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Lasītājs ziņo: Nejauši kafejnīcā noklausīta
saruna...
Otrdiena, 10.augusts (2010), plkst.16:07 | Vakara Ziņu lasītājs

Šodien nejauši kafejnīcā dzirdēju, kā pie blakus galdiņa sarunājās Gatis
Kokins ar vēl vienu Vienotības deputāta kandidātu — pēc skata neatpazinu.
Galvenās tēmas bija:

apciemo ventspili

Fonta lie lum s: A
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Druk ā t
Ziņot re da k cija i
Sūtīt uz e -pa stu

1) Vienotība apsver iespēju turpināt anketēt par PM kandidātu, nostatot
citu partiju pārstāvjus šādā rakursā: «Cilvēkiem jāizvē las — zināms un
pazīstams ļaunums (Dombrovskis) pret nezināmu labumu» (citi premje ra
kandidāti). Šie bija paši pārliecināti, ka spē s panākt, lai tauta balso par
zināmo ļaunumu.

Kom e ntēt
Ie vie tot Fa ce book
Ziņot Twitte rī
Ie te ik t dra ugie m
DIENA S JA UTĀ JUMS

2) Vienotības ideologi ar interesi seko līdzi Anrija lietai, bet ir nepatīkami
pārsteigti, «ka Delfos komentāri zem ziņas apakšā pārsvarā bija labvēlīgi un
pozitīvi [Anrijam]!»

SA ISTĪTIE RA KSTI
Sa pla cinā tie orgā ni
[8]

3) Vienotība laidīs klajā 15 min īsfilmu, bet pašiem ir satraukums ir par to, lai
nepiesien valsts naudas tērēšanu pašreklāmai

Kristovsk is sa šutis par
"Vie notība s" m orā lo
se ju [72]

4) Georgija lentītes tiks asociētas ar lapsenēm

P olitiķi sa šutuši par
"Vie notība s" ak ciju
[50]

5) V burts tiks apaudzēts ar trīs zvaigznēm vai Eiropas zvaigznēm.

Sa sk aņa s ce ntrs
"Vie notība " [18]

6) Rezumējums sarunas beigās: konkrētības par kampaņas nākotni nav, jo
Vienotības sarakstā nav īstu veču ar bārdas rugājie m, kas iedveš
džentlmeņos skaudību un patīk sievietēm. Lāčauša tēls tiks turpināts.

Ar cukurva ti un
sa ldējum u ce r ie gūt
vē lē tāju ba lsis [6]

Vai jūs izsargājaties no zibens vētras laikā?
Jā, cenšos neatrasties ūdenī vai klajā laukā
Jā, cenšos nestāvēt zem kokiem
Jā, manai mājai ir zibens novedējs
Jā, cenšos izslēgt elektroierīces un nevērt vaļā
logus
Jā, daru praktiski visu augstākminēto
Nē, es no dabas stihijām nebaidos, jo Latvijā
tās ir nosacīti nelielas
Balsot

Rezultāti | Komentāri [4]

LA SĪTĀ JI IESA KA

Edgars Strolis shared
Baltijas īsfilmu portāla
"balticshorts.com"
izveidei piešķir 1400
latus - Ziņas - nra.lv ·
about a week ago

Okupācija un
okupanti Viedokļi nra.lv
25 people
shared this.
Laika ziņu
puisis
Strapcāns
apprecējies
Lasvegasā Ziņas - nra.lv
7 people
shared this.
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Miljonāre Sadauska iziet sabiedrībā ar jaunu
draugu [30]
Lielbritānijā nežēlīgi ekspluatēti 30
viesstrādnieki no Latvijas [36]
Laika ziņu puisis Strapcāns apprecējies
Lasvegasā [13]

KOMENTĀ RI

Komentāri: 9 | Komentāru atbildes: rādīt
#9

| Kārtot sākot ar: jaunāko komentāru

| Jurka

Lasītājs ziņo: Nejauši kafejnīcā noklausīta
saruna... [9]
+0

Arī Latvijā vētra nevienu nežēlo
Katrīna Puriņa uzdrošinās būt koša [21]

Esmu ar mieru par 210000 latie m izpildīt Vienotības reklāmuun vē lēšanās būs 50 + i % .
Stendze nieks ir veikls blēdis, bet es, bet es, bet es goōōōdīgi nope lnīšu.

