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Grants ceļu asfaltēšanai 17 miljoni Jauns papīriņš
Satiksmes ministrijā lidz 8. februārim var iesniegt
projektus Eiropas Reģionālās attīsnbas fonda (ERAF)
lidzfinansējuma saņemšanai valsts pirmās šķiras autoceļu
ar grants segumu asfaltēšanai. Si būs projektu iesniegu-
mu ceturtā atlases kārta, kuru rīko par aktivitātes
ietvaros pieejamo atlikušo ERAF lidzfinansējumu 17
miljonu eiro apmērā. ERAF lidzfinansējums ir lidz 85% no
projekta attiecināmajām izmaksām, pārējās izmaksas tiek
segtas no valsts budžeta lldzekļiern,

AS "Laima" uzsākusi
jaunākās paaudzes iepako-
juma "Twistall" ieviešanu
šokolādes konfektēm
"Serenāde", "Vāverite" un
"Sarkanā magone", kas
labāk aptver konfekti,
ir vieglāk atverams un
aizsargā pret vides ietekmi.

Gaidama ilgstoša cerešanas
Valdiba vakar secināja,
ka "Lattelecom" un LMT
labāk jāpārvalda, nevis
jāpārdod.

IVARS BUŠMANIS

Vakar valdība slepe-
ni uzklausīja Ekonomi-
kas ministrijas ziņojumu
par SIA "Lattelecom" un
SIA"LatvijasMobilais tele-
fons" (LMT) kapitāla datu
pārvaldīšanu. "MK nolē-
ma uzdot darba grupai
turpināt darbu pie "Lat-
telecom" un LMT efektī-
vas pārvaldības variantu
detalizētas izstrādes," pēc
sēdes vēsta Daiga Grūbe,
ekonomikas ministra pa-
domniece.

Ekonomikas ministrs
Daniels Pavļuts iepriekš
norādījis, ka ar zviedru
līdzīpašnieku "Telia Sone-
ra" jāspriež par pārvaldī-
bas modeli, jo "katrā uzņē-
mumā ir attīstījusies atšķi-
riga kultūra, un tie ir jau-
tājumi, kas prasa skaidru

ma" pārstāvju vēstule eko-
nomikas ministram Da-
nielam Pavļutam ar lūgu-
mu organizēt sarunas par
"Lattelecom" valsts dalu
pārdošanu. '

"Viedoklu sadursmē
tiek izmantota metode, ka
viena problēma tiek aiz-
vietota ar citu. Mūsu jau-
tājums: vai būtu labi ap-
vienot šos divus valstij pie-
derošos aktīvus? Šis jau-
tājums tiek pagriezts citā
plaknē ar ziņu par inves-
toru - lielākā Krievijas
mobilā telefonu operatora
"MTS"īpašnieka - finanšu
korporācijas "Sistema" in-
teresi. Mūsu piedāvājumā
par privatizāciju nav ne
vārda. Abas šis ir sarežģītas
lietas, kuras, abas apvieno-
jot, nevar atrisināt. Tāpēc
jāsāk ar vienkāršāko un sa-
protamāko. Par privatizā-
ciju jālemj atsevišķi, un vē-
lāk, pat ja lēmums būs ne-
gatīvs, mēs varēsim efek-
tīvi strādāt ari valsts īpa-
šumā," vērtē Gatis Kokins,
SIA "Lattelecom" nadornes
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sprunguļus viens otra ri-
tenos, nositot viens otram
cenu. Tiesa, ari dibināša-
nas līgumi tos ierobežo.

Sākot no 1994. gada,
kad "Lattelecom" gribēja
aizkavēt GSMmobilo saka-
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tikai pēc uzņēmurnu ap
vienošanās? Vecāki abiem
uznēmumiem ir vieni.

'Darba grupa dažādos
sastāvos astoņu gadu ga-
rumā ir prātojusi, kā val-
stij strādāt savos uzņēmu-
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pertu aplcstas uzņcmumu
vērnbas attiecigi bija vairs
tikai 283,7miljoni eiro un
308,2 miljoni eiro.

Tomēr nerodas pārlie-
ciba, ka šogad abi īpašnie-
ki vienosies par konkrē-
.•.. :•..•.-

vumu sinerģija, 12miljoni
eiro - ieņēmumu sinerģi-
ja," tā Kokins.

