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 Gatis Kokins Mans Profils Domubiedru aktivitātes Atbildes iziet
 MEKLĒT

Organizators 3
Kārlis Miķelsons un Aigars Meļķo saderēja kā cimds ar roku. Prezidents Miķelsons bija Latvenergo publiskā
seja, veidoja attiecības ar politiķiem, organizēja un shēmoja. Viceprezidents Meļko rūpējās par faktisko
uzņēmuma biznesu - enerģētiku. Tagad abi apcietināti aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu
mantkārīgā nolūkā un naudas atmazgāšanu. Savulaik Miķelsona nonākšanu netīru skandālu nomocītā valsts
uzņēmuma vadībā uztvēra kā cerīgu zīmi. Kas īsti viņš ir?
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Foto: Atjaunotās Rīgas otrās termoelektrocentrāles (TEC-2) atklāšanā kopā ar Kārli Miķelsonu piedalījās
Spānijas Karalis Huans Karloss I, Latvijas prezidents Valdis Zatlers un Iberdrola valdes priekšsēdis Ignasio
Galans. Foto — Gatis Dieziņš, Lita Krone, LETA
Anita Brauna pirms 1 dienas
Izdrukāt Nosūtīt

Ierodoties tiesu namā, Kārļa Miķelsona sejā nepakustējās ne vaibsts. Virs priekšā sakrustotajām rokām viņš
bija pārmetis melnu apģērba gabalu, it kā slēpjot roku dzelžus. Pie sāniem KNAB darbinieki maskās, priekšā
preses fotogrāfi un TV operatori. Gadiem ilgi uzturētais, kā izteicās viņa advokāts, «cienījama godīga cilvēka»
tēls īsā mirklī bija sabirzis sīkās drumslās. 

Kad Miķelsonu 2000.gadā apstiprināja par Latvenergo valdes priekšsēdētāju, tā tika novērtēta kā laba
izvēle. Viņš bija bezpartejisks, nāca no augstu biznesa ētiku pārstāvošā norvēģu uzņēmuma Statoil. Bija
zināms, ka padomju laikā Miķelsons strādājis ceļu būvē, vēlāk izmēģinājis spēkus privātajā biznesā, tirgojot
un remontējot automašīnas, savu roku pielicis pie Bauskas šosejas moteļa Brencis tapšanas. 

Vienīgais, kas aptumšoja viņa ceļu uz Latvenergo vadītāja amatu, bija neskaidrības, kāpēc darbu pamet
iepriekšējais Latvenergo prezidents Valdis Ginters. Formāli Ginters pats bija uzrakstījis atlūgumu,
aizbildinoties ar nogurumu un uzņēmuma politizāciju, bet toreizējais tēvzemiešu ekonomikas ministrs
Vladimirs Makarovs uzskatīja, ka uz Ginteru izdarīts labi organizēts spiediens. Jauno Latvenergo vadītāju
formāli apstiprināja trīs ietekmīgu partiju «grandi» - valsts pilnvarnieki Ojārs Kehris (LC), Uldis Pīlēns (TP) un
Normunds Lakučs (TB/LNNK). Valdību tobrīd vadīja Andris Šķēle (TP). 

Tomēr Miķelsona izvēle tikai ārēji šķita nevainojama. Starptautiska līmeņa biznesa vadītāji, kuri bija
saskārušies ar toreizējo Statoil Latvija izpilddirektoru, neformālās sarunās pauda izbrīnu par viņa virzīšanu
tik liela mēroga uzņēmuma prezidenta amatā, jo uzskatīja, ka Miķelsonam tam nepietiek biznesa zināšanu.
Viņš pats 1999.gadā intervijā Sestdienai, jautāts, kur apguvis tirgus ekonomiku, atbildēja: «Nekādās augstās
skolās neesmu bijis. Pašmācība, šādi tādi kursi. Naftas biznesam cauri ejot, esmu apguvis zināšanās visā
pārējā.» 

