“DROŠS UN VESELĪGS DARBS
JEBKURĀ VECUMĀ”
LABAS PRAKSES BALVAS KONKURSS

“Zelta ķivere”

Kas ir VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs?!
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Viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu
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sniedzējiem Latvijā, nodrošinot kvalitatīvus un drošus
telekomunikāciju risinājumus nozīmīgākajiem Latvijā
pārstāvētajiem mobilo
sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts

institūcijām.
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LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes
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apraides tīkla operators valstī. Mūsu klienti ir
Latvijā pazīstamās televīzijas kompānijas, radiostacijas, kā arī
vadošie elektronisko sakaru operatori, tādi kā Latvijas
Mobilais telefons, Lattelecom, Latvenergo, Telecentrs u.c.
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Izpildot Ministru kabineta lēmumu par sertifikācijas pakalpojumu
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nodošanu citai institūcijai, kopš 2009. gada 1. jūnija
LVRTC ir pārņēmis visas sertifikācijas pakalpojumu saistības no
Latvijas Pasta un kļuvis par oficiālo šī pakalpojuma sniedzēju.
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Pakalpojumi
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DARBĪBAS VEIDS

Radio un televīzijas programmu pārraidīšana,
eParaksts un citi sertifikācijas pakalpojumi,
Datu pārraide,
Datu centrs,
Infrastruktūras noma.
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LVRTC

UZŅĒMUMA JURIDISKAIS
STATUSS

Valsts akciju
sabiedrība

ĪPAŠNIEKS

Latvijas
Republika

KAPITĀLA DAĻU
TURĒTĀJS

LR
Satiksmes
ministrija

DIBINĀTS

1924.

VIDĒJAIS DARBINIEKU
SKAITS 2015. GADĀ

253
darbinieki

PAMATKAPITĀLS

78,5
milj.euro
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LVRTC Darbinieku paaudžu sadalījums

Y paaudze
Millennials
(1981 - 1994)
30%

Z paaudze
Digitāli iedzimtie
(1995 - 2010)
2%

Senioru paaudze
Baby boomers
(1946 - 1964)
39%

X paaudze
Vidējā paaudze
(1965 - 1980)
29%

Senioru paaudze
Baby boomers
(1946 - 1964)

X paaudze
Vidējā paaudze
(1965 - 1980)

Y paaudze
Millennials
(1981 - 1994)

Z paaudze
Digitāli iedzimtie
(1995 - 2010)
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LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Darbu kaitīgos apstākļos darba devējs piešķirt
skābpiena produktus
Darbiniekiem tiek doti skābpiena produkti, kuri veic
Torņu un mastu krāsošanu.

Uz vasaras laiku novietos ārā galdu ar soliem zem
nojumes, kur darbiniekiem ir iespēja pusdienlaiku
ieturēt ārā vai kādas mazās sapulces novadīt.

Darbinieku apdrošināšanas polises Darba nespēju
lapu samazināšana. Rūpes par darbinieku veselību.

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Darbiniekam ir iespēja iegādāties mobīlo tāltruni,
kur LVRTC kompensē daļu no iegādes vērtības. Un
pilnībā atmaksāts telefona rēķins.
Arodbiedrība pievērš uzmanību darbinieku vajadzībām, lai
ienākumi būtu nepārtraukti ar pieaugumu, darba tiesību

aizsargāšana un tādu sociālo garantiju nodrošināšana, kas
veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.

Kompensācija redzes korekcijasl īdzekļu iegādei
3 gados 1x pēc OPV arodārsta norādījuma.

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Regulāra vadītāju novērtēšana un atbalsts
vadītāju attīstībai un apmācībām
Novērtēšana, attīstības plāna izstrāde un apmācību
izmaksas.

Stāv-galdu novietošana
Ērgļu ielas administrācijas kā arī ražošanas ēkas
pirmajā stāva koridoros.

Elektro Velosipēdi darbiniekiem
Elektrodivriteņi ir izvēlēti kā vieni no iestādes
darbinieku pārvietošanās līdzekļiem.

