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Sākotnējā izlase (aptaujas anketas adresātu saraksts) 
 
 
1. Tieslietu ministrija 
2. Datu valsts inspekcija  
3. Ieslodzījuma vietu pārvalde  
4. Juridiskās palīdzības 

administrācija  
5. Tiesu administrācija  
6. Uzņēmumu reģistrs 
7. Uzturlīdzekļu garantijas fonds  
8. Valsts aģentūra „Maksātnespējas 

administrācija”  
9. Valsts probācijas dienests  
10. Valsts tiesu ekspertīžu birojs  
11. Valsts zemes dienests  
12. Iekšlietu ministrija 
13. Valsts policija 
14. Drošības policija 
15. Valsts robežsardze 
16. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 
17. Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde  
18. Nodrošinājuma valsts aģentūra 
19. Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centrs  
20. Ārlietu ministrija 
21. Valsts aģentūra "Latvijas 

institūts" 
22. Ekonomikas ministrija 
23. Valsts aģentūra „Latvijas 

Investīciju un attīstības 
aģentūra”  

24. Tūrisma attīstības valsts aģentūra  
25. Centrālā statistikas pārvalde  
26. Konkurences padome  
27. Patērētāju tiesību aizsardzības 

centrs  
28. Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisija   
29. Izglītības un zinātnes ministrija 
30. Valsts izglītības satura centrs 
31. Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 
32. Valsts izglītības attīstības 

aģentūra 
33. Studiju un zinātnes administrācija 
34. Aizsardzības ministrija 
35. Nacionālie bruņotie spēki 
36. Rekrutēšanas un Jaunsardzes 

centrs  
37. Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centrs 

38. Valsts aģentūra „Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra„  

39. Finanšu ministrija 
40. Valsts kase 
41. Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra  
42. Valsts ieņēmumu dienests 
43. Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija  
44. Iepirkumu uzraudzības birojs 
45. Kultūras ministrija 
46. Nacionālais kino centrs 
47. Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija 
48. valsts aģentūra Kultūras 

informācijas sistēmas  
49. "Nemateriālā kultūras mantojuma 

valsts aģentūra" 
50. Labklājības ministrija 
51. Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra  
52. Valsts darba inspekcija 
53. Nodarbinātības valsts aģentūra 
54. Sociālās integrācijas valsts 

aģentūra 
55. Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisija 
56. Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcija 
57. Satiksmes ministrija 
58. Autotransporta inspekcija 

www.ati.gov.lv  
59. Transporta nelaimes gadījumu un 

incidentu izmeklēšanas birojs 
www.taiib.gov.lv  

60. Valsts dzelzceļa tehniskā 
inspekcija www.vdzti.gov.lv/  

61. Valsts dzelzceļa administrācija 
www.vda.gov.lv  

62. VA Civilās aviācijas aģentūra 
www.caa.lv 

63. Veselības ministrija 
64. Veselības ekonomikas centrs  
65. Veselības norēķinu centrs  
66. Veselības inspekcija  
67. Zāļu valsts aģentūra  
68. Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests  
69. Valsts aģentūra "Latvijas 

Infektoloģijas centrs”   
70. Rīgas Stradiņa universitāte  
71. Valsts asinsdonoru centrs  

