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Latvijā
Ārvalstīs
Ekonomika
IT&T. Zinātne
Tautas balss
E-kiosks
Videočats
Foto galerijas
Video galerijas
Cilvēkiem no cilvēkiem ziņas
Virszemes TV
Panorāma
Arhīvs

Viedoklis

Kāpēc valsts ierobežo
konkurenci veselības
aprūpes nozarē? [7]

Valūtu kursi

Pērk Pārdod

EUR 0.7014 0.7098
USD 0.5670 0.5769
RUB 0.0185 0.0190

GBP 0.8165 0.8358

Vēl viens iemesls...

Starptautiskā Muzeju diena.

1642. gadā dibināta
Monreāla.

1915. gadā Krievijā
uzbūvēts pirmais tanks.
Interesanti, ka šis
vēsturiskais notikums noticis
tepat Rīgā — rūpnīcā
«RussoBalt».

L

Izdrukāt Nosūtīt draugam

Foto: R.Oliņš/Apollo
Skatīt attēlu pilnā izmērā

«Lattelecom» valsts budžetā
dividendēs ieskaitījis 14 686 355
latus [3]   
«Apollo», redakcija@apollo.lv 
Otrdiena, 18. maijs (2010) 12:48

atvijas vadošais elektronisko
sakaru pakalpojumu sniedzējs
«Lattelecom» pirmdien Valsts
Kasei pārskaitījis 14,7 miljonus
latu. Tā ir valsts daļa no

«Lattelecom» pagājušā gada peļņas,
ko akcionāri šogad nolēma izmaksāt
dividendēs, portālam «Apollo»
pavēstīja uzņēmuma Komunikācijas
daļas projektu vadītāja Līga Bite.

«Pateicoties veiksmīgi izvēlētai
stratēģijai, «Lattelecom» arī krīzes
apstākļos ir strādājis labi un nopelnījis
līdzekļus valstij kā vienam no uzņēmuma īpašniekiem, tādēļ gribu pateikties visiem
«Lattelecom» darbiniekiem, kas smagi strādājuši, lai mēs sasniegtu šos rezultātus,»
norāda «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Viņš uzsver, ka «Lattelecom» kā nozares līderis arī pērn devis būtisku ieguldījumu valsts
infrastruktūras attīstībā - Lattelecom grupas kapitālieguldījumi 2009.gadā sasniedza
27,4 miljonus latu, no kuriem lielākie ieguldījumi veikti optiskās infrastruktūras izbūvē un
Virszemes TV ieviešanā, kas ir uzņēmuma stratēģiskie projekti arī šim gadam.

«Lattelecom» Padomes priekšsēdētājs Gatis Kokins uzsver, ka uzņēmuma īpašnieki ir
pauduši pozitīvu novērtējumu Koncerna sasniegtajiem rezultātiem 2009.gada
sarežģītajā ekonomiskajā situācijā. «Esam gandarīti un apmierināti ar uzņēmuma
paveikto. «Lattelecom» valde, šķiet, ir izvēlējusies vienīgo pareizo stratēģiju –
nepārtrauktu jaunu un inovatīvu produktu piedāvājumu mājsaimniecībām, kapitalizējot
ievērojamās investīcijas infrastruktūrā, kuras uzņēmums jau ir veicis un vēl veiks
2010.gadā. Priecē, ka arī akcionāri atbalsta šādus kapitālieguldījumus, jo «Lattelecom»
šogad ir teju vienīgais uzņēmums, kas silda Latvijas ekonomiku.» norāda Kokins.

Reklāma

VĒL PAR TĒMU: Lattelecom

«Lattelecom» Liepājā un
Rēzeknē sāk optiskā tīkla
izbūvi (17)
Elektronisko pakalpojumu
uzņēmums «Lattelecom»

Liepājā un Rēzeknē...

PTAC konstatē
pirmšķietamu pārkāpumus
«Viasat» īstenotajā
komercpraksē  (48)
Patērētāju tiesību

aizsardzības centrs (PTAC) ir konstatējis...

Tiesa liek «Baltkom» atmaksāt
44 tūkstošu latu parādu
«Lattelecom»  (12)
Rīgas Centra rajona tiesa
ceturtdien nolēma uzdot

uzņēmumam «Baltkom...

«Lattelecom» klienti
tiešsaistes video var novērot
savus īpašumus  (18)
«Lattelecom» sāk piedāvāt
jaunu pakalpojumu

videonovērošana,...

