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Lattelecom valsts budžetā ieskaita 14,7 miljonus latu
Sanita Igaune
2010. gada 18. maijs 13:36
Latvijas elektronisko sakaru sniedzējs Lattelecom Valsts Kasei ir pārskaitījis
14,7 milj. Ls. Tā ir valsts daļa no Lattelecom pagājušā gada peļņas, ko akcionāri
šogad nolēma izmaksāt dividendēs.
Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis vienlaikus uzsvēra, ka Lattelecom grupas
kapitālieguldījumi pērn sasniedza 27,4 milj. Ls, no kuriem lielākā daļa investēta optiskās
infrastruktūras izbūvē un virszemes TV ieviešanā.

«Priecē, ka arī akcionāri atbalsta šādus kapitālieguldījumus, jo Lattelecom šogad ir teju
vienīgais uzņēmums, kas silda Latvijas ekonomiku,» piebalso Lattelecom padomes
priekšsēdētājs Gatis Kokins.
DB jau rakstīja, ka valdība 5.maijā nolēma Lattelecom pērnā gada peļņu 28 milj. Ls apmērā
pilnībā izmaksāt dividendēs.

KOMENTĒ
vārds...  Pievienot
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JAUNĀKĀS ZIŅAS
Avoti: Bakijevs aizbrauca, jo riskēja gadu nosēdēt
izolatorā
Gāztā Kirgizstānas prezidenta dēls Maksims Bakijevs visticamāk ir pametis Latviju un devies
uz kādu citu Šengenas zonas valsti. «Ja viņš būtu Latvijā, mēs viņu jau būtu atraduši,» DB
norādīja iekšlietu...

Austrālijas opozīcijas līderis: neticiet visam, ko saku
Austrālijas opozīcijas līderis Tonijs Abots (Tony Abbott) sašūpinājis valsts politisko iekārtu
pēc pārsteidzošas atzīšanās, sakot, ka vēlētājiem nevajadzētu ticēt visam, ko viņš sola, ziņo
AFP. T. Abotam...

Sudraba: ir jādiskutē, vai visi prezidenta izdevumi
jāapmaksā nodokļu maksātājiem
 (4)
Valsts kontroliere uzskata, ka diskutabls ir jautājums, vai visi ēdināšanas pakalpojumi, kurus
saņem Valdis Zatlers, ir jāapmaksā nodokļu maksātājiem. Šādas pārdomas viņai radušās pēc
Valsts kontroles...

Otrdien Eiropas akciju tirgi kāpj
Eiropas lielāko akciju tirgu raksturojošo indeksu vērtības šodien devās augstākos līmeņos,
pieaugot optimismam par eirozonas 750 miljardus eiro vērto stabilitātes plānu. Tirgus
pozitīvi uztvēra eirozonas...

Zviedrija grib redzēt Spānijas un Portugāles budžeta
«apcirpšanas» plānus
Spānijai un Portugālei ir jāiesniedz abu valstu sagatavotie budžeta deficīta samazināšanas
plāni. Šādu prasību izteicis Zviedrijas finanšu ministrs Anderss Borgs (Anders Borg), ziņo
The Local. «Patlaban...

Pirktākie alkoholiskie dzērieni Latvijā: Kagor, Fizz un 3
Graudu degvīns
Populārākie patēriņam Latvijā nodotie alkoholiskie dzērieni šā gada pirmajā pusgadā bijuši:
vīns Kagor, Fizz un degvīns 3 Graudu, liecina VID dati. Aiz tiem seko alkoholiskais...

Euribor likme pakāpusies līdz jaunai četru mēnešu
augstākajai atzīmei
Otrdien Latvijas kredītņēmēju populārās trīs mēnešu termiņa starpbanku likmes Euribor
vērtība pieauga līdz 0,688% (vakar 0,685%), kas ir augstākais minētās likmes līmenis
pēdējo četru mēnešu laikā. Augstākos...

Eirozonā 4,6 miljardus eiro liels ārējās tirdzniecības
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pārpalikums
Eirozonas ārējās tirdzniecības apjoms šā gada martā sasniedzis 4,6 miljardu eiro lielu
pārpalikumu. Salīdzinot ar 2009. gada martu tas ir palielinājies par 1,6%, liecina Eiropas
statistikas biroja Eurostat...

Latvijas Pasts: starptautiskie auditori atzinīgi novērtē
pasta darbību
PostEurop auditori Latvijas Pastu novērtējuši kā strukturētu un sakārtotu uzņēmumu, kura
pamatdarbība – pasta pakalpojumu sniegšana – un loģistikas tīkls ir labi attīstīti. PostEurop...

Viltot Latvijā izsniegtās pases kļūs vēl grūtāk
 (1)
Latvija, kļūstot par ICAO Publisko atslēgu direktorija dalībvalsti, varēs nodrošināt, ka
ārvalstu institūcijas operatīvi un precīzi var pārbaudīt ikvienu Latvijā izsniegtu jaunā parauga
pasi vai citu elektronisko...

