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Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas
ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības
aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts
robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās
aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas un
pilsonības jautājumu apakšnozares.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija izstrādā un īsteno politiku šādās 
jomās:

 personu un sabiedrības drošība;
 noziedzības apkarošana;
 izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošanā;
 Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība;
 civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana;
 iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija;
 materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana.

Kā arī attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un 
sakaru sistēmas.

Iekšlietu ministrijas funkcijas un 
uzdevumi



Iekšlietu ministrijas padotības iestādes

Valsts policija

Drošības policija

Valsts robežsardze

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
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Valsts policija

 nodrošināt personu un sabiedrības drošību;

 novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus;

 atklāt noziedzīgus nodarījumus, meklēt personas, kas izdarījušas 

noziedzīgus nodarījumus;

 paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un 

personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un pienākumu 

realizācijā;

 savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un 

kriminālsodus.



Valsts policijas struktūrvienību 

izvietojums
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Valsts policijas struktūrvienības: 5 Valsts policijas reģionālās 

pārvaldes  un 39 iecirkņi 



Valsts policija

Nodarbināto skaits

Uz 2016.gada 31.decembri Valsts policijā bija 7829 amata vietas, no tām 6936

amatpersonu amata vietas, 893 darbinieka amata vietas.

Faktiskais nodarbināto skaits – 6983, vakantas 846 amata vietas. 

Rīgas 

reģionālā 

pārvalde

Kurzemes 

reģionālā 

pārvalde

Zemgales 

reģionālā 

pārvalde

Vidzemes 

reģionālā 

pārvalde

Latgales 

reģionālā 

pārvalde

Amata vietas –

2973

Amata vietas –

646

Amata vietas –

744

Amata vietas –

581

Amata vietas –

725
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Reģistrēti noziedzīgi nodarījumi 

2016.gadā (reģionu sadalījumā)

Rīga un Pierīgas 

reģions; 24775

Kurzemes reģions; 

4256

Latgales reģions; 

6576

Vidzemes reģions; 

3982

Zemgales reģions; 

5977
Nav norādīts; 73
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests (VUGD)
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VUGD galvenās funkcijas:

 īstenot valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās 

aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" 

darbības jomā;

 uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības prasību ievērošanu;

veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus;

 koordinēt iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību 

izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un 

brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar 

ugunsdrošību un ugunsdzēsību.



VUGD struktūrvienību izvietojums

- Daļa

- Daļas postenis
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VUGD struktūrvienības: 5 reģionālās pārvaldes, 

42 daļas un 49 posteņi

Apzīmējumi:           - reģionālās brigādes

i



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests

Nodarbināto skaits

Uz 2016.gada 31.decembri VUGD bija 3136 amata vietas, no tām 2906

amatpersonu amata vietas, 230 darbinieka amata vietas.

Faktiskais nodarbināto skaits – 2992.
Vakantas amata vietas – 144.

Nodarbināto skaits reģionos:

Rīgas reģionālā 

pārvalde

Kurzemes 

reģionālā 

pārvalde

Zemgales 

reģionālā 

pārvalde

Vidzemes 

reģionālā 

pārvalde

Latgales 

reģionālā 

pārvalde

Amata vietas –

856

Amata vietas –

465

Amata vietas –

408

Amata vietas –

423

Amata vietas –

507
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests

2016.gadā veiktie ugunsdzēsības un glābšanas darbi (reģionālajā

sadalījumā):

Reģionālā 

struktūrvienība

Ugunsgrēki  Meža

ugunsgrēki

Glābšanas

darbi 

Maldinājumi 

Rīgas reģiona 

pārvalde

3714 174 3623 1399

Latgales reģiona 

brigāde

1698  54  741  303 

Kurzemes reģiona 

brigāde

1166  26  667  135 

Vidzemes reģiona 

brigāde 

1072 27 727 135 

Zemgales reģiona 

brigāde 

1638 33 986 286 

Kopā 9288 314 6744 2258 1
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests 

2016.gadā veiktie ugunsdzēsības un glābšanas darbi (reģionālajā

sadalījumā):

