

Keep it simple.
Keep it smart.
Focus on things that add value.

Reliable

Flexible

We deliver on our promises
to both customers and
colleagues.

The world and our customers
are constantly changing.
So must we.

Tele2 galvenie sasniegumi 2021. gadā
Tele2 ir kļuvis par mīlētāko zīmolu
telekomunikāciju nozarē Latvijā.

Saskaņā ar ikgadējā pārskata “Global State of
Mobile Experience” datiem Tele2 nodrošina
Latvijā labāko video pārraides kvalitāti
viedierīcēs, izmantojot mobilo internetu.

Latvijas Darba devēju konfederācijas
atzinība par atbalsta pasākumu
darbinieku garīgās un fiziskās
veselības un labsajūtas veicināšanai.

Tele2 par 4,65 miljoniem
eiro iegūst 5G attīstībai
nepieciešamās frekvences.

Pieaugot klientu skaitam,
Tele2 pieslēgumu skaits
pārsniedzis 1 miljonu.

Reklāmas festivālā “Baltic Best 2021”
ietvaros apbalvojumus saņēma Tele2
reklāmas kampaņas “#SekoSev”,
“Bizness sākas ar cilvēku”, “Homo
Sapiens” un “Mājas mobilais internets”.

4

Sociālās atbildības pārskats

Tele2 svarīgākie notikumi
1996

Mobilo sakaru operatora licenci saņem Baltkom GSM.

1998

Latvijā parādās pirmā priekšapmaksas karte Zelta Zivtiņa.

2000

Tele2 AB grupa nopērk Baltkom GSM un ar Tele2 un Zelta Zivtiņa zīmoliem sāk darbību Latvijā.

2005

Tele2 sāk sniegt pakalpojumus 3G tīklā, nodrošinot mobilo internetu telefonā.
Tele2 sāk sniegt pakalpojumus B2B klientiem.

2012

Tele2 sadarbībā ar Balta sāk sniegt apdrošināšanas pakalpojumus.

2013

Tele2 pabeidz vērienīgāko mobilo sakara tīkla modernizācijas projektu Baltijā, sadarbojoties ar Nokia Solutions and Networks.

2014

Tele2 sāk sniegt pakalpojumus 4G tīklā, nodrošinot pārklājumu visā valsts teritorijā.

2015

Tele2 pirmais piedāvā 4G mobilo internetu visās trīs Baltijas valstīs.

2016

Tele2 kļūst par ātrāko mobilā interneta pakalpojumu sniedzēju Latvijā.
Tele2 sāk piedāvāt TV pakalpojumus.

2018

Tele2 visā Latvijā ir jau 1000 mobilās bāzes stacijas.
Tele2 kļūst par lielāko mobilo sakaru operatoru pēc mobilo balss sakaru pieslēgumu skaita.

2019

Tele2 kļūst par pelnošāko (tīrā peļņa) mobilo sakaru operatoru Latvijā.
Tele2 kļūst par pirmo operatoru Eiropā, kas savām reklāmām liek klāt brīdinājumu par interneta atbildīgu lietošanu.
Tele2 pirmais Latvijā iedarbina 5G mobilo bāzes staciju.
Tele2 un Bite Latvija izveido kopuzņēmumu Centuria 5G tehnoloģijas ātrākai attīstībai.

2020

Tele2 pirmais Latvijā komercrežīmā iedarbina 5G tīklu.

2021

Tele2 kļūst par mīlētāko zīmolu nozarē.
Pieslēgumu skaits Tele2 tīklā pārsniedz 1 miljonu.
Tele2 uzsāk vērienīgu pamattīkla modernizāciju.
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Esam pārliecināti, ka ilgtspējas
centieniem jāiet roku rokā ar
uzņēmuma pamatdarbību.

Korporatīvās sociālās atbildības stratēģija
Tele2 pieeja ilgtspējas jautājumiem nenozīmē filantropiju vai aprobežošanos ar likumu un noteikumu ievērošanu, jo tas ir arī
stāsts par biznesa iespējām. Mēs ieguldām ilgtspējā, jo tā sniedz ieguvumus ne tikai cilvēkam un sabiedrībai kopumā, bet arī
uzņēmumam. Proti, tādā veidā mēs varam maksimizēt to vērtību un ieguvumus, kurus mēs sniedzam klientiem, sadarbības
partneriem, investoriem u.c. ietekmes grupām.
Ilgtspējai jābūt mūsu ikdienas biznesa lēmumu neatņemamai sastāvdaļai, lai mēs kā uzņēmums gūtu panākumus ilgtermiņā.
Tieši tādēļ Tele2 ilgtspējīgas stratēģijas pamatideja ir koncentrēt pūles jomās, kur mūsu biznesa un pakalpojumu raksturs
ļauj mums maksimāli palielināt savu ietekmi uz sabiedrības labklājību.
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Mūsu prioritārie virzieni pēdējos gados ir nemainīgi:
Bērnu un jauniešu izaugsme

Mūsu mērķis ir veicināt un stiprināt dažādu zināšanu un
prasmju attīstību jauniešu vidū, kas viņiem nākotnē var
palīdzēt veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
Mēs rūpējamies, lai bērniem un jauniešiem zināšanu un
prasmju apguves process būtu interesants un saistošs.

