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From: vm@vm.gov.lv <vm@vm.gov.lv>
Sent: Monday, September 27, 2021 4:29 PM
To: PASTS <pasts@csp.gov.lv>
Subject: 21.09.2021 Nr. 13225/2021 "“Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–
2024. gadam” (VSS-638) 5 dienu saskaņošana"
Labdien!
Veselības ministrija informē, ka saskaņo precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi
par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam” (VSS-638) bez iebildumiem un
priekšlikumiem.
Laura Boltāne
Nodaļas vadītāja
Politikas koordinācijas nodaļa
+371 67876154
LR Veselības ministrija
Tālr.: 67876000
E-pasts: vm@vm.gov.lv
Mājaslapa: www.vm.gov.lv

Šī vēstule ir paredzēta tikai personai vai personu grupai, kurai tā ir adresēta. Šī e-pasta
vēstule ir konfidenciāla, un var saturēt juridiski aizsargātu informāciju. Ja neesat šīs
vēstules paredzētais adresāts, paziņojam, ka vēstuli esat saņēmis kļūdas rezultātā, un
pilnīga vai daļēja iepazīšanās ar tās saturu, vēstules izmantošana vai tālāka izplatīšana
jebkādā veidā ir stingri aizliegta. Ja esat saņēmis šo vēstuli kļūdas dēļ, lūdzu sazinieties
ar sūtītāju, nosūtot atbildes e-pasta vēstuli, pēc tam nekavējoties vēstuli izdzēsiet
(ieskaitot visus pielikumus).
This e-mail is intended only for the person or group of people to whom it is addressed.
This message is confidential and may contain legally privileged information. If you are
not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in
error and that reading it, copying it, or in any way disclosing its content to any other
person, is strictly unauthorized. If you have received this message in error, please inform
the sender by replying to this e-mail and then immediately delete this e-mail (including
any attachments).
Šis e-pasta ziņojums ir paredzēts norādītajam adresātam. Tas var saturēt konfidenciālu informāciju un tā satura pilnīga vai daļēja nesankcionēta
izpaušana, izmantošana vai tālāka izplatīšana jebkādā veidā ir aizliegta. Ja šis e-pasta ziņojums ir saņemts kļūdas dēļ, lūdzam sazināties ar tā
sūtītāju, nosūtot atbildes e-pasta ziņojumu, un izdzēst šo ziņojumu. E-pasta ziņojumi netiek pakļauti tādām pārbaudes procedūrām kā sarakste
papīra dokumenta veidā. Tāpēc šis e-pasta ziņojums nerada nekādas saistības Centrālajai statistikas pārvaldei.

This e-mail is intended for the addressee(s) named above. It may contain confidential information, and any unauthorized disclosure, use or
dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail
and delete this e-mail from your system. Communications by e-mail are not subject to the same verification procedures as paper-based
communications, therefore this e-mail is in no way whatsoever binding on the Central Statistical Bureau of Latvia.