Neoficiāli avoti vēsta, ka tobrīd zem jautājuma zīmes bijusi Miķelsona karjera Statoil. Viņš uzņēmumā
faktiski atbildēja par degvielas uzpildes staciju būvei piemērota nekustamā īpašuma iegādi un attīstīšanu. Daži
lielajās pilsētās ar pašvaldībām slēgti darījumi to cenas dēļ norvēģus darīja bažīgus. Statoil tagad komentē, ka
šai informācijai «apliecinājuma nav». Tikmēr citi spriež, ka jau kārtojot šos darījumus, Miķelsons esot
demonstrējis spēju atrast kopēju valodu ar politiķiem, un uz Latvenergo vadītāja amatu virzīts kā pārbaudīts
cilvēks. 

Gatavoja privatizāciju 

Plaši izplatīts ir uzskats, ka Miķelsonu uz Latvenergo uzaicināja, lai viņš «iznestu» šo uzņēmumu tā
privatizācijas laikā. Plāns neizdevās, jo 2000.gadā enerģētiķu arodbiedrības iniciētā parakstu vākšanā vairāk
nekā 300 tūkstoši cilvēku ierosināja likumprojektu, ka Latvenergo ir neprivatizējams valsts uzņēmums, un
Saeima to pieņēma. 

Latvenergo ir viens no vislielākajiem Latvijas uzņēmumiem, un tā īpašo vietu valsts politikā un ekonomikā
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raksturo fakts, ka vairums šā raksta tapšanā uzrunāto cilvēku par Kārli Miķelsonu izteikties nevēlējās vispār,
bet tie, kuri bija ar mieru publiski komentēt, runāja tikai labu. 

«Nebūšu tas, kurš kritizēs un sitīs, kad cilvēks pakritis,» saka par Latvenergo politiski atbildīgais ekonomikas
ministrs Artis Kampars (JL). Miķelsonu ministrs raksturo kā augsta līmeņa speciālistu. «Esmu saticis visu
Latvijas lielo uzņēmumu vadītājus, un lai nu par kuru, bet par Kārli man nav bijis šaubu, kāpēc viņš vada
Latvenergo,» saka cita liela valstij daļēji piederoša uzņēmuma Lattelekom padomes priekšsēdētājs Gatis
Kokins (SCP). «Viņš ir viens no retajiem vadītājiem, kuram ir šim amatam nepieciešamā erudīcija. Viņš nav
nomenklatūras iznirelis,» tā Kokins. 

«Pragmatisks profesionālis, kurš vieglprātīgi lēmumus nepieņem,» uzskata bijusī Statoil izpilddirektore Baiba
Rubesa. Daudzi uzsver, ka Miķelsonam ir lieli nopelni Latvenergo modernizēšanā. Kā stāsta Miķelsona
draugs, reklāmas aģentūras DDB Latvia vadītājs Edgars Skulte, postpadomju laikā un telpā radušos
monopolistu Miķelsons pārveidojis par tirgus ekonomikā strādājošu kompāniju. 

Kāds augstā amatā Latvenergo strādājis darbinieks, kurš nevēlējās publicēt savu vārdu, Miķelsonu gan
uzskata par vāju vadītāju. «Ar lielu naudu un PR viņš radījis imidžu, ka ir labs vadītājs. Enerģētiķi viņu lielā
cieņā netur, jo viņš no tā daudz nesaprot. Meļķo ir tas, kurš reāli strādāja ar enerģētikas projektiem.
Miķelsons ir perfekts shēmotājs un organizators, viņa vara balstās uz radīto baiļu atmosfēru.»

Noturas amatā 

Pirmā reize, kad ir bijusi apdraudēta Miķelsona karjera Latvenergo, bija pēc 2002.gada Saeimas vēlēšanām,
kad pie varas nāca Einara Repšes (JL) valdība. Par ekonomikas ministru kļuva Juris Lujāns no LPP, kas
tolaik bija JL sabiedrotais, un Latvenergo padomē vadību pārņēma Repšes deleģētais Vilis Vītols.
Uzņēmuma valdi laika gaitā papildināja ar jauniem locekļiem, tādējādi «atšķaidot» Miķelsona nokomplektēto
komandu. Šis ir laiks, ko Miķelsons, visticamāk, labāk neatcerētos. Varas maiņa nesa gaismā ne vienu vien
Latvenergo nesmukumu, uzņēmuma vadītājs regulāri konfliktēja ar akcionāra - valsts - pārstāvjiem. 