Agris Rencis
Tele2 mārketinga vadītājs

Jēgpilna un atbildīga viedierīču un
mobilā interneta lietošana

Mēs vēlamies, lai mūsu esošie un potenciālie klienti
modernās tehnoloģijas izmantotu jēgpilni – lai tehnoloģijas
kalpotu cilvēkam, nevis cilvēks tehnoloģijām. Tele2 mērķis
ir mudināt aizdomāties par digitālās vides lomu mūsdienu
sabiedrībā un sniegt dažāda veida zināšanas par viedierīču
izmantošanu, lai tās nekaitētu cilvēku attiecībām un
veselībai. Mūsu vīzija ir ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Ilze Žukova

Oskars Fīrmanis

Tele2 zīmola vadītāja

Tele2 sabiedrisko attiecību vadītājs

Godīga un ētiska biznesa vide

Mēs vēlamies strādāt vidē, kur valda skaidri un godīgi
spēles noteikumi, augstu tiek vērtēta godīga konkurence
un ir neiecietīga attieksme pret favorītismu un korupciju.
Mēs rūpējamies, lai atvērtība, godīgums un labākie biznesa
darbības standarti tiktu ieviesti arī Latvijā.

Aigars Evertovskis
Tele2 juridiskā departamenta vadītājs
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Personāla attīstība

Mums ir būtiska mūsu darbinieku labbūtība – strādāt darba
vidē, kur nepastāv diskriminācija, kur tiek augsti novērtētas
cilvēcīgās un profesionālās īpašības. Mēs veidojam vidi,
kurā ir ļauts kļūdīties un savas kļūdas labot. Mēs uzskatām,
ka maksimāli labai uzņēmuma darbībai ir nepieciešami
daudzveidīgi un talantīgi darbinieki, atspoguļojot mūsu
klientu dažādību un atšķirīgās intereses.

Aija Bite-Ozere
Tele2 personāla departamenta vadītāja

Apkārtējā vide

Mums ir būtiski samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi,
ko radām ar savu uzņēmējdarbību. Tele2 produkti un
pakalpojumi sniedz ieguldījumu ilgtspējīgākas pasaules
veidošanā, jo digitalizācijas process ļauj mazināt ietekmi uz
vidi. Mēs esam pieņēmuši un apstiprinājuši vides politiku,
lai tiktu apzināta mūsu darbību ietekme uz vidi.

Līga Krūmiņa
Tele2 tehniskā departamenta vadītāja

Mūsu korporatīvo sociālo pārvaldību nosaka politikas, kas ir izstrādātas un tiek ikdienā ievērotas, sākot strādāt
uzņēmumā, piedaloties apmācībās un slēdzot līgumus ar piegādātājiem un sadarbības partneriem.

Rīcības kodekss
darbiniekiem

Trauksmes
cēlāju politika

Rīcības kodekss sadarbības
partneriem un piegādātājiem

Vides
politika

Daudzveidības
politika

Lai veicinātu mūsu atbalsta politikas caurskatāmību, Tele2 ir publicējis Atbalsta politiku savā uzņēmuma interneta mājaslapā.
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Īstenojot sociāli atbildīgu un
ilgtspējīgu Tele2 darbību, mūsu
mērķis ir veicināt Apvienoto
Nāciju Organizācijas (ANO)
Ilgtspējīgas attīstības mērķu
sasniegšanu.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Tele2 mērķis

Tele2 realizētās aktivitātes

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un
sekmēt labklājību jebkura vecuma
cilvēkiem

Samazināt viedierīču un interneta
pārmērīgas lietošanas radīto negatīvo
ietekmi uz cilvēku.

Tele2 ikgadējās kampaņas
par jēgpilnu un atbildīgu
viedierīču un interneta
lietošanu.

4. Kvalitatīva izglītība

Veicināt un stiprināt dažādu zināšanu
un prasmju attīstību jauniešu vidū,
kas viņiem nākotnē var palīdzēt
veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un
darba tirgū.

Tele2 rīkotās Eiropā lielākās
skolēnu sporta un prāta
spēles “Zelta Zivtiņas
Čempionāts”.

4.4. Līdz 2030. gadam ievērojami
palielināt to jauniešu un pieaugušo
skaitu, kuriem ir nodarbinātībai,
pienācīgas kvalitātes darba veikšanai
un uzņēmējdarbībai piemērotas
prasmes — tostarp tehniskās un
profesionālās prasmes

Celt darbinieku prasmju un
kompetenču līmeni, veicinot
uzņēmuma izaugsmi.

Darbinieku izaugsmes
projekti – “Zinību maratons”,
“Vērtību nedēļa” un “Tele2
e-skola”.
Tele2 darbinieki 2021. gadā
kopumā dažādās apmācībās
pavadīja aptuveni 435
stundas.

4.7. Līdz 2030. gadam nodrošināt,
ka visi apmācāmie apgūst zināšanas
un prasmes, kas vajadzīgas
ilgtspējīgas attīstības veicināšanai,
tostarp izglītojot par ilgtspējīgu
attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu,
cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību,
veicinot miera un nevardarbības
kultūru, globālo pilsoniskumu
un radot izpratni par kultūras
daudzveidību un kultūras ieguldījumu
ilgtspējīgā attīstībā.
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ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Tele2 mērķis

Tele2 realizētās aktivitātes

8. Veicināt noturīgu, iekļaujošu un
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi,
pilnīgu un produktīvu nodarbinātību,
kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem

Tele2 mērķis ir ātrs internets jēgpilnai
lietošanai. Vienīgā iespēja sasniegt
šo mērķi ir ar savu piemēru parādīt,
ka mūsu darbinieki ir tikpat dažādi kā
sabiedrība un tādējādi spēj izstrādāt
piedāvājumus, kas vislabāk atbilst
klientu vajadzībām.

Rīcības kodekss.

