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Nievā Latvijas zemniekus, slavē padomju iekārtu. Politiķis Jānis Urbanovičs
("Saskaņas Centrs"), bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva padomnieks
Igors Jurgens un Juris Paiders "Baltijas forumā" atklāja trešo kopīgi rakstīto grāmatu
"Nākotnes melnraksti". Tajā slavēta padomju vara un komunistu partija, kas, kā
rakstīts grāmatā, "jo sevišķi rūpējusies par tautas materiālā un kultūras līmeņa
pacelšanu". Savukārt pirmskara Latviju grāmatas autori sauc par atpalikušu agrāru
zemi, kas nodarbojās ar sīko rūpniecību un to darīja ar atpalikušu tehniku. Par laimi,
kā norāda autori, Padomju Savienība nāca ar piecgades plāniem un izrāvienu
ražošanā. "Baltijas forumu" un tātad ari šīs grāmatas izdošanu jau kārtējo gadu
atbalstīja "Latvijas dzelzceļa" meitas uzņēmums "LDz Cargo".
Jaunas mašīnas par teju trīssimts tūkstošiem. Saeimas Kanceleja izsludinājusi
atklātu konkursu par autotransporta iegādi Saeimas autobāzei. Par kopējo summu
299 000 latiem plānots iegādāties deviņas jaunas vieglās automašīnas un divus
autobusus ar 19 pasažieru vietām. Autobāzes atjaunošana, iegādājoties
ekonomiskākas automašīnas, ļaus samazināt degvielas un autoparka uzturēšanas
izmaksas. Pašlaik autobāzē ir 81 transporta vienība, to vidējais vecums ir desmit
gadi". Līdzekļus automašīnu iegādei nodrošinās no Saeimas autobāzes sniegto
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Attālākie novadi var palikt bez interneta. Bezvadu interneta nodrošinātājs "Triatel",
kuram valsts programmas ietvaros bija pienākums visā Latvijā ieviest un uzturēt
interneta pieslēgumu, apsver iespēju atteikties no pakalpojuma sniegšanas
attālākos lauku reģionos. Uzņēmuma pārstāvji skaidro, ka mazā iedzīvotāju skaita
dēļ interneta nodrošināšana nav rentabla Krievijas pierobežā un Kurzemes ziemeļu
daļā. Satiksmes ministrija iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo citi komersanti,
piemēram, mobilo sakaru operatori piedāvā līdzīgus pakalpojumus. Tāpat par teju
20 miljoniem eiro no Eiropas Savienības (ES) fondiem uz 365 mazāk apdzīvotām
vietām pašlaik ierīko īpaši jaudīgu optisko internetu. Pieredze gan liecina, ka
pirmajos gados optiskā tīkla infrastruktūra var netikt aktīvi izmantota un superātrā
interneta lietotāju skaits pieaugs lēni.
Uz banku - ar trīslitru burku. Tuvojoties eiro ieviešanai, iedzīvotāji aktīvāk cenšas
iekrāto skaidro naudu iemaksāt bankas kontā. Bankas "Citadele" korporatīvo
komunikāciju daļas vadītāja Ieva Prauliņa stāsta, ka cilvēki monētas uz banku
nogādā ne tikai krājkasītēs un maisiņos, bet arī somās un pat trīslitru burkā.
Galvenokārt monētas skaita ar naudas skaitāmajām mašīnām, tādēļ šis process
notiek ātri un cilvēku rindas neveidojas. Jāpiebilst, ka Latvijā turpina samazināties
apgrozībā esošās skaidras naudas apjoms. Septembri tas noslīdēja zem viena
miljarda latu robežas un bija 970,95 miljoni latu.
(Ziņas no portāliem www.tvnet.lv, www.delfi.lv, www.apollo.lv)
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