Atklājās, ka īsi pirms valdības maiņas Latvenergo valdes locekļiem mainīti līgumi, paredzot desmitiem
tūkstošu latu lielas kompensācijas par viņu pirmstermiņa atsaukšanu. Ja tajā brīdī padome nolemtu valdi
atsaukt, trijiem valdes locekļiem Miķelsonam, Meļķo un Ivaram Luizinikam kopā būtu jāizmaksā 241
tūkstotis latu. Miķelsons to attaisnoja ar vēlmi pasargāt valdes locekļus no politiskas atlaišanas. 

Kļuva arī zināms, ka 2002.gadā, kas bija tieši Saeimas vēlēšanu gads, Latvenergo mārketinga un sabiedrisko
attiecību budžets bijis 1,2 miljoni latu. Valdības pārstāvji uzskatīja, ka monopolistam tā ir nesamērīgi liela
summa. Līgumi bija noslēgti ar reklāmas aģentūrām OMD Latvija, kura pirms vēlēšanām apkalpoja TP,
Brandsellers DDB Baltic, kuru vadīja labs Miķelsona draugs Edgars Skulte, kā arī sabiedrisko attiecību
firmu PRAE. Medijos skanēja aizdomas, ka no Latvenergo naudas paralēli energouzņēmuma reklāmas
rēķiniem varētu būt segti atsevišķu partiju vēlēšanu izdevumi. Aizdomas stiprināja pagātnes notikumi, kad
Latvenergo pārskaitot parādu bankrotējušajai Bankai Baltija, gaisā izkūpēja 3 miljoni latu - pēdas tiem
joprojām nav sadzītas, bet aizkulisēs klīst nepierādīta versija, ka naudu sadalīja varas partijas. Visas iesaistītās
puses stingri noliedza aizdomas, ka noticis kas līdzīgs. 

Pēc šiem notikumiem ministrs Lujāns izteica neuzticību Miķelsonam, tomēr viņš amatā noturējās -
Latvenergo padome izlēma Miķelsonam dot otro iespēju. Vēlreiz jautājums par Miķelsona piemērotību
amatam dienaskārtībā parādījās 2005.gadā Aigara Kalvīša (TP) valdības laikā, kad ekonomikas ministrs bija
Krišjānis Kariņš (JL), tomēr beidzās ar partiju vienošanos Miķelsonu atstāt Latvenergo valdes
priekšsēdētāja amatā. Par labu viņam spēlēja fakts, ka monopolista finanšu rādītāji bija labi - uzņēmums
auga. 
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Ēnas uz iepirkumiem 

No KNAB sniegtās skopās informācijas secināms, ka Latvenergo vadītāju aresti saistīti ar aizdomām par
korupcijas noziegumiem uzņēmuma iepirkumos. Tagad redzams, ka pirmos brīdinājuma šāvienus jau
2005.gadā gaisā raidīja Latvenergo padomes priekšsēdis Vilis Vītols. Viņš vērsa uzmanību, ka Latvenergo
būvniecības iepirkumos uzvar vienas un tās pašas firmas, un pieļāva, ka tirgus ar kukuļu palīdzību ir sadalīts.
Kā komiska ilustrācija tam kalpoja gadījums, kad divām firmām bija sanācis misēklis un vienā no konkursiem
tās bija iesniegušas identiskus piedāvājumus, kur summas sakrita līdz pēdējam santīmam - Ls 123 174,02. 

Latvenergo un Ekonomikas ministrija toreiz nosolījās uzlabot iepirkumu procedūras, krēsls nevienam
nesaļodzījās. (Vilis Vītols tagad par Miķelsonu runāt nevēlējās.) 

