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J. Lelis: “Vērtība nav vienīgais rādītājs, bet arī vērtību ziņā parasti pasaulē notiek 
otrādi. Pie uzņēmuma dalīšanas parasti sešdesmit, septiņdesmit procenti ir tie, kas 
uzvar. Kopējā vērtība pieaug daļējiem uzņēmumiem, bet pie apvienošanas parasti 
tieši otrādi – sešdesmit procenti nonāk situācijā, kad viņu kopējā vērtība samazinās. 
Un šeit ir konkrēti argumenti, kāpēc viņi samazinās, to var arī pastāstīt.”  
 
J. Lelis: “Uzskatu, ka vērtība samazināsies.” (Uzņēmumu vērtība pēc apvienošanās) 
 
J. Lelis: “Ir vairāki argumenti, kas runā pret. Pirmkārt, kāpēc akcionāri nav ļāvuši 
Lattelecom saņemt mobilo licenci, kad izdalīja 2,6 frekvenču diapazona 4G mobiliem 
tīkliem. Tas nenotika. Droši vien, ka te stāstīja, ka bija viens no akcionāriem, kas to 
nevēlējās. Un tad, kad šinī situācijā, kā Jūs paši teicāt, viņiem ir vēl 23% LMT tīkla, 
apvienošanas situācijā TeliaSonera automātiski saņem kontrolpaketi. Pie vienādiem 
vērtējumiem mobilo tīklu un Lattelecom šī starpība ir apmēram 11%, 11,3%. Un šinī 
situācijā pat valdes sastāvā, ja viņi būtu divdesmit, teiksim tā kā tagad visus apvieno, 
tad 11 cilvēki būtu no Teliasonera un tikai 9 būtu no Latvijas. Tad runāt par to, ka viņi 
dabūs tur kontrolpaketi ir, pirmkārt, nepareizi, otrkārt, ja vienās rokās nonāk 
kontrolpakete, tad vērtība pārējai daļai, tas ir Latvijas valsts daļai, noteikti tiks 
mazināta. Un investoriem nebūs interesanti.“ 
 
J. Lelis: “Latvijas valdībai būs grūtāk atrast pircēju daļai, kura paliks priekš mūsu, 
iespējamajām privatizācijas procedūrām.” 
 
J. Lelis: “Un te ir ļoti svarīgi, ka tie 23%, īstenībā, ja sadala starp Lattelecom 
akcionāriem, tad šie 23% dalās - 49 pret 51, un TeliaSonerai tur arī izveidojas šis 
vairākums.” (LMT akcionāru daļas) 
 
J. Lelis: “Lattelecom un LMT šinī ziņojumā ir speciāli novērtēts tā, lai LMT vērtība 
būtu daudz mazāka. Tad, šinī situācijā apvienojot var kaut ko kompensēt, ne jau velti 
viņi runā, ka 53% pat pie šiem vērtību... Es neesmu runājis par manipulācijām. Citi 
varbūt, bet es nesaku, ka tā ir manipulācija. Jebkurā gadījumā valdība meklē sev 
izdevīgus risinājumus, un te varbūt tāds, mēs te pat apspriedām, varbūt tas ir tāds 
lotusa papīrs - bija palaista informācija speciāli, lai dzirdētu, kādas ir reakcijas, kur ir 
plusi un mīnusi, un valdības komandai tādā gadījumā būtu vieglāk risinājuma 
procesā meklēt labākus variantus, uzreiz redzot.... Bet tas ir tāds arī labs pozitīvais 
moments, jo šinī situācijā it kā neiesaistot sabiedrību viņi defakto to sabiedrību 
dzirdēs.” 
 
J. Lelis: “Tad iznāk - nevis Latvijas valdība saņems naudu par savām daļām, bet 
Latvijas valdība būs spiesta vēl ieguldīt līdzekļus, lai atpirktu kaut kādas daļas, lai 
saņemtu kontrolpaketi. Šinī situācijā uzreiz ir redzams, ka Latvijas valdība jau ir 
zaudētāji pašā koncepcijā. “ 
 
J. Lelis: “Tad 49% ir par labu TeliaSonerai un vēl vairāk, ka viņiem samaksās.” 
 
J. Lelis: “Mēs viennozīmīgi uzskatām, ka klienti zaudēs. ... Tāpēc, ka šinī situācijā jau 
tehnoloģiju attīstība ir aizgājusi tik tālu, ka mēs vairs nedalām pārraidot informāciju – 
televīzija vai runas pakete. Tā kā konteineros vedam kravu un galapunktā viss tas 
cipars tiek pārveidots. Šinī situācijā notiek cīņa par klientu, nevis cīņa par 



tehnoloģijām, un tad, kad divi operatori darbojas ar klientiem, tad, protams, viņiem ir 
labāk tā situācija klientam, izvēlēties vienu vai otru.... Noteikti, bet tad, kad paliks 
viens, teiksim ar būtisku ietekmi, nerunāsim vēl par dominanci, tādu operators. Tad 
jebkurš valsts uzņēmums rakstot savus pieteikumus tenderam, aprakstīs visus tos 
pakalpojumus, kurus sniedz šis te lielais, mūsu dominējošais operators... Un 
pārējiem būs ļoti grūti iesprausties šinī situācijā, lai saņemtu kādu pakalpojumu. 
Paies pavisam neilgs laiks, kad Lattelecom būs jārāda labus rādītājus, un to var 
panākt tikai ar cenu kāpumu.” 
 