8.5. Līdz 2030. gadam nodrošināt
pilnvērtīgu un produktīvu
nodarbinātību un pienācīgas
kvalitātes darbu visām sievietēm
un vīriešiem, tostarp jauniešiem un
personām ar invaliditāti, un vienādu
darba samaksu par vienādi vērtīgu
darbu.
12. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa
paradumus un ražošanas modeļus
12.1. Īstenot desmit gadu programmu
kopumu par ilgtspējīgiem patēriņa
un ražošanas modeļiem, rīkojoties
visām valstīm un attīstītajām valstīm
uzņemoties vadību, un ņemot vērā
jaunattīstības valstu attīstību un
iespējas
12.6. Mudināt uzņēmumus un jo īpaši
lielos un starptautiskos uzņēmumus
īstenot ilgtspējīgu praksi un iekļaut
to ziņošanas ciklā informāciju par
ilgtspējību.
16. Miers, taisnīgums un laba
pārvaldība
16.5. Ievērojami samazināt visu veidu
korupciju un kukuļdošanu

Daudzveidības un
iekļaušanas politika.

Katra darbinieka goda un cieņas
respektēšana, nulles tolerance
pret jebkāda veida iebiedēšanu,
uzmākšanos vai vajāšanu.

Samazināt viedierīču un interneta
pārmērīgas lietošanas radīto negatīvo
ietekmi uz cilvēkiem – viņu veselību
un savstarpējām attiecībām, lai
nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu
sabiedrību.
Samazināt atkritumu daudzumu,
savācot klientiem nevajadzīgās
viedierīces, kā arī nododot pārstrādei
iekārtas, kuras vairs netiek izmantotas
mobilo sakaru nodrošināšanai.

Veicināt atklātus un godīgus mobilo
sakaru pakalpojumu iepirkumus valsts
un pašvaldību sektoros.

16.6. Attīstīt efektīvas, atbildīgas
un pārredzamas institūcijas visos
līmeņos

Tele2 ikgadējās kampaņas
par jēgpilnu un atbildīgu
viedierīču un interneta
lietošanu.
Iespēja nodot vecās un
nevajadzīgās viedierīces
Tele2 klientu centros.
Veco tīkla ierīču nodošana
pārstrādei un iznīcināšanai.

Atbildīgo institūciju un
amatpersonu informēšana,
lai padarītu atklātus un
godīgus mobilo sakaru
pakalpojumu iepirkumus
valsts un pašvaldību
sektoros.
Rīcības kodekss.

16.7. Nodrošināt elastīgu, iekļaujošu,
iesaistošu un pārstāvniecisku lēmumu
pieņemšanu visos līmeņos.

Trauksmes cēlāju politika.
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Tele2 ekonomiskā ietekme
Tele2 samaksātie nodokļi un nodevas 2021. gadā

Tele2 samaksātie nodokļi un nodevas
2017.-2021. gads, EUR

22%

2017

22 910 000

2018

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

24 414 630

2019

5%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

21 145 220

2020

31,44 milj. EUR

22 654 557

9%
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2021

64%

31 446 714

Pievienotās vērtības nodoklis

Tele2 klientu iztērētie mobilie dati, GB, milj.

Tele2 klientu norunātās minūtes, mljrd.
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Tele2 sadarbība ar iesaistītajām pusēm
Ieinteresētā puse

Pārstāvji

Būtiskākie aspekti un temati

Sadarbības formas

Tele2 esošie un
potenciālie klienti no
B2C un B2B sektora.

Kvalitatīvi pakalpojumi par
adekvātu cenu. Lieliska klientu
apkalpošana.

Saziņa notiek caur klientu apkalpošanas
dienestu, uzņēmuma mājaslapu,
pašapkalpošanās portālu, kā arī
sociālajiem medijiem, t.sk. regulāri
veicam aptaujas un fokusa grupas.
B2B sektorā ir arī klātienes/attālinātās
tikšanās. Sadarbību veicinām, ņemot
vērā aptauju un pētījumu rezultātus.

Esošie un potenciālie
darbinieki.

Darbinieku iesaiste un
attīstība, darba un privātās
dzīves balanss.

Darbinieki regulāri tiek informēti ar
iekšējo komunikācijas kanālu palīdzību,
kā arī regulārajās sapulcēs ar savu
tiešo vadītāju. Tāpat visa informācija
un atbildes tiek sniegtas ceturkšņa
sapulcēs, kurās vadība informē par
paveikto un plānoto. Darbinieku
viedoklis tiek noskaidrots regulārās
darbinieku aptaujās.

Piegādātāji un
pakalpojumu
sniedzēji.

Konkurētspējīgi pakalpojumi un
risinājumi. Godīgs un atklāts
partneris.

Saziņa ar sadarbības partneriem un
piegādātājiem notiek ikdienas darbu
procesā, sanāksmēs un dažādu
pārbaužu laikā.

Tele2 padome un
akcionāri.

Finanšu mērķu sasniegšana.
Reputācijas pārvaldība.

Regulāras tikšanās ar Tele2 AB grupas
vadības komandu, ziņošana par darbības
rezultātiem, mērķu definēšana. Tele2
AB grupas finanšu pārskati un Investoru
sadaļa Tele2 AB grupas mājas lapā.

Latvijas iedzīvotāji.

Jēgpilna viedierīču un
interneta lietošana. Atbalsts
konkrētām sabiedrības grupām
un to attīstībai.

Aptaujas un pētījumi, kas tiek izmantoti,
realizējot dažādas sabiedrībai būtiskas
aktivitātes.
Reklāmas kampaņas par sabiedrībai
aktuālām tēmām.

Žurnālisti, blogeri un
influenceri.

Ātra, atvērta un godīga
komunikācija.

