
Sent: Wednesday, August 07, 2008 01:45 PM
To: gita.sturite@vm.gov.lv
Subject: FW: Par mūsu vadības rīcību
From:      @vm.gov.lv

Padomāsim.
Labāk nedari!
Pārdomā, nesūti pati un gaidi kas notiek.
Jutīsies labi!

From: gita.sturite@vm.gov.lv
Sent: Wednesday, August 07, 2008 11:43 AM
To:vm@vm.gov.lv
Subject: Par mūsu vadības rīcību

Sveika!
Šorīt dzirdēju televīzijā un izlasīju  Neatkarīgajā kārtējo publikāciju par bezprātībām ko

dara ar Latvijas ātro palīdzību. Aprakstītais ir tikai ziediņi,  presei nekas nav zināms par
sagatavotajām nelikumībām un milzīgajām valstij nozogamajām naudām. Vīri un Laila atstrādā
amatus un tiešām ar buldozeriem šķūrē pār līķiem, lai katru gadu valstij nozagtu daudzus
miljonus, piesedzoties ar imitāciju par ieguvumiem, programmām un Eiropas diktātu.

Sarunas ir beigušās. Nākošnedēļ Ruškules un Ploriņa uzdevumā Akermane sāks
izsaimniekot jau pirmos divus tam  atliktos miljonus. Šķietami atpirkts no Rīgas satiksmes
īstenībā jau norakstāmās un nederīgās ātro mašīnas,  bet šoferiem izmaksās milzīgas
kompensācijas.

Visas lietas sakārtoja vēl tad, kad TP gatavojās gāzt Loskutovu un Birku, bet par Rīgas
mēru ieklikt Dinēviču.

Manā rīcībā ir dokumenti un tā laika sarakste, kuru visi slēpj.  Tā apliecina, ka tūlīt pēc
tam, kad ar valdības rokām būs izveidots jaunais četru cilvēku NMP dienests, tās jaunā
vadītāja bez nekāda konkursa privātai kompānijai SIA Sanitārā autobāze uz PIECPADSMIT
gadiem  piešķirs garantētu pasūtījumu par DESMITIEM MILJONU latu. To SIA vada gandrīz
mafiozo - Mamedovs, kurš patreiz pēc lielo pasūtījuma  dempingo. Jauno vadītāju jau sen gaida
Mamedova dāvana –mskandalozais BMV superdžibs. To uzdeva nopirkt Ploriņš.

Caur pašvaldības struktūrām  puiši naudu nevarēja atmazgāt. Mamedova firmai bez
problēmām katru gadu saviem  labvēļiem TP  būs jāatdod atpakaļ tikai daži miljoni latu, bet
valsts zaudēs desmitus.

Meitenes, varbūt ir kāda ideja kā neoficiāli izsūtīt un nodot šo informāciju, saraksti un
dokumentu kopijas ieinteresētajiem.
VĒL TICU, KA  AP MUMS NAV TIKAI ZAGĻI UN VALSTS IZLAUPĪTĀJI,
tomēr ļoti, ļoti baidos, šķiet zinu par daudz, lai kalpojot un klusējot arī nebūtu iznīcināta.

XXX



From: Dzintra.Jakubaneca@riga.lv
Sent:  Tuesday, June,  10, 2008 9:56 AM
To: Lucija.Akermane@voava.gov.lv
-
CC: Vitauts.Jurevics@riga.lv;
Subject: Par RĀMPS un Rīgas NMP autotransporta nodošanu

Labrīt Biruta un kolēģi!

Elektroniski varu Jums nosūtīt tikai Vitauta Jurēviča sagatavotos izrakstus no VM un RD Veselības aprūpes
koordinācijas padomes 5.jūnija sēdes protokola.  Visu padomes protokolu arī Jums nedrīkstu sūtīt.
Protokolu neizplatīs un tas nebūs plaši pieejams. Arī Domes vadība pirms budžeta labojumiem ir ļoti
ieinteresēta neatklāt Stradiņu slimnīcas, 2.slimnīcas un Domes autotransporta nodošanas un finansēšanas
ieplānotos risinājumus un norunāto naudas summu piešķiršanu no VOAVA.
Galvenajiem lēmējiem A.Ploriņam, J,Dinēvičam, kā arī L.Kurdjumovam un M.Rempem protokols jau ir
pieejams.

 5.jūnija padomes protokolu Nr.4  ir parakstījis tikai A. Ploriņš – kā padomes līdzpriekšsēdētājs un Vitauts
Jurēvičs- sekretārs.
J.Dinēvičs lēmējos vēl nedrīkstot  parādīties, tādēļ arī sēdi vadīja Ploriņa kungs.

Labklājības departamenta direktore I.Švekle, kura arī piedalījās sanāksmē nebūs mūsu un ministrijas
sabiedrotā.
Viņa,  iespējams Jaunā Laika uzdevumā, visu var bloķēt un informāciju nopludināt.

RĀMPS ir Labklājības departamenta pakļautības iestāde un viņa arī vadības un  L.Bulmanes uzdevumā var
nepakļauties norunātajam, bet man pagaidām vēl nav tik lielas ietekmes. Domāju, viņas klausīs Rempes
kungam.
Štrihs ir ieinteresētais mašīnās, par autotransporta risinājumu klusēs un RĀMPS cilvēkus neinformēs.

Lūdzu Jūsu padomu, kā un ko darīt ar to slimnieku pamatotajām pretenzijām kuru  ģimenes ārstus mēs
izliekam no bijušās līdzšinējām praksēm poliklīnikas ēkā Kalnciema ielā 14. Viņiem ārstu apmeklēšanas
iespējas būtiski pasliktinās.

Domāju, ka atbildes vajadzētu sūtīt ar ē-pasta starpniecību tikai uz norunāto adresi.

Veiksmīgu dienu un nedēļu vēlot,

Dzintra Jakubaņeca
Rīgas domes Labklājības departaments
Veselības aprūpes pārvaldes priekšnieka vietniece