Kas tiks bērniniem
Apvienošanas inicia-

tors Gatis Kokins uzska-
ta, ka "veiksmīgas īsteno-
šanas gadījumā lautu ari
samazināt pašizmaksu un
piedāvāt klientiem aug-
stākas pievienotās vērtī-
bas pakalpojumus par at-
bilstošu cenu. Apvienotam
uznēmumam būtu lielā-
kas investīciju iespējas, tas
paātrinātu ātrgaitas 4G
interneta piekļuvi iedzīvo-
tājiem. Teiksim, to sagaidī-
tu nevis pēc četriem, bet
pēc diviem gadiem."

Otrais Kokina minē-
tais iespējamais ieguvums
piekļuve 4G un WiFi kā

integrēts produkts jau lie-
kas apšaubāmāks. Gan uz-
ņēmējiem, gan klientam.
Abus reizē jau nevajag.

Vairākus gadus pēc kār-
tas telekomunikāciju pa-
kal~ojumi kļū~tlētāki ~n_šī
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līdzīpašnieku "Telia Sone-
ra" jāspriež par pārvaldī-
bas modeli, jo "katrā uzņē-
mumā ir attīstījusies atšķi-
riga kultūra, un tie ir jau-
tājumi, kas prasa skaidru
pārvaldību". No vakardie-
nas valdības tika gaidīts
mandāts runāt ar zvied-
riem par tālāko uzņēmu-
mu kopdarbību, tomer tas
vel netika dots.

Pagaid~1Tļvē1
neprecesies

Lai saasinātu apvieno-
šanās jautājumu, pirms
valdības sēdes atklātībā
tika izmesta Krievijas fi-
nanšu korporācijas "Siste-

Pl CfLanraKO. rcrr-prrV-dULa-
ciju jālemj atsevišķi, un vē-
lāk, pat ja lēmums būs ne-
gatīvs, mes varēsim efek-
tīvi strādāt ari valsts īpa-
šumā," vērtē Gatis Kokins,
SIA "Lattelecom" padomes
priekšsēdētājs.

"LMT un "Lattelecom"
pārdošana nav darbakār-
tībā," apliecina Daiga Grū-
be, atsaucoties uz darba
grupas secinājumu, ka "šo-
brīd valsts dalu atsavināša-
na nebūtu valsts interesēs".

VēI ilgi tielēsies
Jau sen vajadzēja spriest

par ciešāku sadarbību. Cik
tad ilgi divi valstij pie de-
roši uzņēmumi var likt
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LATVIJAS AVīZE

lenos-rrOSIlOl"'lens~orram
cenu.' Tiesa, ari dibināša-
nas līgumi tos ierobežo.

Sakot no 1994. gada,
kad "Lattelecom" gribēja
aizkavēt GSM mobilo saka-
ru ienākšanu Latvijā, laiku
pa laikam pamesti dažādi
sprunguli, kas uzņēmumu
izmaksas tikai palielinā-
ja, piemēram, neļaujot iz-
mantot optiskos tīklus.

Kā zināms, "Lattele-
com" valde un padome
pērn izvirzīja ideju par ie-
spējarnu apvienošanos ar
LMT, lai pārtrauktu abu
uznēmumu vērtības sama-
zināšanos. Bet kāpēc "Lat-
telecom" televīzijas saturu
LMT viedtālruņos saredz

enosarrasr-vecam amem
uznēmumiem ir vieni.

'Darba grupa dažādos
sastāvos astoņu gadu ga-
ruma ir prātojusi, kā val-
stij strādāt savos uzņēmu-
mos. Kamēr tā domāja, uz-
nēmumu vērtība ir mazā-
ka neka iepriekšējā priva-
tizācijas mēģinājuma lai-
kā 2008. gada. Ikgadējais
pētījums par Latvijas vēr-
tīgākajiem uzņēmumiem
liecina, ka gan LMT, gan
"Lattelecom" dalu vērtība
ir samazinājusies. 2012.
gada pētījumā LMT vērtī-
ba tika aplēsta 360,3 miljo-
nu eiro apmērā un "Latte-
lecom" - 328 miljonu eiro
apmērā. 2013. gada eks-

Abonē šodl•...,&·
saņem pēc divām darba alenamr'

Ja svetku laikā nepaguvi abonēt Latvijas Avizi,
Mājas Viesi vai Praktisko Latvieti, steidz
uz pastu un dari to jau šodien.
Savus iernlļotos izdevumus
varēsi lasit jau pēc divām dienāml

Preses izdevumus, kas iznāk biežāk nekā reizi
mēnesī, saņemsi jau divu darba dienu laikā
pēc abonementa noformēšanas, ja Latvijas Pastā
būsi to veicis pēc 2014. gada'. janvāra.