J. Lelis: “Es gribētu uz Lattelecom pusi pateikt, īstenībā to, ko Abramas kundze teica, 
tas ir ļoti svarīgs. Stratēģiskais dokuments par to, kā nozare attīstās ir vajadzīgs. 
Ministru kabineta noteikumos ir ierakstīts, ka jāsagatavo stratēģisko dokumentu par 
inženiertīklu attīstību Latvijā. Ja tāds eksistētu, tad vieglāk būtu arī vērtējumu taisīt 
šinī situācijā, veidot kā ir ar Lattelecom. Piekrītam, piekrītam, ka ir grūti klientam.” 
 
J. Lelis: “Jāņem vērā, ka Lattelecom savā attīstībā ne tikai gājis priekšā mazajiem 
uzņēmumiem, kas fiksētā tīklā strādāja, bet pa šo laiku ir ieguldīts tīkla attīstībā 
vairāk nekā puse miljarda latu izteiksmē, tas ir nerēķinot nemaz diskaunta likmi, kas 
ir, varētu būt tas cipars vēl lielāks. Savā attīstībā Lattelecom ir nonācis situācijā kopā 
ar LMT, kad neviens jaunais uzņēmums šeit vairs necentīsies ienākt, jo tādus 
līdzekļus neviens nevar atrast.” 
 
J. Lelis: “Jā, te gāja runa par tām pozitīvām, iespējamām naudas plūsmām. Ja 
TeliaSonera pirms tam bija gatavi, un viņi man liekas gandrīz katru gadu izsaka 
viedokli, ka viņi ir gatavi iepirkt Lattelecom daļas un LMT daļas, tad apvienošanas 
procesā viņiem ir kontrolpakete. Viņiem vairs nav nekas jāpiemaksā klāt, lai varētu 
veidot tādu uzņēmumu, bet galvenais, ka ārzemju uzņēmēji zaudēs interesi par to 
atlikušo daļu.” 
 
J. Lelis: “Noteikti nav iespējams konkurēt ar tādu lielu uzņēmumu, bet maziem 
uzņēmumiem ir dažādas cenas, kā Jūs paši teicāt. Ja šie mazie uzņēmumi būs 
spiesti pateikt “Paldies” un aiziet no šejienes.... Tā kā Kiršteins teica, tas ir iespējams 
lielos reģionos. Un kas notiek laukos, lauki ir mūsu vissliktākā situācija, ne jau velti 
platjoslas internetu tagad veido, izmantojot Eiropas naudu.” 
 
J. Lelis: “Iznāk tā, ka Lattelecom atkal dabūja vēl speciāli savu nišu -  Virszemes 
televīziju, kurai ne tikai dominējoša, monopola situācija, bet jāatgādina, ka 
Lattelecom peļņu 2012. gadā veidoja apmēram 30% no īpašuma izpārdošanas, un 
30% no dividendēm, kuras saņem par LMT akcijām. Un tas nozīme, ka šos labos 
rādītājus, kas ir Lattelecom, veido tieši mobilā tīkla darbība.” 
 
J. Lelis: “Juri, bet kā viņš var direktīvu ietekmēt uz šo procesu?...(Kura direktīva) 40. 
par infrastruktūras atdalīšanu no pakalpojumiem.” 
 
J.Lelis: “Tieši otrādi, tad, kad apvienošana notiek, tad dominanti izveidojas.. Tas 
nozīmē, ka šīs 140 direktīvas darbībai ir  jāpievērš lielāka uzmanība.” 
 
J. Lelis: “Tas nozīmē, ka īstenībā Lattelecom vērtība pēc tās atdalīšanas tanī 
infrastruktūras sadaļā būtu daudz lielāka un no pakalpojumu sniegšanas daudz 
zemāka. Tas nozīmē, ka šeit ļoti uzmanīgi jāseko, kas tad notiek pēc ar to kopējo 
vērtību uzņēmumam.” 
 
J.Lelis: “Tieši atgādināt šinī situācijā varētu, ka tad, kad Lattelecom 1998. gadā 
Privatizācijas aģentūrā tika nodots, apmēram pēc diviem gadiem Privatizācijas 
aģentūra pētīja jautājumu kā apvienot vienā koncernā LMT un Lattelecom. Tas bijis 



tieši 2000./2002. gadā un toreiz atteicās, un viens no argumentiem ir bijis, ka vērtība 
varētu kristies un tās pārējās daļas nevarētu pārdot. Toreiz ļoti aktīvi runāja par to, ka 
Lattelecom ir miljardu.. Bet šeit šinī situācijā pavērās - iespēja privatizēt Lattelecom 
un LMT, bet mūsu priekšlikums ir, ka to jādara atsevišķi un tikai dažādās rokās 
jānonāk Lattelecom un LMT. Tad ir konkurence. Izpēte noteikti ir vajadzīga, nemaz 
nerunājot par to situāciju. Tas ir tas, ko es teicu – stratēģiskais dokuments ir 
vajadzīgs vispār.” 
 
J. Lelis: “Šeit jau vajadzētu pieminēt, ka tieši Igaunijas variantā fiksētais un mobilais 
tīkls bija vispirms biržā kotēts, un šinī situācijā tas būtu ļoti labs paņēmiens, kādā 
veidā varētu noteikt tās iespējamās robežas. Un ja mēs neesam biržā kotēti – 
Lattelecom, LMT, tad mums šī igauņu pieredze varētu aiziet malā.” 