Pēc pieciem gadiem Latvenergo iepirkumu bilde ir tieši tāda pati - lielajos būvniecības iepirkumos, kur tiek
izsolīti remontdarbi Daugavas HES un Rīgas TEC, vairumā gadījumu uzvar trīs firmas - LEC,
Energoremonts Rīga un Remus. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā ir atrodama informācija par
iepirkumiem no 2006.gada līdz šim gadam. Šajā laikā Latvenergo un tā meitas uzņēmumos Augstprieguma
tīkls un Sadales tīkls LEC ieguvis iepirkumus par 20 miljoniem latu, Energoremonts Rīga - par 38
miljoniem latu, Remus - par 5 miljoniem latu. Šajā summā nav ieskaitīti vēl vairāki miljonus vērti iepirkumi,
kurās minētie uzņēmumi uzvarējuši kopā ar citiem vai uzvarējušas ar tiem saistītas firmas. Piemēram, Remus
nekustamie īpašumi pērn par 800 tūkstošiem latu sakopa Augstsprieguma tīkla telpas un teritoriju, Remus
elektro kopā ar 2 RE 2008.gadā remontēja elektroietaises Rīgā par 9 miljoniem latu. Piedevām Latvenergo
ar šiem uzņēmumiem saista pagātne - tie tapuši uz padomju laika energoceltniecības struktūru bāzes vai to
darbinieki agrāk strādājuši Latvenergo. 

«Nav nekādas vienošanās,» tirgus sadali noliedz Remus ražošanas direktors Aldis Keišs. To pašu atkārto
LEC valdes priekšsēdētājs Andris Asars-Asarovskis: «Energobūvniecības projekti ir ārkārtīgi specifiski, un
tas ir šauras nišas segments.» Iepirkumu uzvarētāji savu veiksmi skaidro ar to, ka Latvijā ir maz uzņēmumu,
kuri drīkst veikt būvdarbus augstsprieguma zonā, un šādas licences dabūt ir grūti. Latvenergo mājas lapā
publicētajā kvalificēto pretendentu reģistrā norādīts, ka elektroietaišu būvdarbus līdz 330kV var veikt seši
uzņēmumi - bez minētajiem trīs vēl arī Remeks Serviss (kuram savulaik bija tas pats līdzīpašnieks kā Remus),
Elsana un Empower. 

«HES teritorijā pat zāli nevar nopļaut, ja nav licences darbam ar augstspriegumu,» komentē kāda iepirkumiem
agrāk tuvu stāvoša amatpersona. Latvenergo iepirkumi ir tēma, par kuru energoceltniecības uzņēmumi atklāti
runāt nevēlas, taču neformālās sarunās sūdzas, ka jauniem spēlētājiem šajā nišā ienākt ir teju neiespējami. Jau
konkursu nolikumos ir ierobežojošas prasības, kas automātiski atsijā nevēlamos. 

Industrijas spēlētāji atceras, kādu vētru 2004.gadā sacēla vācu uzņēmuma Besecke meitas firma Latvijā, kad
tā nejauši uzvarēja konkursā uz Olaines apakšstacijas rekonstrukciju. Tradicionālo uzvarētāju pārstāvji toreiz
griezās gan Latvenergo pārvaldes institūcijās, gan IUB, lūdzot konkursa rezultātus atcelt, jo vācieši
dempingojot. Mūsu rīcībā ir kādas Latvenergo amatpersonas ziņojums, kurā norādīts, ka Besecke piedāvāta
cena 307 tūkstoši latu bijusi par 35% zemākā nekā nākamajam pretendentam LEC un par 45% zemāka nekā
Remus. Nozares pārstāvji uzskata, ka Besecke piedāvājums demonstrējis reālās šādu pasūtījumu izmaksas un
parādījis to mērogu, kādā Latvenergo pārmaksā. Latvijas energomilzis gadā investīcijām atvēl ap 100
miljoniem latu. Ja Besecke piemērs tiešām raksturo tipisku iepirkumu sadārdzinājumu, tad pārmaksātā summa
gadā varētu sasniegt 30 miljonus latu vai vairāk. Besecke Latvenergo iepirkumos vairs nav piedalījies. 

