Otrdiena
2005. gada
30. augusts
#201 (4282)
Cena 30 sant¥mi

www. nra.lv

PÇrpild¥tÇs dienesta viesn¥cas piedÇvÇ studentiem ¥rït dz¥vokli vai istabu

Kopm¥tnïs vietu nepietiek
Intriga

Kaspars
Kambala sevi
rÇd¥s spïlï
pret Izraïlu

µ¥nas
importa
kvotu kr¥ze
EiropÇ
Eiropas Komisija sola rast Çtru risinÇjumu, lai novïrstu situÇciju, ka
Eiropas Savien¥bas (ES) noliktavÇs
izveidoju‰ies lieli nepÇrdotu µ¥nas
tekstilizstrÇdÇjumu krÇjumi. Se‰Çm preãu grupÇm, ‰Ç gada µ¥nas
importa kvotas jau beigu‰Çs.

LASIET8. lpp.

Lelde PETRÅNE, tÇlr. 7062467

Lai apturētu straujo tekstilizstrādājumu importa pieaugumu no Ķīnas, jūnija vidū ES panāca vienošanos ar šo valsti, ka tās tekstilizstrādājumu eksporta pieaugums uz ES desmit kategorijās līdz 2007. gada beigām būs ierobežots. Kvotas tika ieviestas, lai aizsargātu ES apģērbu ražotājus, kurus pēc globālās kvotu sistēmas atcelšanas šā gada sākumā apdraudēja strauji augošais Ķīnā ražoto
preču imports.
BIZNESS6. lpp.

Viesu∫vïtra
virzÇs uz
JaunorleÇnu
Vismaz miljons cilvïku ir pametu‰i mÇjvietas JaunorleÇnÇ, baidoties no spïc¥gÇs vïtras, kas, sasniedzot vïja Çtrumu 248 kilometri stundÇ, vïtru se‰pakÇpju
Saf¥ra-Simpsona skalÇ ir ceturtajÇ
kategorijÇ.

Foto: Aigars EGL±TE, Neatkar¥gÇ

JÇnis BUHOLCS, speciÇli Neatkar¥gajai

VALÌTAS KURSS5. lpp.

KÅ DZ±VOKL±. R¥gas TehniskÇs universitÇtes studenti Oskars Genals (no labÇs) un JÇnis Bïrzi¿‰, kas vietu kopm¥tnï dabju‰i bez problïmÇm, par dz¥vi nesdzas,
sakot, ka ‰eit sal¥dzinÇjumÇ ar citÇm kojÇm ir cilvïc¥gi, kÇ dz¥vokl¥
ZIøAS4. lpp.
LAIKA ZIøAS12. lpp.

Sestdien L¥vbïrzes pagastÇ atrasti
divi bojÇ gÇju‰i cilvïki, kuru nÇve bija iestÇjusies, saskaroties ar norautiem elektr¥bas vadiem.

Lauku skolu un citu pa‰vald¥bas
iestÇÏu remonti un labiekÇrto‰ana
ir izplat¥tÇkais mïr˙is, kam finansïjumu ‰Ç gada budÏeta groz¥jumos lgu‰i Saeimas deputÇti, iesniedzot vairÇk nekÇ 300 priek‰likumu. Valdo‰Ç koal¥cija atbalst¥ja
ar¥ Tïvzemei un Br¥v¥bai/LNNK kÇ
«konstrukt¥vas
opoz¥cijas»
priek‰likumus.

Vai zinÇt, kÇ jÇr¥kojas,
ja kÇds guvis
elektrotraumu?
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ÅRZEMîS7. lpp.

Ierïd¿i
Rïzeknie‰u nauda
Jïkabsons ka‰˙ïjas
pïk‰¿i nonÇk MeÏvidos projektï
ar Policistu biedr¥bu
gulo‰o
policistu
pie slïgtas
skolas

Redzïjums

Agnese MARGîVIâA, tÇlr. 7062443

Zaļo un zemnieku savienības
(ZZS) Saeimas frakcijas deputāts
Staņislavs Šķesteris pēdējā brīdī lūdza mainīt savu priekšlikumu, 6000
latu atvēlot ne vairs Rēzeknes logo-

pēdiskās internātskolas logu bloku
nomaiņai, bet Ludzas rajona Mežvidu 1. pamatskolas sporta zāles grīdas
nomaiņai. Deputāts Neatkarīgajai šo
pēkšņo savu nodomu maiņu iesākumā skaidroja ar Latvijas Zemnieku
savienības (LZS) neveiksmi Rēzeknes domes atkārtotajās vēlēšanās
20. augustā. «Rēzeknē mēs tomēr
nevinnējām, zaudējām. Šajā pilsētā
tomēr nav perspektīvas,» sprieda
S. Šķesteris, piebilstot, ka «varbūt to
politisko kanti» nevajadzētu uzsvērt.
Galvenais iemesls, kāpēc nauda nonāks Mežvidos, nevis Rēzeknē, neesot vis tas, ka rēzeknieši zemniekus
pievīluši, 20. augustā nobalsojot par
citiem politiskajiem spēkiem.

Iek‰lietu ministrs îriks Jïkabsons,
nespïjot sagaid¥t no Latvijas Policistu biedr¥bas (LPB) priek‰likums,
aicina biedr¥bu «pÇrtraukt spïlïties un vïrtït Iek‰lietu ministrijas
un Valsts policijas vad¥bas darbu
pïc bt¥bas».