Sadarbība ar nacionālajiem un
reģionālajiem medijiem – preses
relīzes, komentāri, intervijas par
nozares attīstību, darbības rezultātiem,
produktu jaunumiem, sociāli atbildīgām
iniciatīvām.
Dažādi sadarbības projekti ar
influenceriem produktu un sabiedrībai
svarīgu tēmu aktualizēšanā.

LTRK, LDDK, LTA,
FICIL.

Godīga un konkurenci
veicinoša nozares attīstība.

Kopā ar telekomunikācijas nozares
pārstāvjiem regulāri tiek izskatīti nozares
attīstības jautājumi darba grupās un
sanāksmēs.

SPRK, Satiksmes
ministrija, PTAC,
Ekonomikas ministrija,
IUB, VARAM.

Konkurenci veicinoša nozares
attīstība. Ilgtspējīga un Eiropas
prasībām atbilstoša normatīvo
aktu izstrāde un ieviešana.

Regulāra informācijas sniegšana
dažādos saziņas formātos par savu
darbību, problēmām un šķēršļiem kopējā
nozares attīstībā.

Klienti

Darbinieki

Sadarbības
partneri/
piegādātāji

Investori/
akcionāri

Sabiedrība

Mediji

Sadarbība ar
organizācijām
un asociācijām

Valsts
institūcijas
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Tele2 pozīcija nozares attīstības jautājumos
Valsts un pašvaldību iepirkumi mobilo sakaru jomā
Tele2 uzskata, ka valsts un pašvaldību iepirkumos ir
jāpiemēro kritēriji, kas ļauj izvēlēties saimnieciski izdevīgāko
piedāvājumu. Lai to panāktu, finanšu piedāvājuma sadaļa ir
jāveido tā, lai reālā finanšu piedāvājuma vērtība iepirkumā
netiek mākslīgi samazināta, kā arī jāatsakās no bāzes staciju
skaita kā kvalitāti raksturojošā kritērija iepirkumu tehniskajā

specifikācijā, jo bāzes staciju skaits pats par sevi neraksturo
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Arī Satiksmes ministrijas
izstrādātajās un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
publicētajās rekomendācijās aktīvo bāzes staciju skaitu
neiesaka iekļaut kā kritēriju publiskajos iepirkumos.

Elektronisko sakaru likums
sakaru lietotāji, jo operatori varētu daudz ātrāk un efektīvāk
attīstīt mobilo sakaru infrastruktūru, kā arī apkārtējā vide, jo
samazinātos CO2 izmešu daudzums. Diemžēl Elektronisko
sakaru likumā radiofrekvenču koplietošana būtiski tiek
apgrūtināta.
Tāpat mēs iestājāmies par to, lai tiktu maksimāli pasargāti
klientu dati, piemēram, pārvietošanās dati, ko Elektronisko
sakaru likums paredz Centrālajai statistikas pārvaldei, kas
daļēji arī izdevās.

Latvijas valstij 2021. gadā bija jāievieš Eiropas
Elektronisko sakaru kodekss (turpmāk - Kodekss), veicot
apjomīgas izmaiņas Elektronisko sakaru likumā. Tele2 pozīcija
paredzēja maksimāli korekti Kodeksu pielāgot Latvijas
situācijai, ņemot vērā arī vietējo specifiku. Mēs, piemēram,
iestājāmies par radiofrekvenču koplietošanu, jo Kodekss
uzliek Eiropas Savienības dalībvalstīm pienākumu aktīvi
veicināt dalīšanos ar pieejamiem frekvenču resursiem, kas
kopumā ir ierobežots resurss. No tā ieguvēji būtu arī mobilo
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Paveiktais ilgtspējīgas attīstības veicināšanā
2021. gadā
Bērnu un jauniešu izaugsme
Ar Tele2 atbalstu jau vairāk nekā 15 gadus tiek
organizēts “Zelta Zivtiņas Čempionāts”, kas ir lielākās
sporta un prāta spēles skolēniem Eiropā. “Zelta Zivtiņas
Čempionāts” ik gadus pulcē desmitiem tūkstošu dalībnieku
no visām Latvijas skolām. Tā mērķis ir stiprināt skolu klases
kā kolektīvus, veicināt līderību, zināšanas un prasmes, kas
skolēniem noderēs nākotnē.
2021. gadā, ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju,
“Zelta Zivtiņas Čempionāts” koncentrējās uz ģimeņu, nevis
skolu klašu saliedēšanu, kā tas bija visus iepriekšējos gadus.
Tele2 ģimeņu stiprināšanai atvēlēja aptuveni 100 000 eiro.

Visām Latvijas ģimenēm bez maksas bija iespēja
iesaistīties īpašā “Čempionāta” spēlē, kas veidota tā,
lai pandēmijas laikā, kad daudzas ģimenes saskaras
ar dažādām grūtībām, spēcinātu tās psiholoģiski un
emocionāli. Tāpat visas ģimenes, kas piedalījās šajā spēlē,
saņēma īpašu žurnālu, kurā publicēti ekspertu padomi un
ieteikumi, kā veiksmīgāk pārdzīvot sarežģīto pandēmijas
laiku un veidot attiecības ģimenē, kad ikdienā pavadām tik
daudz laika kopā vienā telpā. Žurnāla saturs tapa sadarbībā
ar vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv un pusaudžu
psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu.
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Jēgpilna un atbildīga viedierīču un mobilā interneta lietošana
radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare ar
savu meitu.