Latvija joprojām deflācijas «karaliene» ES
 (2)
Patēriņa cenas Eiropas Savienībā aprīlī, salīdzinot ar martu palielinājušās par 2%, bet
eirozonā par 1,5%, liecina Eiropas statistikas biroja Eurostat dati. Savukārt, salīdzinot ar
attiecīgo...

Populārākās cigaretes Latvijā: Winston,Marlboro un
Monte Carlo
Patērētāju vidū vispopulārākās cigarešu markas, šā gada pirmajā pusgadā, ir Winston,
Marlboro un Monte Carlo, liecina VID dati. Aiz tām seko Bond, L&M, Red&White, Kent,...

ES: Eiropu nepāršalks jauns taupības vilnis
Grieķijas parādu krīze neradīs nepieciešamību ieviest taupības pasākumus visa kontinenta
apmēros, un tādējādi arī nav bažas par potenciālu ekonomikas atkārtotu nonākšanu
lejupslīdē un eiro valūtas tālāku...

Rēzeknē par teju sešiem miljoniem Ls būvēs radošo
centru jauniešiem
 (1)
Konkursā par tiesībām būvēt Austrumlatvijas pašvaldību radošo pakalpojumu centru
uzvarējusi būvkompānija Re&Re. Par to liecina publikācija Iepirkumu Uzraudzības biroja
(IUB) mājaslapā. Kopējā...

Izejvielu cenas šogad varētu augt par 17%
Līdz gada beigām izejvielu cenas varētu atgūt aptuveni 17%, atsaucoties uz Tiberius Asset
Management tehnisko analīzi, raksta Bloomberg. Dow Jones-UBS Commodity Index Total
Return,...

Plūdi radījuši vairāk nekā miljons latu zaudējumus
Zaudējumu, kuri radušies plūdu laikā šā gada pavasarī, novēršanai nepieciešami 1,02 milj.
Ls, liecina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) apkopotā
informācija. Pēc pašvaldību...

Latvijas stendam starptautiskā izstādē nozog
konstrukcijas
Otrdien Amsterdamā atklāta ikgadējā World of Private Label izstāde, kurā, par spīti
notikušajai zādzībai, izveidots arī Latvijas stends. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra
(LTVC) vadītāja...

Jauno dzīvokļu piedāvājums samazinās; daži attīstītāji
paaugstina cenas
Jauno projektu dzīvokļu piedāvājums turpina sarukt, jo jauni mājokļi tirgu nepapildina, ziņo
Latio. Pieprasījums pēc dzīvokļiem jaunajās mājās aprīlī saglabājies iepriekšējo mēnešu
līmenī. Potenciālos...

IZM nekustamo īpašumu uzskaitē vēl aizvien nav
kārtības
Vēl aizvien pastāv atšķirības Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2009. gada pārskatā un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos par nekustamo īpašumu
objektu skaitu, revīzijā...
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Ārlietu ministrija aicina savlaicīgi domāt par ceļošanas
dokumentu kārtošanu
Tuvojoties tūrisma sezonai Ārlietu ministrija iesaka personām, kurām ieceļošanai Latvijā
nepieciešama vīza, laicīgi vērsties Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās
pārstāvniecībās ārvalstīs...
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JŪS VARĒTU INTERESĒT
Lattelecom grib kļūt par dūzi arī TV nozrē
 (2)
Latvijā vadošajam elektronisko sakaru sniedzējam Lattelecom mērķis ir kļūt par lielāko
televīzijas...

Gulbis: Baltkom vairāk darbojas ar tiesvedībām nevis
biznesa metodēm
 (4)
Baltkom ir vairāk tiesvedību nekā citiem operatoriem, kas lielā mērā atspoguļo, kā šis
uzņēmums...

Latvijas uzņēmumi ir atkarīgi no interneta
82% Latvijas ekonomiski aktīvie uzņēmumi savā ikdienā nevar iedomāties darbību bez
interneta, savukārt...

Baltkom sūdzas par Lattelecom konkurences uzraugam
 (5)
Abonenttelevīzijas un telekomunikāciju uzņēmums Baltkom vērsies Konkurences Padomē,
norādot...

Lattelecom: Kolēģi acīmredzot jūt pamatīgu
konkurences elpu
 (5)
Lattelecom savu darbību veic stingri likuma ietvaros, un ir gatavs to pierādīt arī
attiecīgajām...

Lattelecom gatavs nodrošināt maznodrošinātos ar
dekoderiem
 (24)
Mēs esam gatavi uz sava rēķina apgādāt maznodrošinātos ar TV dekoderiem, ja valsts
pagarinātu uzņēmumam...