Divi R¥gas domes departamenti
vakar izbr¥n¥ti atklÇja, ka vi¿iem
nav atbildes uz Neatkar¥gÇs jautÇjumu, kÇ varïja izveidoties
mu∫˙¥ga situÇcija, ka Çtrumu ierobeÏojo‰o valni ier¥kos ar¥ pie ‰ovasar jau likvidïtÇs R¥gas 44. vidusskolas.

AKTUALITÅTE3. lpp.
Ilze UP±TE, tÇlr. 7062632

Foto: Aigars EGL±TE, Neatkar¥gÇ

JÇnis, grupas
H2O mzi˙is:
– Ja redzïtu, ka kÇds
ticis pie elektr¥bas
vadiem un raustÇs,
sauktu pal¥dz¥bu.
Laura, sekretÇre:
– Vispirms jÇpa¿em
koks un jÇsit pa vietu, ar kuru cilvïks
pieskÇries pie elektr¥bas vada.
Miroslavs,
students:
– No sÇkuma jÇmïÆina atraut vi¿u no
vadiem. Pats tu to
nevari dar¥t.
Konstant¥ns,
students:
– Es to nezinu. Man
nekad elektrotraumas nav biju‰as.

Viesuļvētru Katrīna, tai traucoties pāri Luiziānas dienvidiem un
sasniedzot Jaunorleānu, pavada
sptipras lietavas. Laikapstākļu eksperti ir pauduši draudīgus paredzējumus par Jaunorleānas likteni vētras laikā, sakot, ka tūkstošiem māju
varētu tikt sadragātas un miljons
cilvēku varētu palikt bez mājvietas,
ziņo Reuters. Vakar no rīta daudzi
devās uz drošākām vietām, arī uz
425 kilometrus tālo Teksasu.

Kaimi¿i divu cilvïku nÇvï
saskata Latvenergo vainu
«Nezinu, vai tie‰Çm Latvenergo
savÇ sistïmÇ nevarïja paman¥t,
ka vienÇ no zemsprieguma l¥nijÇm pÇrrauts vads, – man ‰˙iet,
ka tas jau nu noteikti ir akmens
vi¿u dÇrzi¿Ç,» sprieÏ sestdien no
elektrotraumas bojÇgÇju‰o Jelgavas rajona L¥vbïrzes pagasta
iedz¥votÇju kaimi¿iene.
Krist¥ne LANGENFELDE,
tÇlr. 9458503,
Neatkar¥gÇs korespondente Zemgalï

Sestdien agri no rīta Jelgavas
rajona Līvbērzes pagastā atrasti

divi bojāgājušie, kuru nāve iestājusies, saskaroties ar pārautiem
elektrības vadiem. Lai arī policijas
informācija liecina, ka nelaime notikusi ap pulksten 6 vai 7 no rīta,
kaimiņiene Žanna gan neņemas to
apgalvot. «Manuprāt, viņi noteikti
uz ūdens pusi bija devušies vēl
tumsā un tāpēc arī zemē gulošo vadu nepamanīja. Nezinu, kāpēc policijai tāds pieņēmums, jo tam apstiprinājuma nav – neviens jau neredzēja brīdi, kad viņi izgāja no
mājas, un ekspertīze arī vēl nav
veikta, lai tik precīzi pateiktu nāves
iestāšanās brīdi.»
ZIøAS4. lpp.

Skola ir nosaukta to četru vidū, pie
kurām bērnu drošības labad septembrī ierīkos gulošos policistus.
Rīgā pie mācību iestādēm turpina
ierīkot gulošos policistus jeb ātrumu ierobežojošos vaļņus, trīs tādi uzbūvēti
pie Rīnūžu un Juglas vidusskolām.
Rīgā ir 147 pašvaldības vispārējās
izglītības skolas un 149 pirmsskolas
mācību iestādes, pie 54 izglītības iestādēm ir gulošie policisti. Šogad Rīgā
pie dažādiem objektiem ierīkoti
73 ātrumvaļņi. Viena ātrumvaļņa ierīkošanai vajag 1800 latu.
Rīgas domes Satiksmes departamenta preses sekretārs Andris Pudāns darbu veikšanu, kad mācību
gads jau sācies, skaidro ar vēlmi taupīt, jo vasara celtniecībā un ceļa darbos nodarbinātajiem esot aktīvākais
darba periods, kad samaksa par darbu
tiekot prasīta augstāka.
AKTUALITÅTE3. lpp.

Viesturs RADOVICS, tÇlr. 7062632

«Būtībā Policistu biedrība nodarbojas tikai ar klaigāšanu un mediju
uzmanības piesaistīšanu. Nevienu
praktisku darbu viņi nav izdarījuši,
nevienu priekšlikumu, viņi nav ie-

snieguši,» vakar izplatītās atklātās
vēstules tapšanas iemeslus skaidroja
Ē. Jēkabsona padomnieks Krists
Leiškalns. Ministrs aicina LPB
sniegt informāciju «par algu fonda
izlietojumu Valsts policijas (VP)
struktūrvienībās, iespējamiem pārkāpumiem tā izlietošanā, kā arī
priekšlikumus».
Neatkarīgā jau rakstīja, ka, lai izvērtētu VP piešķirtā šā gada darba
samaksas fonda izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmu, Iekšlietu
ministrijā izveidota izmeklēšanas
komisija.
ZIøAS4. lpp.