Pie Latvenergo un Sadales tīkla iepirkumu veiksminiekiem vēl jāpiemin energofirma Jauda, kura regulāri
uzvar konkursos par elektromateriālu piegādi. Piecu gadu laikā tā saņēmusi pasūtījumus par 16 miljoniem latu,
bet kopā ar citām firmām dala pasūtījumus par vēl 95 miljoniem latu. Šīs firmas akcionāru vidū ir bijuši
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korupcijas skandālā aizturētais un tagad atstādinātais Sadales tīklu valdes priekšsēdētājs Ivars Liuziniks un
vadošs darbinieks Alfrēds Bimbiruls. (Jaunākie dati par akcionāriem nav publiski pieejami, jo Jaudai kā
akciju sabiedrībai tie nav jāreģistrē UR.) 

Šogad Latvenergo izpelnījās uzmanību ar dārgu koģenerācijas staciju Tukumā - industrijas pārstāvji sprieda,
ka to var uzcelt par 3 miljoniem latu lētāk. Piedevām IUB atklāja, ka Latvenergo ar Tukuma pašvaldību
noslēdzis nelikumīgu siltuma iepirkuma līgumu. Kad šī informācija nāca gaismā, Latvenergo no koģenerācijas
stacijas atteicās. 

Vēl nozares pārstāvji ar aizdomām raugās uz to, ka no Krievijas Latvenergo iepērk elektrību caur
starpnieku. Agrāk tā bija SIA Baltenergotrade, kura pieder Nīderlandē un Īrijā reģistrētām firmām.
2008.gadā starpnieks nopelnīja 2,8 miljonus latu. Ekonomikas ministrijas pārbaude šajā lietā beidzās ar
secinājumu, ka krievi lika iepirkt elektrību caur šo tirgotāju un tā piedāvātā cena atbilst tirgus cenām. Kopš
pērnā gada vidus sistēma ir mainījusies - pēc ministrijas sniegtās informācijas, elektrību tagad iepērk no
Krievijas energokompānijas meitas uzņēmuma Lietuvā INTER RAO Lietuva. 

KNAB apsūdzības 

KNAB pagaidām sabiedrībai atklājis vienīgi to, ka Latvenergo amatpersonas kopā ar privātfirmas īpašnieku
legalizējuši noziedzīgi iegūtus līdzekļus vairāk nekā miljona eiro apmērā. Shēmā iesaistīti Latvijā un ārvalstīs
reģistrēti uzņēmumi, veikti darījumi ar nekustamo īpašumu. Birojs izmeklē darījumus, kas slēgti kopš
2006.gada. 

Zināms, ka līdztekus Miķelsonam un Meļķo apcietinājumā atrodas biznesa konsultants Andrejs Livanovičs.
Pārējiem aizdomās turētajiem, kuru vidū bez Liuzinika ir vēl divas energouzņēmuma amatpersonas - Sadales
tīkla valdes loceklis Andrejs Stalažs un Austrumu reģiona tehniskais vadītājs Edgars Vitkovskis, piemērots
cits drošības līdzeklis. 

No publiski pieejamiem datiem iespējams izšķetināt, ka Miķelsonam, Meļķo un Livanovičam bijis kopējs
uzņēmums Innovia. Divas ar Livanoviču saistītas firmas ir pirkušas nekustamos īpašumus no Latvenergo
vadītājiem vai viņu ģimenes locekļiem - Livanoviča vadītā firma AGZ no Meļķo meitas 2007.gadā par 230
tūkstošiem latu nopirkusi dzīvokli rindu mājā Berģos, bet AGZ igauņu mātes firma Isengar OU šajā pašā
gadā Miķelsonam samaksājusi ap 400 tūkstošiem latu par kādu amatpersonas deklarācijā neidentificētu
nekustamo īpašumu. Šis ir arī gads, kad cita Livanoviča firma Energy Consulting gūst 1,8 miljonu latu
rekordpeļņu, ko tās īpašnieks Dienas biznesam raksturojis kā «lielu debesu dāvanu». 

