
1/2 Pērc, pārdod, maini - nra.lv sludinājumu sadaļa
 

Otrdiena, 18.maijs  Vārda dienas: Ēriks, Inese, Inesis  ABONĒŠANA
 

Sākums Latvijā Pasaulē Ekonomika Sports Izklaide Viedokļi Foto Video Vakara Ziņas Māja Sludinājumi Arhīvs Virszemes TV

Fonta lielums: A  A
 

Drukāt

Ziņot redakcijai

Sūtīt uz e-pastu

Komentēt
 

Ievietot Facebook

Ziņot Twitterī

Ieteikt draugiem

SAISTĪTIE RAKSTI

TV skatītāji
neapmierināti ar
Viasat [11]

Līdz analogās
apraides izslēgšanai
atlikušas 20 dienas
[2]

Atrasts likumīgs
risinājums, kā
apgādāt
maznodrošinātos ar
dekoderiem [2]

Digitālās televīzijas
dekoderus var nopirkt
arī pastā [1]

"Lattelecom": Vaidere
klaji iejaucas biznesā
[13]

Otrdiena, 18.maijs (2010), plkst.12:21 | Kristaps Kārkliņš

Latvijas 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.

„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 Lattelecom
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 G.Kokins.

Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā.
Uzņēmums piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus,
sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus.
Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus,
interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu
ārpakalpojumus. Lattelecom grupā ir pieci uzņēmumi - SIA Lattelecom,
Lattelecom BPO, Citrus Solutions, Lattelecom Technology un tam
piederošais meitasuzņēmums Baltijas Datoru Akadēmija. Lattelecom
kopuzņēmums izveidots 1994.gadā. 51% daļu kapitāla pieder Latvijas
Republikai, 49% - konsorcijam TILTS Communications, kas savukārt pieder
Sonera Corporations meitasuzņēmumam Sonera Holdings B.V. 99,4 %
Sonera Corporations daļu pieder uzņēmumam Telia Sonera AB.
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Lattelecom valsts budžetā ieskaitījis 14 686
355 latu dividendes
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Vai gadījumos, kad bērnu pie ārsta neved
vecāki, bet citas personas, būtu jāpieprasa
notariāli apstiprināta izziņa?

 Jā, lai izvairītos no situācijām, kad šādas vizītes
pie ārstiem notiek vecākiem nezinot

 Jā. Tā mediķi jutīsies pārliecināti, ka šādas
vizītes notiek ar vecāku piekrišanu

 Nē. Tas ir tikai normāli, ka bērnus pie ārsta ved
vecvecāki vai aukles

 Nē. Tā ir lieka birokrātija

 Nē. Tas ir absurdi
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"Kombuļu" Inese metas dāņu pensionāra
skavās

Karsuma māsa – populārākā Manheimā
Vai 15. maija apvērsums?

Zviedrijā atrod trīsmetrīgu siļķi

Latvija sagrauj Norvēģiju ar 5:0

Sievietei paliek slikti pie stūres; automašīna
iegāžas upē

Mensona bijusī sieva Dita fon Tīza kaila
filmējas Rundāles pilī
Nav tālu līdz policejiskai valstij

Mediķiem bažas par kanibālu Latvijā

Sieviete ar iesauku Nikita nodur kaimiņu
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Pārvērtības (Alda Zariņa): Dāvana Mātes
dienā Skatīt vairāk »

Skatīt vēl: « Iepriekšējās | Visas | Nākošās »

Par pārvērtību dalībnieci/ku vari kļūt, aizpildot
anketu žurnālā Māja.
Aicinām pieteikties stilistus un
skaistumkopšanas salonus projektam
"Pārvērtības" pa telefonu 67886705!
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Kods*   Ievadiet attēlā redzamos ciparus.
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Tu jautā, Māja atbild!

Raksti un uzdod jautājumus par visām tevi
interesējošām lietām, tēmām un nezināmo! Māja
palīdzēs rast speciālistu atbildes!

Skatīt visas 958 atbildes »

Sporta Avīze+ piedāvā

Vai Lipmans atkāpsies? (20)

Uzdevums nav izpildīts. Kas ir
izpildīts? (51)

Latvija pret Čehiju. Ko viņi
izdarīja? (20)

Žurnāls "Sporta Avīze" online

Sporta Avīze. 20.numurs (18.-
24.maijs)

Sporta Avīze. 19.numurs (11.-
17.maijs)

Sporta Avīze. 18.numurs (5.-
10.maijs)

Sportacentrs.com piedāvā

Ozoliņš "Dinamo" arī nākamsezon
(52)

Visi kā viens - eksperti prognozē
VEF uzvaru (7)

Norvēģijas būt vai nebūt (71)

 

Reklāma

RĪGAS PRIVĀTĀ KAPSĒTA
Pārdod un rezervē kapu vietas. NEATKARĪGI NO
DZĪVESVIETAS. www.privatkapi.lv

Metāllūžņu iepirkšana
Vienmēr labākā cena melnajiem un
krāsainajiem metāllūžņiem.

Lētas aviobiļetes
Cenas no Ls 14,50. Bremen, Oslo, London,
Brussels un citi.

Angļu valoda - Bezmaksas
Ievieto savu CV un saņem angļu valodas
apmācību 500Ls vērtībā

Lēti lidojumi!
Visi pieejamie lidojumi par zemākajām
cenām!

Jāņi

sils
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