Tele2 katru gadu organizē kampaņas, lai kopā ar dažādu
jomu ekspertiem izglītotu sabiedrību par atbildīgu un
jēgpilnu viedierīču un interneta lietošanu. 2021. gadā tika
izveidotas vairākas kampaņas par šo tēmu, katrai no tām
izceļot kādu konkrētu aspektu:

2021. gada rudenī uzņēmums aktualizēja tematu par
cieņas trūkumu internetā, ņemot vērā komunikācijas
veidu un stilu, kas dominēja, diskutējot par
Covid-19 izraisīto pandēmiju un citiem tematiem.
Kampaņas #DariNevisNaido laikā, lai diskutētu par
cieņpilnu komunikāciju un kā to panākt, kā eksperti
tika pieaicināti mācītājs Kaspars Simanovičs un
psihoterapeite Diāna Zande.

2021. gada sākumā uzņēmums aktualizēja tematu,
kā tehnoloģijas mainījušas un ietekmējušas cilvēkus,
to savstarpējās attiecības, kā arī diskutēja par plaisu
starp dažādām paaudzēm digitālajā laikmetā. Mērķis
bija aktualizēt šo tematu, lai palielinātu izpratni par
moderno tehnoloģiju lomu mūsdienu sabiedrībā
un vecākās paaudzes izpratni par to, ko jaunieši
dara digitālajā vidē un kas ir tās pozitīvās lietas,
ko viņi tur apgūst. Lai par šo tēmu diskutētu, tika
piesaistīti dažādi eksperti – klīniskā un veselības
psiholoģe Indra Majore-Dūšele, sociālantropologs
Klāvs Sedlenieks, psiholoģe Kristīne Balode. Tāpat
tika izveidots žurnāla IR speciālizdevums ar 10 000
eksemplāru tirāžu.

Šo iepriekš minēto kampaņu realizēšanai un tēmu
aktualizēšanai Tele2 investēja aptuveni 300 000 eiro.

2021. gada vasaras beigās, tuvojoties skolas laikam,
Tele2 aktualizēja tematu par to, kā vecākiem runāt par
viedierīču izmantošanu ar bērniem, kā un vai kontrolēt
to lietošanu un vai vecākiem vispār ir pietiekamas
zināšanas, ko bērni dara viedierīcēs un kam tās
izmanto, lai ar bērniem runātu par šiem tematiem.
Mērķis bija aktualizēt tematu, lai izglītotu vecākus,
tādēļ kā eksperti tika piesaistīti Latvijas Universitātes
profesore Zande Rubene un antropoloģe Ieva Puzo.
Tāpat savā pieredzē par šīm tēmām dalījās TV un

Godīga un ētiska biznesa vide
Tele2 iestājas par godīgu un ētisku biznesa vidi. Visi
uzņēmuma darbinieki ir parakstījuši “Rīcības kodeksu”, kas
nosaka apņemšanos darboties saskaņā ar augstākajiem
ētikas standartiem. Tas balstās uz desmit Apvienoto Nāciju
Organizācijas “Globālā līguma” principiem, kas ietver
arī, piemēram, korupcijas novēršanu. Proti, uzņēmumam
ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos, tostarp pret
kukuļdošanu un naudas vai citu labumu izspiešanu. Tāpat
visi darbinieki ir parakstījuši “Trauksmes cēlāju politiku”.
Ar to mēs vēlamies veicināt kultūru, kurā darbinieki var
ar pārliecību rīkoties un ziņot, kad pamana pārkāpumus.
Tele2 mērķis ir panākt un uzturēt korporatīvo kultūru, kurā
ziņošana par pārkāpumiem tiek atbalstīta un novērtēta.
Lai panāktu godīgu biznesa vidi valsts mērogā, mēs
nekautrējamies publiski runāt un atgādināt par problēmām,
kas valda mobilo sakaru pakalpojumu publiskajos

iepirkumos.
Līdzdarbojoties Latvijas Telekomunikāciju asociācijā,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas
Darba devēju konfederācijā un Ārvalstu investoru padomē,
mēs regulāri paužam viedokli par uzņēmējdarbības
videi svarīgiem jautājumiem, kas veicinātu godīgu
uzņēmējdarbības vidi.
Lai darbiniekiem atgādinātu par mūsu pieeju
uzņēmējdarbībai, 2021. gadā Tele2 AB grupas ietvaros tika
rīkotas e-apmācības, kas veltītas Tele2 Rīcības kodeksam.
Mācībās bija jāpiedalās visiem darbiniekiem, jo šīs “Rīcības
kodeksa” apmācības arī nozīmēja tā atkārtotu parakstīšanu.
Slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem un
piegādātājiem, mēs aicinām parakstīt Rīcības kodeksu
biznesa partneriem.
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Personāla attīstība
Mums ir svarīgi, lai uzņēmuma darbinieki tiktu novērtēti
un justos labi, kā arī mūsu klienti saņemtu visaugstākā
līmeņa pakalpojumus un apkalpošanu. Tele2 darbiniekiem
ir ļauts kļūdīties, ja pēc tam kļūda tiek analizēta un izdarīts
viss, lai nākotnē tas neatkārtotos. Tieši tādēļ mēs īpašu
vērību pievēršam darbinieku labbūtībai un profesionālajai
izaugsmei, it īpaši ņemot vērā Covid-19 izraisītās
pandēmijas ietekmi.
Lai to sasniegtu, tika veidots integrēts aktivitāšu kopums,

kuru mērķis bija nodrošināt:
- vesela un darbaspējīga Tele2 darbinieka ikdienu, t.i.,
spēju strādāt attālināti un piedāvāt maksimālas elastības
iespēju ikdienas darba organizēšanā;
- uzņēmuma iekšējās kultūras un vērtību dzīvotspēju arī
attālinātā darba laikā;
- augstu darbinieku iesaistes un apmierinātības līmeni;
- uzņēmuma biznesa rezultātu sasniegšanu.

