From:
vm@vm.gov.lv
Sent:
Fri, 29 Oct 2021 12:05:33 +0300
To:
pasts@iem.gov.lv; santa.balasko@iem.gov.lv; Latvijas Republikas Veselības
ministrija; Ieva Kušķe; Agnija Barona
Subject:
22.10.2021 Nr. 15143/2021 "Par Ministru kabineta noteikumu projektu
"Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.91 "Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbīb
Attachments:
e-pasts.pdf, IEM_Pielikums_MK91groz 22102021.docx, IeManot_mk91groz
22102021.docx, IeMIzz_22102021_MK91groz.doc, IeMnot_mk91groz22102021.docx,
IEMprot_22102021_MK91groz.docx

Labdien!
Veselības ministrija ir izskatījusi precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru
kabineta 2020.gada 11.februāra noteikumos Nr.91 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2014.-2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana"
īstenošanas noteikumi", tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), pielikumu un
protokollēmuma projektu, kā arī izziņu un informē, ka atbalsta tā tālāku virzību.
Ar cieņu,
Agnija Barona
Vecākā referente,
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļa
+371 67876158
http://www.vm.gov.lv
Brīvības iela 72 K-1, Rīga, LV-1011, Latvija
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).