Pakalpojums Abonē šodien, saņem pēc divām
darba dienām pieejams tikai:
• Latvijas Pasta interneta vietnē www.abone.pasts.lv
• visās pasta nodaļās

vernnas atLTec1gI"lJIJa--vaIrs
tikai 283,7 miljoni eiro un
308,2 miljoni eiro.

Tomēr nerodas pārlie-
ciba, ka šogad abi īpašnie-
ki vienosies par konkrē-
tiem uznēmumu sadarbī-
bas modeļiem. Ja jau vieni
un tie paši īpašnieki nevar
vienoties par sadarbību,
tad maz ticams, ka salīgs
par apvienošanos. Appre-
cēšanās negarantē saska-
ņu un sadarbību. It īpaši,
ja pirms kāzām nav labas
saprašanas.

Kas kam pūrā
Redakcijas rīcībā nav

konfidenciālā ziņojuma
valdlbai, taču no publiska-
jiem datiem izsecināms, ka
"Lattelecom" ar divarpus
reizes lielāku darbinieku
skaitu spēj nodrošināt div-
reiz zemāku rentabilitāti
(13%) neka LMT (23%). Pel-
ņa, ko vidēji saražo viens
darbinieks, "Lattelecom"
ir četras reizes mazāka
neka LMT. Tāpēc grūti pa-
teikt, cik, apvienojot uzņē-
mumus, viens gūtu un otrs
zaudētu. Taču kopējo la-
bumu pērn septembri abu
uzņēmumu padomju pār-
stāvji sarēķinājuši.

"Ekonomikā ir tads ter-
mins "net present value" -
tīrā tagadnes vērtība, ko
iegūst, nākotnes potenciā-
los ieguvumus diskontējot
uz šodienu," skaidro Gatis
Kokins. "Protams, apvie-
nojoties ir izdevumi un ir
ieguvu mi. Ieguvumi par
izdevumiem ir lielāki par
67 miljoniem eiro. 55 mil-
joni no tiem iegūstami no
izdevumu samazināša-
nas, vel nāktu klāt 12 mil-
joni· eiro potenciālie ieņē-
mumi no ienākumu pa lie-
Iināšanas. Tādējādi 55 mil-
joni ir apvienošanas izde-

Kas apšaubāīrīākš. Gan uz-
ņēmējiem, gan klientam.
Abus reize jau nevajag.

Vairākus gadus pēc kār-
tas telekomunikāciju pa-
kalpojumi kļūst lētāki un šī

tendence turpināsies. Taču
tas nenozīmē, 'ka mes, pa-
tērētāji, maksāsim mazāk,
jo tos izmantosim arvien
vairāk. Vairāk pakalpoju-
mu par to pašu naudu pēc
LMT no "Lattelecom" apvie-
nošanās rudeni "LA"solīja
ari "Telia Sonera" viceprezi-
dents Kenets Rodne.

Igaunij~ jaļļ
apprecejusies

Igaunijā izvēlējušies
lēnāku ceļu, jau sen iekļau-
jot mobilo operatoru EMT
un fiksēto telekomunikā-
ciju pakalpojumu sniedzē-
ju "Elion" holdingā. Abiem
uzņēmumiem 100% īpaš-
nieks ir zviedru "Telia So-
nera". Tagad tas veic struk-
turālas izmainas koncer-
na iekšiene, lai' no 1. aprīļa
EMT un "Elion" strādātu
kā viens uznēmums. "Kaut
pāragri spekulēt ar nākot-
nes • attīstību, mes pavi-
sam noteikti esam spēju-
ši gūt labumu no abu kom-
pāniju sinerģijas pagātnē
un pārvērst to priekšro-
cībās klientiem, "LA" no-
rada Arti Otss, "Elion" ģe-
nerāldirektors. Pērn ap-
vienoja abu uzņēmumu
klientu apkalpošanas cen-
trus un veikalus. Uznēmu-
mi veic ari kopīgas rnārke-
tinga aktivitātes. Ka pie-
mēru jaunākajam integrē-
tam pakalpojumam vinš
min interneta zvanu apli-
kāciju "Hallo", kas fiksētos
zvanus ļauj saņemt dato-
ra, viedtālrunī vai planšet-
datora. Turklāt tā ļauj zva-
nīt, izmantojot gan mobi-
lo, gan WiFi savienojumu.

http://www.abone.pasts.lv
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