«Lattelecom» optiskā tīkla
izbūvē investējis jau 10
miljonus latu (13)
«Lattelecom» sava optiskā tīkla
izbūvē investējis jau 10

«Lattelecom» piedāvā
internetā bezmaksas
pašmācības datorskolu

(11)
Uzņēmuma «Lattelecom»

sociālā projekta «Pieslēdzies Latvija!»...

Apollo e-veikali

Stiga Tennis Table
Winner Indoor 19
www.Xnet.lv

NIKON D3000 KIT 18-55
VR Tikai 292L
www.1shop.lv

AKCIJA! ATLAIDES
MĒBELĒM LĪDZ 50%!
www.mebeles24.lv

akcija NOLIKTAVĀ
www.cenuklubs.lv

Portatīvie datori -
SUPERCENAS!
www.dateks.lv

Klēpjdators BenQ - 219
Ls
www.m79.lv

Skaties hokeju jaunā
kvalitātē
LCD TV

Nosūti puķu sveicienu!
www.pukupastnieks.lv

Siltumnīcas un lecektis
no Ls50
www.220.lv

Spalding Tack Soft Pro
bumba
www.running.lv

NeoShop 220.lv

Xnet SexyStyle

110.lv cenuklubs.lv

Lattelecom ww w .1shop.lv

Māja, Babītes pag.
160000 EUR

Dzīvoklis, Teika
58800 EUR

Dzīvoklis, Maskavas
priekšpilsēta
100 LVL

Apollo darbs

MĀCĪBU SPECIĀLISTS/ -
E
MĀCĪBU SPECIĀLISTS

Vīna bārā-veikalā tiek
piedāvāti ap 20
VIESMĪLE/-IS

Ekonomika
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miljonus... sociālā projekta «Pieslēdzies Latvija!»...

«Lattelecom» grupas
uzņēmumi turpina atbalstīt
SOS bērnu ciematus
Ceturtdien SOS bērnu ciematos
Valmierā un Īslīcē jau otro

gadu...

«Lattelecom» filiālēm
Lietuvā un Igaunijā labi
rezultāti
Elektronisko pakalpojumu
sniedzēja «Lattelecom»

filiāles Lietuvā...

«Lattelecom» platjoslas
internetu lieto jau 200 000
klientu (38)
Šonedēļ «Lattelecom»
platjoslas interneta lietotāju

skaits sasniedzis...

Gulbis: «Lattelecom» pērn
strādāja ar 142 miljonu latu
apgrozījumu (12)
Latvijas elektronisko
pakalpojumu sniedzējs

«Lattelecom» pērn...

Vēl šajā kanālā vairāk 

Trīs universitātes plāno savā attīstībā ieguldīt 47 miljonus latu  [4]
Rimšēvičs: naivi domāt, ka pirms vēlēšanām pieņems budžetu  [20]
Aicina uz diskusiju par kapitāla pieauguma nodokļa piemērošanu  [1]
Iztikas minimums aprīlī palie linājies līdz 165,12 latiem  [18]
«Madara»: Latvijā ir iespējams strādāt un radīt labus produktus [38]

Lasīt visus komentārus [3]

Niks:  Adresāts: 

Nosūtīt   Reģistrēties

Apollo neatbild par portāla lasītāju ievietotiem komentāriem. Apollo aicina portāla lasītājus,
rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības
normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu
aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Aicinājuma ignorēšanas gadījumā
Apollo ir tiesības dzēst neatbilstošus komentārus portālā, kā arī liegt lietotājam turpmāku pieeju
portālam. Vēršam Apollo lietotāju uzmanību, ka interneta vide nav anonīma vide un Apollo ir
pietiekami tehniskie līdzekļi, lai komentētājus identificētu.

Apollo lietošanas noteikumi

Vēlos ziņot par cenzējamu atsauksmi!

VIESMĪLE/-IS

S-group apvieno
vairākus uzņēmumus,
KASIERUS

Reklāmas pārdošanas
projektu vadītājs
Lattelecom BPO / A

Apollo izglītība

Jauni draugi un
zināšanas!
Vasaras bērnu
nometnes!

Fundamentālais kurss
Tirgus kustības izpratne

Apollo iesaka

Brauc ar auto un
ietaupi!
www.malek.lv

Darījumi ar zeltu:
pirkšana, pārdošana
www.latgold.lv
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