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Pielikums 

08.09.2020. rīkojumam  

299-p 

Pašvaldību departaments  

Pašvaldību pārraudzības 
nodaļa  

 

Reģionālās attīstības 

plānošanas nodaļa  

Valsts pārvaldes pakalpojumu 
politikas plānošanas un izveides 

nodaļa 

Informācijas sabiedrības 

attīstības departaments 

Informācijas sabiedrības 
politikas īstenošanas 

koordinācijas nodaļa 

Informācijas sabiedrības 
politikas plānošanas un izveides 

nodaļa 

Vides aizsardzības 

departaments  

Ūdens resursu nodaļa  

Piesārņojuma novēršanas nodaļa  

Vides kvalitātes un atkritumu 
apsaimniekošanas nodaļa  

Dabas aizsardzības 

departaments  

Aizsargājamo teritoriju nodaļa  

Sugu un biotopu aizsardzības 
nodaļa  

Juridiskais departaments  

 

Personālvadības nodaļa  

Audita departaments  

 

Iekšējā audita nodaļa  

Revīzijas nodaļa  

valsts sekretāra vietnieks 

vides aizsardzības jautājumos 

Koordinācijas departaments  

Starptautiskās sadarbības un Eiropas 
Savienības koordinācijas nodaļa  

Stratēģijas un ilgtspējīgas  
attīstības nodaļa  

Budžeta un finanšu departaments  

Budžeta nodaļa  

Nodrošinājuma departaments  

 

Nodrošinājuma nodaļa  

Klimata finanšu un tehnoloģiju 
nodaļa  

Klimata pārmaiņu un 
adaptācijas politikas nodaļa  

Attīstības instrumentu 

departaments  

Teritoriālās sadarbības nodaļa  

Investīciju politikas departaments  

Investīciju programmu un finanšu 
instrumentu atbalsta nodaļa  

Vides investīciju nodaļa  

Valsts ilgtspējīgas attīstības 

plānošanas departaments  

Pašvaldību darbības tiesiskā 
nodrošinājuma nodaļa  

 

Reģionālo atbalsta 

instrumentu nodaļa  

valsts sekretārs 

Valsts pārvaldes pakalpojumu 
politikas īstenošanas 

koordinācijas nodaļa 

ministrs Ministra birojs  parlamentārais sekretārs 

Telpiskās plānošanas un 

zemes pārvaldības 

departaments  

Zemes pārvaldības un 
plānojumu uzraudzības 

nodaļa  

 
Telpiskās plānošanas 

politikas nodaļa  

valsts sekretāra vietnieks 

reģionālās attīstības jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks 

digitālās transformācijas jautājumos 

valsts sekretāra vietnieks attīstības 

instrumentu jautājumos 

Klimata pārmaiņu 

departaments  

Valsts pārvaldes pakalpojumu 

attīstības departaments Nacionālo un ārvalstu atbalsta 

instrumentu nodaļa  

 
Latvijas – Lietuvas programmas 

nodaļa  

 

Teritoriālās sadarbības projektu 

kontroles nodaļa  

 

Projektu uzraudzības nodaļa  

Investīciju uzraudzības 

departaments  

Juridiskā nodaļa  

Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa  

valsts sekretāra vietnieks 

administratīvajos jautājumos 

 

Reģionālo un informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju investīciju 
nodaļa  

Lietvedības nodaļa  

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa  

Finanšu un sertifikācijas nodaļa  

 
Latvijas - Krievijas programmas 

nodaļa 

 

Grāmatvedības nodaļa  

Teritoriju attīstības 
izvērtēšanas nodaļa  

Valsts informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

attīstības departaments 

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju politikas plānošanas 

un izveides nodaļa 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju politikas 

koordinācijas nodaļa 

Projektu pārvaldības nodaļa 


