
Projekta "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" mērķauditorijas  
(noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projekta "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa 
"Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu 

ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un vēlākām izmaiņām) 
 

Nr. p.k. Institūcija/ institūcijas padotība 

1. Aizsardzības ministrija1 

2. Militārā policija 

3. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 

4. Ārlietu ministrija 

5. Ekonomikas ministrija 

6. Būvniecības valsts kontroles birojs 

7. Konkurences padome 

8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

9. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

10. Finanšu ministrija 

11. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

12. Iepirkumu uzraudzības birojs 

13. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 

14. Valsts ieņēmumu dienests 

15. Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

16. Iekšlietu ministrija  

17. Finanšu izlūkošanas dienests 

18. Iekšējās drošības birojs 

19. Nodrošinājuma valsts aģentūra 

20. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

21. Valsts drošības dienests 

22. Valsts policija 

23. Valsts robežsardze 

24. Izglītības un zinātnes ministrija 

25. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

26. Kultūras ministrija 

27. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

28. Labklājības ministrija 

29. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija 

30. Valsts darba inspekcija 

31. Pārresoru koordinācijas centrs 

32. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

33. Saeima 

34. Satiksmes ministrija 

35. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs 

36. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" 

37. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 

38. Tieslietu ministrija  

39. Datu valsts inspekcija 

40. Ieslodzījuma vietu pārvalde 

41. Maksātnespējas kontroles dienests 

42. Uzņēmumu reģistrs 

43. Valsts tiesu ekspertīžu birojs2 

44. Valsts zemes dienests 

45. Valsts kanceleja 

46. Valsts prezidenta kanceleja 

47. Veselības ministrija 

48. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 

49. Veselības inspekcija 

50. Zāļu valsts aģentūra 

51. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

52. Dabas aizsardzības pārvalde 

53. Valsts vides dienests 

54. Zemkopības ministrija  

55. Lauku atbalsta dienests 

56. Lauksaimniecības datu centrs 

57. Pārtikas un veterinārais dienests 

58. Valsts augu aizsardzības dienests 

59. Valsts meža dienests 

60. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 

61. Latvijas Republikas Prokuratūra 
 

 
1 Visas norādītās ministrijas, kā Projekta mērķauditorijas, attiecas tikai uz ministriju centrāliem aparātiem 
2 Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbinieki var piedalīties attiecīgās specializētās mācībās projekta ietvaros 


