
LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRAS STRUKTŪRVIENĪBU E-PASTA 

ADRESES, KAS IZMANTOJAMAS ELEKTRONISKO DOKUMENTU APRITEI 

Prokuratūras struktūrvienības nosaukums e-pasta adrese 

Ģenerālprokuratūra 

e-prokuratura@lrp.gov.lv 

Krimināltiesiskais departaments 

Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļa 

Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļa 

Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa 

Darbības analīzes un vadības departaments 

Metodikas nodaļa 

Starptautiskās sadarbības nodaļa 

Prokuroru personāla un profesionālās izaugsmes nodaļa 

Personu un valsts tiesību aizsardzības departaments 

Tiesās izskatāmo civillietu nodaļa 

Īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļa 

Iekšējā audita nodaļa 

Administratīvā direktora dienests  

Personāla nodaļa  

  Nodrošinājuma nodaļa  

Informācijas tehnoloģiju nodaļa ADD@lrp.gov.lv 

Finanšu nodaļa  

Valsts iepirkumu nodaļa  

Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļa  

Iepirkumu komisijas Iepirkumi@lrp.gov.lv 

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra Rigas.TAP@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūra Rigas.Centrs@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūra Rigas.Kurzeme@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūra Rigas.Latgale@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūra Rigas.Vidzeme@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas prokuratūra Rigas.Zemgale@lrp.gov.lv 

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona prokuratūra Rigas.Ziemeli@lrp.gov.lv 

Jūrmalas pilsētas prokuratūra Jurmala@lrp.gov.lv 

Ogres rajona prokuratūra Ogres.rajons@lrp.gov.lv 

Rīgas rajona prokuratūra Rigas.rajons@lrp.gov.lv 

Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra Kurzemes.TAP@lrp.gov.lv 

Kuldīgas rajona prokuratūra Kuldigas.rajons@lrp.gov.lv 

Liepājas prokuratūra Liepaja@lrp.gov.lv 

Saldus rajona prokuratūra Saldus.rajons@lrp.gov.lv 

Talsu rajona prokuratūra Talsu.rajons@lrp.gov.lv 

Ventspils prokuratūra Ventspils@lrp.gov.lv 

Latgales tiesas apgabala prokuratūra Latgales.TAP@lrp.gov.lv 

Balvu rajona prokuratūra Balvu.rajons@lrp.gov.lv 

Daugavpils prokuratūra Daugavpils@lrp.gov.lv 

Krāslavas rajona prokuratūra Kraslavas.rajons@lrp.gov.lv 

Ludzas rajona prokuratūra Ludzas.rajons@lrp.gov.lv 

Preiļu rajona prokuratūra Preilu.rajons@lrp.gov.lv 

Rēzeknes prokuratūra Rezekne@lrp.gov.lv 

Vidzemes tiesas apgabala prokuratūra Vidzemes.TAP@lrp.gov.lv 

Alūksnes rajona prokuratūra Aluksnes.rajons@lrp.gov.lv 
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Prokuratūras struktūrvienības nosaukums e-pasta adrese 

Cēsu rajona prokuratūra Cesu.rajons@lrp.gov.lv 

Gulbenes rajona prokuratūra Gulbenes.rajons@lrp.gov.lv 

Limbažu rajona prokuratūra Limbazu.rajons@lrp.gov.lv 

Madonas rajona prokuratūra Madonas.rajons@lrp.gov.lv 

Valkas rajona prokuratūra Valkas.rajons@lrp.gov.lv 

Valmieras rajona prokuratūra Valmieras.rajons@lrp.gov.lv 

Zemgales tiesas apgabala prokuratūra Zemgales.TAP@lrp.gov.lv 

Aizkraukles rajona prokuratūra Aizkraukles.rajons@lrp.gov.lv 

Bauskas rajona prokuratūra Bauskas.rajons@lrp.gov.lv 

Dobeles rajona prokuratūra Dobeles.rajons@lrp.gov.lv 

Jelgavas prokuratūra Jelgava@lrp.gov.lv 

Jēkabpils rajona prokuratūra Jekabpils.rajons@lrp.gov.lv 

Tukuma rajona prokuratūra Tukuma.rajons@lrp.gov.lv 

Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā 

prokuratūra 
ONCNSP@lrp.gov.lv 

Specializētā vairāku nozaru prokuratūra SVNP@lrp.gov.lv 

Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas 

prokuratūra 
FENIP@lrp.gov.lv 

Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas 

prokuratūra 
NNANIP@lrp.gov.lv 

Rīgas Autotransporta prokuratūra Rigas.Auto@lrp.gov.lv 
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