Darbinieku viedokļa izzināšana
Regulāra un visaptveroša komunikācija ar darbiniekiem
ir Tele2 kultūras neatņemama sastāvdaļa. Regulāras un
aptuveni stundu garas 1:1 sarunas starp tiešo vadītāju
un katru darbinieku ir primārais informācijas kanāls,
jo tā ir saruna, kurā darbinieks pauž savu viedokli par
visdažādākajiem jautājumiem.
Ikvienam vadītājam ir uzņēmumā savs personālvadības
speciālists – biznesa partneris, ar kuru tiek uzturēts regulārs
kontakts, un tādējādi darbinieku viedoklis nonāk pie
personāla departamenta speciālistiem un ļauj labāk plānot
personālvadības politiku saskaņā ar darbinieku vajadzībām.
Mūsdienīgs un profesionāls partneris visai Tele2 AB

grupai ir uzņēmums Glint, kas nodrošina profesionālu
pieeju, instrumentus un datu apkopojumu pētījuma “Mana
balss” visaptverošai darbinieku viedokļa izziņai. 2021.
gadā notika trīs uzņēmuma darbinieku aptaujas, lai iegūtu
informāciju par to, kā darbinieki jūtas uzņēmumā, kāda ir
viņu attieksme pret uzņēmumā notiekošajiem procesiem,
sadarbību starp komandām, komunikāciju u.c. jautājumiem.
Katru ceturksni digitālajā vidē notika uzņēmuma
sapulces, kurā vadības komandas locekļi stāstīja par
uzņēmuma aktualitātēm un darbiniekiem bija iespēja uzdot
savus jautājumus.

Labbūtības mēneši
Ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju un strādāšanu
attālinātā režīmā, arī 2021. gadā Tele2 darbinieku
darbaspēju saglabāšana – garīgās un fiziskās veselības un
labsajūtas veicināšana – bija Tele2 nozīmīgākais uzņēmuma
personālvadības fokuss.
Lai to panāktu, Tele2 rīkoja labbūtības mēnešus, kas

ilga no marta līdz pat augusta beigām. Šo mēnešu ietvaros
eksperti lasīja lekcijas un aicināja pievienoties dažādām
praktiskām nodarbībām gan par fizisko, gan garīgo veselību.
Piemēram, uzņēmuma darbinieki tiešsaistē apmeklēja
apzinātības prakses nodarbības, kuras vadīja pasniedzēji
Sandis Dūšelis un Indra Majore-Dūšele. Tāpat darbinieki
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varēja iegūt informāciju no EMS Fitness speciālistiem
par veselīgu uzturu, kā piedalīties dažādos treniņos un
pārgājienos svaigā gaisā, ko piedāvājām sadarbībā ar
Cilpo.lv un Postnos.
Lai palīdzētu darbiniekiem ar darba un privātās dzīves
līdzsvaru, rīkojām darba seminārus – darbnīcas, kur
darbinieki izstrādāja dažādus priekšlikumus un idejas, kā

panākt labāku balansu. Apkopotās idejas tika izvērtētas un
publicētas iekšējā komunikācijas platformā.
Kā katru gadu, darbiniekiem, kuriem ģimenē ir
pirmklasnieks, 1. septembris bija brīvs, bet darbiniekiem,
kuriem ir bērni, kas skolā mācas no 2. līdz 4. klasei, ir brīva
dienas pirmā puse.

Vērtību nedēļa un iekšējā kultūra
Lai stiprinātu iekšējo kultūru un saglabātu augstu
darbinieku iesaisti, jūnija pirmajā pusē organizējām ikgadējo
uzņēmuma “Vērtību nedēļu”. 2021. gadā uz uzņēmuma
vērtībām skatījāmies caur korporatīvas sociālās atbildības
prizmu. Proti, katra no uzņēmuma vērtībām tika sasaistīta
ar kādu no sociālās atbildības jomām, piemēram, apkārtējo
vidi, aprites ekonomiku, pretkorupcijas jautājumiem un
atklātību u.c. Nelielas video lekcijas un dažādus uzdevumus
darbiniekiem organizējām sadarbībā ar CSR Latvia.
2021. gada nogalē, lai veicinātu iekšējo kultūru un

komunikāciju, izveidojām arī Tele2 iekšējo podkāstu,
kurā uz sarunām par darbu, privāto dzīvi, hobijiem un
piedzīvojumiem aicinājām uzņēmuma darbiniekus.
Kā ikgadēja Ziemassvētku tradīcija ir izveidojusies Tele2
darbinieku labdarības akcija, kuras mērķis ir savākt līdzekļus
dažādiem projektiem. 2021. gadā uzņēmuma iekšienē tika
izveidots Tele2 Ziemassvētku labdarības radio, kā ietvaros
darbinieku un uzņēmuma saziedotie līdzekļi 5000 eiro
apmērā tika novirzīti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
projektam “Drosmes kaste”.

Zinību maratons
Par tradīciju ir kļuvis arī “Zinību mēnesis”, kas, ņemot
vērā strādāšanu attālināti un citus faktorus, 2021. gadā
tika pārvērst par “Zinību maratonu”, jo dažādas lekcijas un
semināri ilga vairāku mēnešu garumā. “Zinību maratona”
mērķis ir izglītot darbiniekus par tēmām, kas viņiem palīdz
gan profesionālajā, gan arī privātajā dzīvē. Tēmas tika
piemeklētas, balstoties uz darbinieku iesūtītajām vēlmēm.
2021. gadā uzsvars tika likts uz motivāciju, līderību, komandas
veidošanu, saliedēšanu un resursu vadību attālinātajā
darbā. Nodarbības vadīja, piemēram, organizāciju

psihologs Uldis Pāvuls, koučs un līderības trenere Katrīna
Ošleja, psihoterapeits Artūrs Miksons, psihologs Ansis
Jurģis Stabingis u.c. Tāpat bija arī iedvesmas stāsti no vēl
iepriekš neredzētiem līderiem un radošām personībām, kā
arī cilvēkiem, kas iedvesmoja ar personīgiem optimisma
stāstiem.
Paralēli “Zinību maratonam”, Tele2 darbinieki regulāri
piedalās dažāda veida ikdienas apmācībās, kas skar,
piemēram, personu datu drošību, par jaunākajām
viedierīcēm un produktiem u.c.