Livanovičs Latvijā ir pārstāvējis enerģētikas koncernu Alstom Power, kurš piedalījies dažādos Latvenergo
rekonstrukcijas projektos, bet viņa dzīvesvietā Mārupē reģistrētā Šveices uzņēmuma AF Coleco filiāle kopš
2004.gada līdzdarbojusies TEC-2 rekonstrukcijā. Šogad izsludinātajā TEC-2 otrajā rekonstrukcijas kārtā
AF Coleco ieguvusi 3,79 miljonu eiro līgumu inženierkonsultantu pakalpojumu sniegšanai, liecina IUB
informācija. 

Pēc kriminālistikas ekspertu teiktā, konsultāciju pakalpojumi allaž bijuši izplatīts kukuļu naudas legalizēšanas
veids. 

KNAB nav atklājis, kuri Latvenergo projekti ir to izmeklēšanas lokā. Birojs arī nekomentē, vai
amatpersonas aizturētas ar kukuļu naudu rokā, kā to ziņoja TV3 raidījums Nekā personīga. 

Par spīti aprakstītajām saitēm, Miķelsona tuvākajiem līdzgaitniekiem grūti noticēt, ka Latvenergo vadītājs
būtu ņēmis kukuļus. «Jā, es uzskatu, ka viņš nav kukuļņēmējs, un ceru, ka tiesā to varēs pierādīt,» saka
Skulte. «Ja izrādīsies, ka tā ir taisnība, tad es nezinu, kuram tad vēl var uzticēties?» brīnās Kokins, taču tūlīt
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pat piebilst - «par Medofu arī ilgi nevienam nebija aizdomu». (Pieredzējušajam ASV finansistam Bernardam
Medofam pērn piesprieda 150 gadu cietumsodu par milzīgas krāpnieciskas shēmas izveidošanu.) 

Krievijas gāzes ietekme 

Šogad Latvenergo ir daudz kritizēts par plāniem TEC-2 otrajā rekonstrukcijas kārtā uzstādīt vēl vienu gāzes
bloku, kas palielina Latvijas atkarību no Krievijas gāzes. Turklāt vairāki enerģētiķi, piemēram, RTU profesore
Dagnija Blumberga, uzskata, ka elektrības patēriņš Latvijā nav tik liels, lai būvētu tik lielu staciju, bet ārējos
tirgos šī elektrība nebūs konkurētspējīga, jo TEC lielākoties strādās kondensācijas režīmā (proti, nebūs
vajadzības paralēli ražot siltumu, kas enerģijas ražošanu padarītu efektīvāku). 360 miljonu eiro vērtais TEC-
2/2 piedevām ir divreiz dārgāks nekā līdzvērtīgs projekts pirmajā TEC-2 rekonstrukcijas kārtā. 

Latvenergo atbilde ir viena - pēc viņu aprēķiniem, elektrības ražošana no gāzes ir visizdevīgākais risinājums,
bet TEC-2/2 ir dārgāks, jo tirgū būtiski cēlušās šādu staciju izbūves cenas. Ekonomikas ministrija
Latvenergo izvēli akceptēja, lai arī tās vadītājs Artis Kampars iepriekš savos paziņojumos bija izcēlies ar
stingru atbalstu vietējo atjaunojamo resursu izmantošanai. Arī tagad pārskatīt šo projektu ministrija negrasās,
vien sola pārbaudīt iepirkumu līgumus. 

Kamēr daži enerģētiķi lauza galvu, kas īsti slēpjas aiz TEC-2/2, pats monopolists nekādu risku neuzņemas, jo
ir panācis likumu izmaiņas, kas projekta izmaksas droši ļaus ierēķināt tarifā, ko maksās elektrības patērētāji.
Ik gadu šādā veidā Latvenergo saņems ap 38 miljoniem latu un, pēc dažu enerģētiķu aprēķiniem, 15 gados
investīciju atpelnīs ar uzviju - 210% apmērā. Tā kā Latvenergo valdē šogad atkal parādījās jautājums par
iespējamo uzņēmuma privatizāciju, nozares pārstāvji bažīgi raugās, vai zem šī nejaušā priekšlikuma neslēpjas
vēlme privātās rokās nodot garantētus ienākumus nesošo TEC-2. 