Reģionālā 

struktūrvienība

Ugunsgrēki  Gāja bojā 

cilvēki

Tajā

skaitā

bērni 

Cietuši

cilvēki 

Izglābti

cilvēki 

Rīgas reģiona 

pārvalde

3714 37 1 157 180

Latgales reģiona 

brigāde

1698  26 1  42 46 

Kurzemes 

reģiona brigāde

1166  15 2 33 29 

Vidzemes 

reģiona brigāde 

1072 7 0 36 13

Zemgales 

reģiona brigāde 

1638 10 0 34 23

Kopā 9288 95 4 302 291 1
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests 

1
3



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienests 

Rīgas reģiona 

pārvalde; 582

Kurzemes reģiona 

brigāde; 382

Zemgales reģiona 

brigāde; 619

Latgales reģiona 

brigāde; 715

Vidzemes reģiona 

brigāde; 352

Kūlas ugunsgrēku skaits

1
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Valsts robežsardze

1
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 apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst 

jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās 

vietu apvidū;

 veikt robežkontroli, nodrošināt un kontrolēt valsts robežas, 

pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un 

robežpārejas punktu režīma ievērošanu;

 kontrolēt, kā tiek ievēroti noteikumi par ārzemnieku ieceļošanu, 

uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā, 

kā arī savas kompetences ietvaros veikt Patvēruma likumā 

paredzētās darbības;

Valsts robežsardzes galvenās funkcijas:



Valsts robežsardze

1
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Valsts robežsardzes struktūrvienību izvietojums



Valsts robežsardze

Nodarbināto skaits

Valsts robežsardzē ir 2686 amata vietas, no tām 2355 amatpersonu amata vietas. 

Faktiskais nodarbināto skaits – 2547 amata vietas. 

Vakantas amata vietas - 139.

Amata vietu sadalījums pa reģioniem:

Valsts 

robežsardzes 

Aviācijas 

pārvalde –

68

Valsts 

robežsardzes 

Rīgas 

pārvalde -

335

Valsts 

robežsardzes 

Ventspils 

pārvalde -

210

Valsts 

robežsardzes 

Daugavpils 

pārvalde -

536

Valsts 

robežsardzes 

Viļakas 

pārvalde -

304 

Valsts 

robežsardzes 

Ludzas 

pārvalde -

498
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Valsts robežsardze

4120000

1230000

10569 25900

Veiktas personu robežpārbaudes Veiktas autotransporta robežpārbaudes

Veiktas peldošo līdzekļu robežpārbaudes Veiktas vilcienu robežpārbaudes
1
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Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde (PMLP)
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  funkcijas:

 īstenot valsts migrācijas un patvēruma politiku;

 noteikt personu tiesisko statusu valstī;

 veikt iedzīvotāju uzskaiti valstī;

 izsniegt personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas 

dokumentus.



PMLP teritoriālo struktūrvienību 

izvietojums

2
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PMLP pakalpojumu sniegšana ir organizēta ievērojot principu, ka 

iedzīvotāji   pakalpojumu var saņemt jebkurā no PMLP 32 klientu 

apkalpošanas centriem, neatkarīgi no fiziskas personas dzīvesvietas vai 

uzņēmuma juridiskās adreses.



Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvalde 

Nodarbināto skaits

Uz 2016.gada 31.decembri  PMLP 645 amata vietas, no tām valsts 

civildienesta ierēdņa amata vietas – 209, darbinieka amata vietas - 436.

Faktiskais nodarbināto skaits – 612, vakantas 33 amata vietas. 

PMLP teritoriālajās nodaļās nodarbināto skaits kopā – 345

Nacionālās nozīmes attīstības 

centros - 252

Reģionālās nozīmes 

centros - 93

2
1



PMLP sniegto pakalpojumu skaits 
sadalījumā pa reģioniem

Rīga, Pierīgas 

reģions; 624 979

Vidzemes 

reģions; 104 902

Zemgales 

reģions; 129 936

Latgales reģions; 

111 667

Kurzemes 

reģions; 117 442
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Paldies par uzmanību!