Personālvadības digitalizācija
Lai atvieglotu darbinieku ikdienu un būtu daudz
efektīvāki, turpinājās dažādu personālvadības jautājumu
digitalizācija. Piemēram, dažādu pabalstu un pakalpojumu

pieteikšana digitālajā vidē – iekšējā platformā, digitālais
algas konts u.c.

Personāla drošība
Liela vērība personālvadības jomā tika pievērsta
Covid-19 jautājumiem – vakcinācijai, darba drošībai, viltus
ziņu izplatībai sociālo tīklu telpā u.tml.
Darbiniekiem tika organizētas lekcijas ar profesori,
Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāju Daci Zavadsku,
kas darbiniekiem skaidroja un atbildēja uz neskaidrajiem

jautājumiem par vakcināciju un bērnu vakcinēšanu.
Lai iedrošinātu darbiniekus vakcinēties, Tele2 vadības
komandas locekļi sagatavoja individuālas video uzrunas,
kurās skaidroja, kādēļ tieši viņi ir izvēlējušies vakcinēties.
Tāpat iekšējā komunikācijas platformā regulāri tika
atgādināts par dažādiem drošības pasākumiem, kas saistīti
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ar Covid-19.
Savukārt NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības
centra Stratcom direktors Jānis Sārts runāja par tādām
tēmām kā hibrīdkarš, tā mērķi un izmantotās metodes, datu
drošība, infodēmija un sociālie tīkli, iedzīvotāju polarizācija.
Sadarbībā ar IKEA uzņēmuma darbinieki varēja iekārtot

ērtu darba vidi, izvēloties darba galdu, biroja krēslu un
apgaismojumu. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā,
ka valdības noteiktie ierobežojumi turpinājās un arī pēc
pandēmijas beigām Tele2 darbinieki varēs līdz pat 100
dienām gadā strādāt attālinātā režīmā.

Tele2 darbinieku skaits: 319

Sievietes – 58%

Vidējais vecums

Vīrieši – 42%

35 gadi.

25% strādā ārpus Rīgas

Augstākā līmeņa vadītāji – 3 %

75% strādā Rīgā

Vadības komandā

Vidējā līmeņa vadītāji – 8 %
Speciālisti – 89 %
Vecāki virs 50 gadiem

6%.

Sievietes – 50%

Vīrieši – 50%

Vadības komandas vecums
100 darbinieki vecumā < 30 gadiem

4 sievietes vecuma grupā 30 – 50 gadi

194 darbinieki vecumā 30 – 50 gadi

2 vīrieši vecuma grupā 30 – 50 gadi

Vidējais darbinieku stāžs: 5 gadi

16 darbinieki vecumā > 50 gadiem

2 vīrieši vecuma grupā virs 50 gadiem

(Trīs gadu laikā tas pieaudzis par 1 gadu.)

Darbinieku apmācības:

Vidējā darbinieku mainība uzņēmumā

30%

Tele2 darbinieki 2020. gadā kopumā dažādās apmācībās

(izņemot telepārdošanas nodaļu).

pavadīja aptuveni 435 stundas.
Vismaz 3 – 6 apmācības vai lekcijas apmeklēja visi Tele2
darbinieki.

Darbinieku iesaistes rādītāji

6 – 12 apmācības un lekcijas apmeklēja 250 darbinieki.

(maksimālais punktu skaits – 100)
2019
2020
2021

88

Citi dati:
Incidenti saistībā ar diskrimināciju: 0

85

Ar korupciju saistīti gadījumi: 0
86

Ar darba drošību saistīti negadījumi: 0
Sankcijas par apkārtējās vides jautājumu pārkāpšanu: 0

Etalons jeb iegūtais punktu skaits, kas norāda uz labu rezultātu: 78

Atbalsts sabiedrībai Covid-19 izraisītās pandēmijas laikā
Tāpat kā 2020. gadā, arī 2021. gadā Tele2 turpināja
sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kuras visvairāk
ietekmēja Covid-19 izraisītā pandēmija. Tele2 medicīnas
darbiniekiem, kas ir uzņēmuma klienti un strādā slimnīcās,
Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā (NMPD) un
ģimenes ārstu praksēs, trīs mēnešu garumā nodrošināja