http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/datu_inspekc.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ievp.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/jpa.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/jpa.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/tiesu_admin/index.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ur.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ugf.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/maksatnespeja.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/maksatnespeja.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/probacija.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ekspertize.html
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/zemesdienests.html
http://www.vp.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/lat/drosibas_policija/
http://www.rs.gov.lv/
http://www2.112.lv/
http://www2.112.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/
http://iiva.iem.gov.lv/
http://www.ic.iem.gov.lv/
http://www.ic.iem.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.tava.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.kp.gov.lv/
http://www.ptac.gov.lv/
http://www.ptac.gov.lv/
http://www.sprk.gov.lv/
http://www.sprk.gov.lv/
http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml
http://www.ikvd.gov.lv/?sadala=158
http://www.ikvd.gov.lv/?sadala=158
http://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/
http://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/
http://www.sf.gov.lv/?p=43
http://www.kase.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.cfla.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.iaui.gov.lv/
http://www.iaui.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/?
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kontakti.html?auth_unit=13#13
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kontakti.html?auth_unit=20
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kontakti.html?auth_unit=20
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kontakti.html?auth_unit=26#26
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/kontakti.html?auth_unit=26#26
http://www.nkmva.gov.lv/
http://www.nkmva.gov.lv/
http://www.ati.gov.lv/
http://www.taiib.gov.lv/
http://www.vdzti.gov.lv/
http://www.vda.gov.lv/
http://www.caa.lv/
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#vec
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#vnc
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#vi
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#zva
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#nmpd
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#nmpd
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#lic
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#lic
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#rsu1
http://www.vm.gov.lv/index.php?top=0&id=114#vadc1
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72. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes 

centrs  
73. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 

muzejs  
74. Sporta medicīnas valsts aģentūra   
75. Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca  
76. Rīgas Austrumu klīniskā 

universitātes slimnīca  
77. Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīca  
78. Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca  
79. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs  
80. Piejūras slimnīca  
81. Slimnīca "Ģintermuiža"   
82. Daugavpils psihoneiroloģiskā 

slimnīca  
83. Strenču psihoneiroloģiskā 

slimnīca  
84. Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca 

"Ainaži"   
85. Aknīstes psihoneiroloģiskā 

slimnīca  
86. Straupes narkoloģiskā slimnīca  
87. Latgales novada rehabilitācijas 

centrs "Rāzna"   
88. Nacionālais rehabilitācijas centrs 

"Vaivari"   
89. Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 
90. Valsts vides dienests 
91. Vides pārraudzības valsts birojs 
92. Dabas aizsardzības pārvalde  
93. Valsts reģionālās attīstības 

aģentūra 
94. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
95. Vides investīciju fonds 
96. Vides projekti  
97. Zemkopības ministrija 
98. Akciju sabiedrība "Latgales 

enerģētika" 
99. Akciju sabiedrība "Nagļi" 
100. Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 
101. Latvijas Valsts agrārās 

ekonomikas institūts 
102. Latvijas Valsts augļkopības 

institūts 
103. Latvijas Valsts mežzinātnes 

institūts "Silava" 
104. Lauku atbalsta dienests 
105. Pārtikas un veterinārais dienests 

106. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
"Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs" 

107. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 
"Piensaimnieku laboratorija" 

108. Valsts aģentūra 
"Lauksaimniecības datu centrs" 

109. Valsts aģentūra "Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra" 

110. Valsts akciju sabiedrība "Lauku 
attīstības fonds" 

111. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas 
valsts meži” 

112. Valsts augu aizsardzības dienests 
113. Valsts meža dienests 
114. Valsts Priekuļu laukaugu 

selekcijas institūts 
115. Valsts sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Latvijas Augu 
aizsardzības pētniecības centrs” 

116. Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Latvijas sertifikācijas 
centrs” 

117. Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Meliorprojekts” 

118. Valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Sertifikācijas un 
testēšanas centrs” 

119. Jēkabpils novada pašvaldība 
120. Jelgavas novada pašvaldība 
121. Bauskas novada pašvaldība 
122. Ogres novada pašvaldība 
123. Limbažu novada pašvaldība 
124. Saldus novada pašvaldība 
125. Gulbenes novada pašvaldība 
126. Rēzeknes novada pašvaldība 
127. Ventspils novada pašvaldība 
128. Krustpils novada pašvaldība 
129. Valkas novada pašvaldība 
130. Zilupes novada pašvaldība 
131. Ķekavas novada pašvaldība 
132. Siguldas novada pašvaldība 
133. Valmieras pilsētas pašvaldība 
134. Liepājas pilsētas pašvaldība 
135. Ventspils pilsētas pašvaldība 
136. Daugavpils pilsētas pašvaldība 
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