Zinot spēcīgo gāzes lobiju Latvijā un Aigara Kalvīša ciemošanos pie Vladimira Putina, tieši TEC-2/2
daudziem lika uzdot jautājumu, kā intereses īsti aizstāv Miķelsons. Vai viņš spēlē lielāku politbiznesa interešu
labā vai tiešām tic gāzei kā labākajam risinājumam? 

«Viņš savu viedokli spēja argumentēt un, domāju, izvēlējās, kā labāk Latvenergo un valstij,» uzskata Kokins.
Tradicionāli Miķelsons tiek uzskatīts par Šķēles cilvēku. Bijušais Škēles runasvīrs Jurģis Liepnieks šim
uzskatam nepiekrīt un norāda, ka tas cēlies no diviem avotiem. Pirmkārt, Šķēle un Miķelsons beiguši vienu
augstskolu (LLU Mehanizācijas fakultāti). Otrkārt, Miķelsons nokļuva Latvenergo Šķēles valdības laikā, lai
arī pie šī lēmuma liela nozīme bijusi arī Kehrim. Kad vaicāju, kā izskaidrot Miķelsona vizīti Šķēles birojā, ko
pamanījuši aculiecinieki, Liepnieks ir lakonisks - Latvenergo vadītājam nācies vērt daudzu partiju šefu
durvis. 

«Man nav ilūziju, ka Latvijā, kur politbiznesa vides veidotājiem ir tik liela ietekme, arī Miķelsons to izjuta un
viņam nācās rēķināties ar politisko konjunktūru,» vērtē Kampars. «Taču es nedomāju, ka viņš bija bandinieks
kāda rokās,» tā ministrs. Miķelsons pats ir dzirdēts ironizējam, ka viņš ir «oranžs». Un tomēr - reizēs, kad
sašūpojies Miķelsona krēsls, viņu vienmēr stingri ir aizstāvējusi tieši TP. 

Aizraujas ar auto 

«Kārlis ir ne tikai ārkārtīgi patīkams un inteliģents cilvēks, bet arī visu man zināmo labo īpašību iemiesojums,»
Liepnieks piekodina, lai šo noteikti uzrakstu. «Ja man būtu jānosauc Kārļa spilgtākā īpašība, es teiktu, ka viņš
ir kārtīgs saimnieks,» raksturo Edgars Skulte. «Visas lietas, kurām viņš ķeras klāt, viņš pats arī dara - atrota
piedurknes un skrūvē vai remontē. Salīdzinot ar viņu, jūtos baltrocītis.» 

Miķelsons ir izteikts ģimenes cilvēks, un draugi spriež, ka viņa arests ir sāpīgs trieciens kā pašam, tā ģimenei. 
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Miķelsonu ar Liepnieku, Skulti un citiem pazīstamiem cilvēkiem saista kopējs vaļasprieks - kartings.
Domubiedri Kandavā ir izveidojuši modernu kartinga trasi. Miķelsons aizraujas arī ar retro automobiļiem,
viņam īpašumā ir divi Jaguar luksusa automobiļi - viens ražots 1958.gadā, otrs 2007.gadā. Starp Miķelsona
hobijiem vēl minama vīnu un pīpju kolekcionēšana. «Manā skatījumā Kārlim ir enciklopēdiskas zināšanas par
rokmūziku,» papildina Skulte. 

Vairāki Miķelsona paziņas norāda, ka viņam piemīt izteikta godkāre. Būdams Latvenergo valdes
priekšsēdētājs, savulaik valdē uz balsošanu vairākkārt licis jautājumu, lai viņu paralēli apstiprina par
uzņēmuma prezidentu. Valde šo titulu ilgi neapstiprināja. «Viņš katru dienu alka statusa apliecinājuma,» teic
kāds Latvenergo darbinieks, norādot, ka strīdus par darba jautājumiem Miķelsons nereti uztvēris kā
personisku apvainojumu. 