TV3: esošajā frekvenču termiņā, lai Lattelecom dotē
vien dekoderus
 (4)
TV3 Latvia atbalsta Lattelecom iniciatīvu sponsorēt 70 tūkst. dekoderu trūcīgajiem
iedzīvotājiem,...
LASĪTĀKĀS
KOMENTĒTĀKĀS

TV3 sola pēc 1.jūnija palikt analogajā apraidē, LVRTC
neapstiprina
 (17)

Nākamais iPhone tiks pie displeja uzlabojumiem
 (1)
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Google iepērkas Norvēģijā par 68 miljoniem
Lattelecom: TV3 palikšana analogajā apraidē nav
pamatojama ar biznesa loģiku
 (4)

Microsoft par patentu pārkāpumiem izmaksā 200
miljonu dolāru lielu kompensāciju
Mobilos telefonus «garnadži» iekāro uz pusi mazāk
Lattelecom valsts budžetā ieskaita 14,7 miljonus latu
Visas ziņas >>

TV3 sola pēc 1.jūnija palikt analogajā apraidē, LVRTC
neapstiprina
 (17)

Lattelecom: TV3 palikšana analogajā apraidē nav
pamatojama ar biznesa loģiku
 (4)

Nākamais iPhone tiks pie displeja uzlabojumiem
 (1)
Visas ziņas >>
 Reklāma 

Get an International
Business Qualification 
while working in Latvia
www.johnmoffat.lv/acca

Nepalaid vasaru vējā! 
Svešvalodu kursi Rīgas centrā
www.skrivanek.lv

Vienmēr labākā cena visu
veidu metāllūžņiem
Vairāk nekā 40 laukumi visā
Latvijā 
www.tolmets.lv

Ievietot sludinājumu šeit

Dzīvoklis,
Purvciems
250 LVL

Māja
1500 EUR
Pārdaugava

Māja
160000 EUR
Babītes pag.

Meklēt

Kā vērtējat jauno PVN likumu?
(100)
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Tas uzlabos nodokļu sistēmu Latvijā
Tā ieviešanas rezultātā nekas nemainīsies
Tas tikai radīs jaunas problēmas
Nav ne jausmas, ko tas paredz

BALSOT  Komentāri (0)

Kā vērtējat jauno PVN likumu?
(100)
Tas uzlabos nodokļu sistēmu Latvijā 

 10%
Tā ieviešanas rezultātā nekas nemainīsies 

 3%
Tas tikai radīs jaunas problēmas 

 27%
Nav ne jausmas, ko tas paredz

 60%
Komentāri (0)

DB VIEDOKLIS

Db viedoklis: Laikus jādomā par Latvijas  preču
perspektīvu Eiropas tirgū
 (1)

BEZ KAKLASAITES

Pirktākie alkoholiskie dzērieni Latvijā: Kagor, Fizz un 3
Graudu degvīns

Viltot Latvijā izsniegtās pases kļūs vēl grūtāk
 (1)

Ukrainas prezidentu «iekausta» sēru vainags 
 (8)
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Latvija zaudē spēli vairākumā
 (3)

Nopelni FOREX24.LV: padomi iesācējiem 
  

Nesāks kriminālprocesu pret Rammstein koncerta
organizatoriem

YouTube svin piecu gadu dzimšanas dienu 
 (1)

Sākusies baņķieru migrācija no Blackberry uz iPhone
 (5)

Baltieši nedēļu strādā par benzīna tiesu
 (12)

18/05/10 db.lv :: Lattelecom valsts budžetā ieskait…

db.lv/…/223007-lattelecom-valsts-budz… 7/10



Raidījums: Nacionālā opera veiksmīgi eksportē savus
iestudējumus
 (4)

ASV pastnieka mājā atrod tūkstošiem nepiegādātu
vēstuļu
 (2)

12 gadus vecs zēns kļūst par «superzvaigzni» 
 (16)

Interneta tirdzniecībā par «karstu preci» kļuvuši
Īslandes vulkāna pelni
 (2)

Kargina dēlam piederošā mājā aizturēti nelegālie
imigranti
 (16)
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Abu Dabī viesnīcā atklāts zelta izsniegšanas automāts
 (9)

Drošības policijas darbinieks nosūta vēstuli premjera
vārdā
 (19)

Fotonedēļa 7. maijs - 13. maijs
 (7)   

Dienas Bizness ziņu portāls
db.lv ir neatkarīgs biznesa ziņu portāls, kas jūs 
informē par aktuālākajiem biznesa un ekonomikas 
jaunumiem Latvijā un pasaulē.
Rekvizīti: 
Izdevniecība “Dienas bizness”, SIA 
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004 
Reģistrācijas Nr.: 50003118721 
Swedbank 
Konts Nr.: LV24HABA0551001981101 
SWIFT kods: HABALV22 

Kontakti >>

Reklāma / Advertising
Reklāmas nodaļa
Tālr.: +371 67084454
Fakss: +371 67084433 
e-pasts: dbreklama@dienasmediji.lv
Kristīne Vaivode 
Interneta reklāmas projektu vadītāja 
Tālr.: +371 67084467
Linda Dalke - Foreign client manager 
15 Mukusalas str., Riga, LV-1004, Latvija 
Office tel: +371 67063181 
Fax: +371 67084433 
e-mail: ads@db.lv

Tematiskie pielikumi laikrakstā >>

Autortiesības
Informāciju, kas izvietota db.lv un rus.db.lv bez 
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