From:
Irīna Januma
Sent:
Tue, 22 Jun 2021 18:55:32 +0300
To:
vm
Subject:
Apstipninam! 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības veselības
pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu saskaņošanu"
Attachments:
VM_vest.edoc

Sveicināti!
Saistībā ar VM atsūtīto dokumentu : 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības
veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu
saskaņošanu"
- Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība " ONKOALIANSE" apstiprina labojumus šī
dokumenta tekstu fināla versijā.
Pievienoto failu pārsūtam bez labojumiem.
Pateicamies par izpratni un savstarpējo veiksmīgo sadarbību!
Ar cieņu

Irīna Januma
+371 29462810 (mob.)
Latvijas sieviešu volontieru biedrība " VITA"
Šis e-pasts un jebkurš tā pielikums ir konfidenciāls.
Ja Jūs neesat e-pastā norādītais saņēmējs, lūdzu nekavējoties informēt nosūtītāju un nepārsūtīt e-pastu
citai personai, nelietojiet to nekādiem mērķiem, nekopējiet un neizplatiet informāciju medijiem.
Paldies par sadarbību!

---------- Forwarded message --------No: <vm@vm.gov.lv>
Date: piektd., 2021. g. 18. jūn., plkst. 10:28
Subject: 17.06.2021 Nr. 01-08/3337 "Par precizētā Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.2027.gadam projekta (VSS-134) piecu darba dienu saskaņošanu"
To: Liliāna Civjāne <liliana.civjane@lu.lv>, Liliana Civjane (Tzivian) <liliana.tz@gmail.com>,
<guntis.arnicans@lu.lv>, <juris.barzdins@lu.lv>, <ingrida.kuzniece@lu.lv>,
<signe.mezinska@lu.lv>, Profesors Mārcis Leja <marcis.leja@lu.lv>, <ilmars.stonans@lu.lv>,
<valdis.keris@lvsada.lv>, <l.tiesnese@gmail.com>, <inga.janjan@gmail.com>, Onkoloģisko
pacientu organizāciju alianse <irina.januma@biedribavita.lv>,
<elina.petrovska@pkc.mk.gov.lv>, <sigita.snikere@pkc.mk.gov.lv>, <Agrita.Kiopa@rsu.lv>,
<Toms.Baumanis@rsu.lv>, <Daiga.Behmane@rsu.lv>, <Guntis.Bahs@rsu.lv>,
<Kaspars.ozols@psihosomatika.lv>, <ineta.derjabo@aslimnica.lv>,
<Liva.Kreituse@sam.gov.lv>, <Sanita.Lace@sif.gov.lv>, <maruta.kaulina@inbox.lv>,
<Uldis.Rudziks@tm.gov.lv>, <Ingrida.Visa@tm.gov.lv>, <Arnis.Slesars@tm.gov.lv>,
<Linda.Upite@tm.gov.lv>, <liga.truksane@vp.gov.lv>, <Solvita.Frisenfelde@mk.gov.lv>,
<Judite.Dipane@varam.gov.lv>, <Indra.Ciuksa@varam.gov.lv>,
<Elita.Zvaigzne@varam.gov.lv>, <Janis.Krakops@varam.gov.lv>,
<arnis.skraucs@varam.gov.lv>, <sandija.balka@varam.gov.lv>, <gatis.ozols@varam.gov.lv>,

VM galvenais speciālists narkoloģijā Astrīda Stirna <astrida.stirna@rpnc.lv>, VM galvenais
speciālists psihiatrijā Elmārs Tērauds <elmars.terauds@rpnc.lv>, <signe.koritko@bkus.lv>, Valts
Ābols <valts.abols@bkus.lv>, Zane Straume <zane.straume@bkus.lv>,
<ronalds.saksons@visc.gov.lv>, <Inese.Paudere@visc.gov.lv>, <sanita.oklu@visc.gov.lv>,
<Marts.Kreitins@zm.gov.lv>, <Antra.Brinke@zm.gov.lv>, <Agrita.Karlapa@zm.gov.lv>,
<Janis.Snaksis@zm.gov.lv>, <Inta.Krauja@zm.gov.lv>

Nosūtām Jums ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu EDOC formātā, kas
satur pilnībā pārbaudītu laika zīmogu un informācijai šajā dokumentā ievietotās parakstītās
datnes.
Norādām, ka dokumenta datums ir pievienotā laika zīmoga datums.
VESELĪBAS MINISTRIJA LŪDZ JŪS VIENAS DARBA DIENAS LAIKĀ NOSŪTĪT PAZIŅOJUMU
PAR ELEKTRONISKĀ DOKUMENTA SAŅEMŠANU (piemēram, atbildot uz šo e-pastu ar
REPLY) ievērojot Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 "Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai
starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" 17. punkta prasības.
LAI ATVĒRTU EDOC DOKUMENTU:
1)Saglabājiet šī e-pasta pielikumā pievienoto EDOC formāta datni uz
darba virsmas (Desktop);
2)Atveriet interneta pārlūkā (piemēram, Internet Explorer) saiti:
https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/parbaudit-edokumentu/
3)Norādiet saglabāto EDOC - sadaļā ar nosaukumu "Pārbaudīt edokumentu"
izpildiet darbību "Pievienot dokumentu", norādiet uz saglabātā dokumenta atrašanās vietu
(piemēram, Desktop) un apstipriniet izvēli. Vietnē atvērsies norādītā dokumenta saturs parakstītās datnes un informācija par parakstu.
Lai aprakstītās darbības būtu iespējamas, Jūsu datorā ir jābūt nodrošinātai JAVA darbības
videi (java runtime environment) 6.0 vai jaunākai versijai http://java.com/java/download/index.jsp Visu papildus nepieciešamo informāciju darbam ar
elektroniskajiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, Jūs varat
atrast interneta vietnē www.eparaksts.lv.GADĪJUMĀ, JA JUMS NEIZDODAS ATVĒRT
DOKUMENTU IZMANTOJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NORĀDĪJUMUS, LŪDZU PAR TO INFORMĒT
VESELĪBAS MINISTRIJU IZMANTOJOT DARBĪBU "ATBILDĒT" (REPLY)

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).

