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Viedokļi un priekšlikumi 

1. 13.04.2017. Labdien, 

Izlasīju informāciju avīzē МК Латвия no 12.04.2017. par zvaniem uz numuriem ar paaugs. tarifu. Es esmu pensionāre un 

pilnībā atbalstu šo iniciatīvu,  lai operators brīdina par zvanu uz numuru ar paaugstinātu tarifu.  

Bet būtu vēl pareizāk, lai valsts medicīniskās iestādēs, centros, poliklīnikās un klīnikās šie tālruņa numuri būtu bez papildu 

maksas. To grūti aptvert ar prātu, kāpēc par zvaniem uz šiem numuriem mums jāmaksā. Vai tāda kārtība ir tik lolotas 

demokrātijas un brīvības skaistākā izpausme?  

2. 19.04.2017. Izlasīju rakstu “Bīstamie sakari” avīzē MK Latvija (12. –18.04.2017.). Pievienojos tiem, kas ir pret šo kārtējo aplaupīšanas 

variantu! 

Esmu pensionārs. Bieži jāzvana  ģimenes ārstei, tālāk ārstiem-speciālistiem vai slimnīcu ārstējošiem ārstiem uz 

konsultācijām, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm. Visur viens un tas pats: Zvans-pieslēgums-stāsts, kādas pogas 

jānospiež sarunai, - visi operatori aizņemti-stāsts par pakalpojumiem vai iestādi-padoms savienojumam pa e-pastu - visi 

operatori aizņemti - M-ū-z-i-k-a!!! Bet man taču jāzvana uz daudzām med. iestādēm, lai atrastu, kur mazāka rinda un lētāks 

pakalpojums. Kamēr sagaidīsi savienojumu, paliksi bez pusdienām un vakariņām! Zvanīt pa bezmaksas tālr.800..... arī nav 

jēgas, jo vari zvanīt visu dienu  AIZŅEMTS! Atliek viens – apbraukāt visu RĪGU, lai kaut kur pierakstītos pie nepieciešamā 

ārsta! 

PIEDĀVĀJUMS: 

1. AIZLIEGT maksas zvanus uz medicīniskām, valsts, pašvaldību un komunālo saimniecību iestādēm, kuras sniedz 

pakalpojumus un zaļi dzīvo uz tautas – nodokļu maksātāju rēķina. 

2. Izsludināt portālā “Mana balss” tautas balsošanu, kaut vai uz vairākiem mēnešiem, bet tikai ne līdz š.g.15.05., jo 

vairākumam par Jūsu “publiskām konsultācijām” nav ne mazākas jausmas. 

3. Informācijai plašāk izmantojiet TV, RADIO un PRESI! Vai SLABO!!!  Šajā gadījumā, ceru, Jums būs ļoti plašs tautas 

atbalsts, bet ja kaut ko, kaut kur klusītiņām pačukstēt, no JŪSU priekšlikuma nebūs nekādas jēgas. “Gribējām kā labāk, bet 

iznāca ka vienmēr” (Černomirdins). 

Domājiet par tautu, tikai pēc tam par tautas kalpiem! 

 