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Komunikācija INTRA
Iekšējā informācijas un komunikācijas sistēma par
plānoto izbūvi RRTS, par vienotu biroju u.tml.
Labāko darbinieku nominēšana un apbalvošana
Caur aptauju, vadības izvirzīti darbinieki par
konkrētiem sasniegumiem, par inovatīvām idejām
u.tml.
Apbalvošana ar LR Satiksmes ministrijas
Atzinības rakstu.
Par ilggadēju un labu darbu, saskaņā ar Koplīgumu,
piešķir Goda nosaukumu „LVRTC veterāns” un
saņem veterāna prēmijas.
KOMUNIKĀCIJA un regulāra atgriezeniskā saite –
attīstības sarunas visiem darbiniekiem katru gadu .

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Divas reizes gadā apmācības LVRTC darbiniekiem
Tiek piedāvāta iespēja apmeklēt kopējās apmācības;
Ja darbinieks par saviem līdzekļiem apmeklē kursus savā
specializācijā (atbilstoši ieņemamajam amatam LVRTC), kā
rezultātā ir iespējams saņemt sertifikātu, LVRTC sedz
eksāmena izdevumus.

Dalība mežu stādīšanā
2016.gadā augustā jau saudzēti 1396 koki; 2015.g.-1780 koki;
2014.g.-1248 koki, 2013.g.– 991 koki, 2012.g.- 658 koki, bet
2011.g.– 140 koki.

Dalība Lattelecom maratonā
Maratons dod iespēju ikvienam dalībniekam pārbaudīt
savas spējas, skrienot gar Rīgas skaistākajām vietām.

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

Pavasara “Lielā talka”
Brīvprātīga līdzdalība vides sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu Zaķusalas
krastmalā 1.

Jāņu ielīgošana struktūrvienībās
Latviešu gadskārtas svētki, ko svin ar dziesmām,
ozollapu un pļavas puķu vainagiem, kā arī kopīgu
mielastu un tradīciju izzināšanu.

Dalība LVRTC un LTRK sporta spēlēs
Kolektīva saliedēšanas aktivitātes, kas kļuvušas par
uzņēmumu kultūras tradīciju.

LVRTC – darba vieta kurai rūp darbinieku
veselība un labklājība!

“Ēnu dienas”
Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru
prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un

atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Komandas (daļas) saliedēšanas pasākumi gadā
Pasākumu kopīga apmeklēšana; jubilāru sveikšana; daļu
saliedēšana – kopīga pēcpusdiena; Ziemassvētku
pasākums.
Prakses vietas studentiem
Katru gadu nodrošina prakses iespējas dažādu izglītības
iestāžu audzēkņiem un studentiem. Tā, piemēram, pēdējos
gados praktikantu skaits uzņēmumā pieaudzis ļoti būtiski.

Par to priecīgi ir gan studenti, kuriem atrast prakses vietas
nav nemaz tik viegli, gan lepojamies mēs paši, ka varam
padalīties pieredzē un zināšanās ar topošajiem nozares
speciālistiem!

Uzsākti rekonstrukcijas darbi, kur darbiniekiem būs
jaunas modernas un mūsdienīgas darba vietas
TV torņa rekonstrukcijas
projekts
LVRTC

uzsācis

ir

vērienīgu

torņa

rekonstrukcijas projektu, kura mērķis ir
panākt, lai TV tornis un pieguļošā
teritorija kļūtu par mūsdienīgu pilsētvides
sastāvdaļu, kas ir gan tehnoloģiski, gan
funkcionāli moderna un droša, kas ir
iecienīta

tūrisma

un

brīvā

laika

pavadīšanas vieta pilsētas viesiem un
iedzīvotājiem,
izziņai,
inovācijām

stimulē

apmeklētājus

par

tehnoloģijām,

stāsta
un

vēsturi

vienlaicīgi!

TV torņa rekonstrukcijas projekts ilgs
aptuveni 5 gadus.
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Paldies par uzmanību!
info@lvrtc.lv

www.lvrtc.lv