Viņa biogrāfijā ir epizode, kas liecina, ka Miķelsonam nav svešas arī sīkas atriebības. Viņš Prāgā piedalījies
enerģētikas konferencē, kurā kā runātājs bija uzaicināts arī kādreizējais Latvenergo valdes loceklis Matīss
Paegle, ar kuru Miķelsonam bija saspringtas attiecības. Ieraugot Paegli, Miķelsons mēģinājis organizatorus
pierunāt, lai Paeglem neļauj runāt. Tas nav izdevies, un Paegles uzstāšanās laikā Miķelsons pametis zāli.
Diemžēl paša Latvijas valsts energokompānijas vadītāja uzstāšanās, kā rāda mūsu rīcībā esošā novērtējuma
tabula, šīs konferences dalībnieku vidū izpelnījās otro zemāko atzīmi.

 

Kārlis  Miķelsons

Dzimis 1959.gadā Rīgā 

1982.gadā beidzis LLU Mehanizācijas fakultāti 

No 1982. līdz 1991.gadam strādājis Bauskas ceļu būvniecības iecirknī, sākumā kā līnijas meistars, vēlāk kā
priekšnieks 

Deviņdesmito gadu sākumā nodarbojies ar automašīnu tirdzniecību un remontu 

1996.gadā pievienojies Statoil, bijis SIA Latvija Statoil izpilddirektors 

Kopš 2000.gada ieņem Latvenergo valdes priekšsēdētāja amatu

Precējies, trīs meitu tēvs

 

Fakti no 2009.gada amatpersonas deklarācijas

Īpašumā ir dzīvoklis Rīgā un zeme un ēkas Viesturu pagastā

Pieder divas automašīnas Jaguar - ražotas 2007. un 1958.gadā

Skaidrā naudā uzkrāti 7000 lati un 7000 eiro

Bankās Latvijā un Šveicē uzkrāti ap 90 tūkstošiem eiro

Algā Latvenergo saņēmis 50 tūkstošus latu
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Aizdevis 39 tūkstošus latu un 77 tūkstošus eiro

Parādi - 6779 latu un 6913 eiro

 

Kārļa Miķelsona privātfirmas

SIA Innovia - Miķelsons līdzās Meļķo ir lielākie līdzīpašnieki. Agrāk līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs
bijis arī apcietinātais Livanovičs. Kā darbības veids norādīti pētījumi un eksperimentālās izstrādes.

SIA Cell Finance - uz pusēm pieder Miķelsonam un Meļko. Reģistrēta kādā Latgales priekšpilsētas
daudzdzīvokļu namā, darbības veids nav norādīts.

SIA Unleash Performance - Miķelsons ir lielākais līdzīpašnieks. Nodarbojas ar auto apkopi un remontu.

SIA Braukšanas mācību centrs - Miķelsons ir viens no vairākiem līdzīpašniekiem. Apsaimnieko Kandavas
kartinga trasi.

Dati: Lursoft

Fakti par Latvenergo

2008.gadā Dienas biznesa TOP 500 pēc apgrozījuma bija lielākais Latvijas uzņēmums

Pērn apgrozījums bija 500 miljoni latu

Peļņa - 20 miljoni latu, ko ieskaitīja valsts budžetā

Aktīvu vērtība - 1,7 miljardi latu

Dati: Latvenergo un DB

Ieteikt šo rakstu? Jā(6)
Izdrukāt Nosūtīt Share   

Populārākie viedokļi

Tipiņš Kaut kur ir lasīts, ka K. Miķelsons esot Šķēles brālēns, viņu mātes esot māsas... Ja uzmanīgi
paskatās uz bildēm, tad līdzība ir viegli saskatāma.

  2 ATBILDES  ATBILDĒT  pirms 6 stundām

Pievienot viedokli →

Šonedēļ žurnālā
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