bezmaksas mobilo sakaru pakalpojumus. Šāds lēmums
tika pieņemts, lai pēc iespējas atvieglotu to medicīnas
darbinieku ikdienu, kuriem ir vislielākā un smagākā slodze
Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ. Kopumā atbalsts
medicīnas darbiniekiem tika sniegts vairāk nekā 131 000
eiro apmērā.
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Apkārtējā vide
koeficients.
Arī Tele2 darbinieki ikdienā rūpējās par apkārtējo vidi.
Uzņēmuma birojā ir ieviesta bezpapīra vide, kas ļāvis
samazināt papīra patēriņu birojā. Lai samazinātu papīra
patēriņu, mēs aicinām arī klientus rēķinu saņemt elektroniski,
nevis papīra formā. Neskatoties uz to, ka sagatavotais
rēķinu skaits kopumā 2021. gadā palielinājās par 4,2 %,
papīra formātā nosūtītais rēķinu skaits samazinājās par 3,2
%.
Birojā tiek šķiroti arī atkritumi, kā arī dzeramais ūdens
tiek filtrēts ūdens krānos, nevis pirkts no kāda ūdens
ražotāja.
Ņemot vērā pandēmijas izraisītos ierobežojumus
un biznesa klientu apkalpošanu attālinātā režīmā, ir
izdevies par aptuveni 15 % samazināt degvielas patēriņu.
Vēl gadu iepriekš samazinājums bija pat 60 %. Visiem
Tele2 darbiniekiem ir arī iespēja ikdienā izmantot Fiqsy
koplietošanas elektriskos skrejriteņus un elektroauto ar 7
% atlaidi – mērķis ir veicināt izmantot videi draudzīgāku
transportlīdzekli nokļūšanai uz darbu un mājām.

Tele2 AB grupa ir pirmais mobilo sakaru operators
Ziemeļeiropā un Baltijā, kas savā pamatdarbībā ir
klimatneitrāls. Tele2 iepērk 100 % atjaunojamo enerģiju
un kompensē atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas
saistītas, piemēram, ar uzņēmuma automašīnām.
Iepriekš minēto apliecina arī Tele2 Latvijā saņemtie
sertifikāti:
“Entelios”, kas apliecina, ka Tele2 Latvijā 100 % iepērk
elektroenerģiju, kas iegūta no hidroelektrostacijām;
“Powered by Green”, kas apliecina, ka Tele2
iepērk Latvijā ražotu elektroenerģiju no 100 %
atjaunojamajiem energoresursiem.
Uzņēmums
elektroenerģiju
galvenokārt
patērē
telekomunikāciju bāzes staciju darbības nodrošināšanai, kas
veido 98,6 % no kopējā uzņēmuma elektroenerģijas patēriņa.
Katru gadu pieaug bāzes staciju skaits un to noslodze, līdz
ar to palielinās kopējais patērētās elektroenerģijas apjoms.
Tele2 2020. gadā veica energoauditu un 2021. gadā tik
veikti darbi, lai uzlabotu energoefektivitāti – nomainīti 408
akumulatori, kas spēj strādāt + 65 °C temperatūrā. Tāpat
tika uzstādīti jauni taisngrieži, kuriem ir lielāks lietderības

Vides rādītāji:
Nodotie atkritumi pārstrādei: 1,86 tonnas

Bīstamo atkritumu nodošana pārstrādei: 9,77 tonnas

Nodotie atkritumi sadedzināšanai: 3,72 tonnas

Bīstamo atkritumu nodošana sadedzināšanai: 19,54 tonnas

Nodotie atkritumi iznīcināšanai: 2,5 tonnas

Bīstamo atkritumu nodošana iznīcināšanai: 13,17 tonnas

Klientiem paredzēto ierīču nodošana atkritumos: 1,91 tonna

CO2

Uzņēmuma automašīnu radītie CO2 izmeši:

CO2

Elektroenerģijas patēriņa radītie CO2 izmeši:

245,61 tonnas CO2e

2. tvēruma emisijas (Scope 2; total market-based emissions):

Degvielas (nepieciešama apsildei, dzesēšanai un

2. tvēruma emisijas (Scope 2; total location-based emissions):

32,57 tonnas CO2e
CO2

CO2

elektroenerģijai) radītie CO2 izmeši:

10 721,77 tonnas CO2e

Scope 1: 46,91 tonnas CO2e

3. tvēruma emisijas (Scope 3; total market-based emissions):

Scope 3: 10,58 tonnas CO2e

346,46 tonnas CO2e

CO2 radītie izmeši, darbiniekiem pārvietojoties ar automašīnu uz un no darba: 134,68 tonnas CO2e

2022. gadā Tele2 plastmasas maisiņus aizstās ar papīra
Izdalītie plastmasas maisiņi klientiem: 700 kg

maisiņiem, kas ražoti izmantojot 100 % atjaunojamos
energoresursus.
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Ilgtspējas fokuss 2022. gadā
Apkārtējā vide

Sabiedrība

Personāla attīstība

Energoefektivitāte: saules
paneļu uzstādīšana un bāzes
staciju ventilāciju sistēmu
modernizācija.

CILVĒKS centrā jeb sabiedrības
iesaiste svarīgu tēmu
apzināšanā un skaidrošanā
caur digitālās vides prizmu.

Zināšanu pilnveide.

Aprites ekonomika: viedierīču
atpirkums/savākšanā.

Dažādu zināšanu un prasmju
attīstīšana jauniešu vidū.

Darbinieku labbūtība
hibrīddarba apstākļos.

Plastmasas samazināšana –
half-SIM iepakojuma ieviešana.

Dalība vietējā kopienā:
MūkuSala.

Personālvadības digitalizācija.

Darbs pie videi draudzīgas
interneta mājas lapas
ieviešanas.

Atbalsts sabiedrības grupām
dažādu kataklizmu gadījumā:
Covid-19, karš Ukrainā.

Videi draudzīgu telefonu un
aksesuāru tirdzniecība.
Plastmasas maisiņu aizstāšana
ar papīra maisiņiem, kas ražoti,
izmantojot 100 % atjaunojamos
energoresursus.
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Jauno uzņēmuma vērtību
integrēšanā ikdienas darbā.

Godīga biznesa vide
Aktīva līdzdalība
likumdošanas procesā, kas
skar nozari.
Publisko iepirkumu
problēmu aktualizēšana.