Krievs nomirst somu pirts sacensībās [29]
Uz Saeimu kandidē vairāki bijušie "čekas"
aģenti; arī Gobziņš un Zagorskis [47]

11.08.2010 08:41:31 | Atbildē t

Madonā norauj jumtus, Latgalē – krusa [3]
#8

| JAZVA

+0

Sudraba: Nacionālās bibliotēkas patiesās
izmaksas tika slēptas [34]

NU TAD SKATSIMIES KAS TUR BS
11.08.2010 07:45:00 | Atbildē t
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PĀRVĒRTĪBAS
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| Krišs

Piedāvā:
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No ko ta dirš, Vienotībā godīgi cilvēki nevis bārdaini zagļi. Jā jā, tas par tevi Lembuk.
10.08.2010 23:31:07 | Atbildē t

#6

| Jānis
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90% ka bullshits.
Pārvērtības (Judīte Ķikse): Uz Madonnas
koncertu Skatīt vairāk »

10.08.2010 22:46:14 | Atbildē t

#5

| Es
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Piesakies arī Tu uz pārvērtībām!
Pārvērtībām aicinām pieteikties arī
vīriešus!

"Vakara ziņas"taču dzeltenā prese,prot pat ar kompi apie ties?
10.08.2010 20:52:51 | Atbildē t

#4

| kurts

Skatīt vēl: « Iepriekšējās | Visas | Nākošās »

-2

Aicinām pieteikties stilistus un
skaistumkopšanas salonus projektam
"Pārvērtības" pa telefonu 67886705!

Es tramvajā dzirdēju - NRA vienmē r esot bijusi tik pat stulba, kā pašlaik.
10.08.2010 20:17:18 | Atbildē t

festivāls
#3

| XXX

+1

Katris tak var murgot ko grib ir tak vārda brīvība.
Viena tante teica.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.08.2010 19:31:16 | Atbildē t

#2

Tu jautā, Māja atbild!

| ka tik ne tā

+5

Muldē t jau var visu ko.Tik pat labi es dzirdēju ,kā AŠ2 spriež,kā muļķot jauniešus...

Raksti un uzdod jautājumus par visām tevi
interesējošām lietām, tēmām un nezināmo! Māja
palīdzēs rast speciālistu atbildes!
Skatīt visas 1169 atbildes »

10.08.2010 16:51:32 | Atbildē t
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| ...
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Nekadu Problemu

Nu gan stukačs!!!...un vai tiešām dzirdēji?:)....
10.08.2010 16:31:38 | Atbildē t

Pievienot komentāru

saule
ēna
Glābiņš ir Averto nojumes,
lapenes
www.averto.lv

Vārds*
Mājaslapa

Aviobiļetes

Komentārs*

Uz Eiropu no 81 lvl
Agrā pārdošana uz Ēģipti no 313
lvl

Sporta Avīze+ piedāvā
''Dinamo'' un Liepājas aprēķina
laulības
Kods*

Ievadie t attēlā redzamos ciparus.

Trīs musketieri un fufciks (11)

Pievienot komentāru
Pirms 10 gadiem. Ozoliņš
paraksta 25,5 miljonu līgumu (6)

Žurnāls "Sporta Avīze" online
Sporta Avīze. 32.numurs (10 16.augusts)
Sporta Avīze. 31.numurs (3 9.augusts)
Sporta Avīze. 30.numurs
(27.jūlijs - 2.augusts)

Sportacentrs.com piedāvā
Spānija viesosies Meksikā, Anglija
uzņems Ungāriju
Čehijā pēdējā pārbaude pirms
atlases cikla (30)
Blogs: Bogdanova konkurenti

…nra.lv/…/28846-lasitajs-zino-nejausi-k…

2/3

11/08/10

Lasītājs ziņo: Nejauši kafejnīcā noklausīt…
(3.daļa): nākamais Gollobs un
"cilvēks-koma"

Zināšanas atmaksājas!
Nāc uz bezmaksas semināru un tās
atmaksāsies dubultā!

Hostings, serveri, domēni
Mājas lapu un e -pastu uzturē šana,
virtuālie serveri, serveru noma

0% jauniem klientiem 0%
0% aizdevums katram jaunam klie ntam.
Aizņemies atbildīgi

Grāmatvedības pakalpojumi
Augstas kvalitātes grāmatvedības un
juridiskie pakalpojumi.
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