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Mandātu, ētikas un iesniegumu komi-
sija (turpmāk arī – komisija) ir viena 
no Saeimas kārtības rullī noteiktajām 
pastāvīgajām komisijām.

Pēc Saeimas ievēlēšanas, tai sanākot uz 
pirmo sēdi, tiek ievēlēta pagaidu Man-
dātu, ētikas un iesniegumu komisija 
(turpmāk – pagaidu komisija).

Mandātu, ētikas un  
iesniegumu komisija

Pagaidu komisija veic Satversmē no-
teikto uzdevumu – Saeima pati pārbau-
da savu locekļu pilnvaras. Tā pārbauda 
vēlēšanu materiālus, kā arī sūdzības 
par vēlēšanām, ja šādas sūdzības ie-
sniegtas Centrālajai vēlēšanu komisijai 
ne vēlāk kā četras dienas pēc oficiālo 
vēlēšanu rezultātu izsludināšanas liku-
mā noteiktajā kārtībā.

Pēc pagaidu komisijas ziņojuma Saei-
ma apstiprina savu locekļu pilnvaras. 

Komisijas sastāvs
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli ko-
misijā ievēlē divus deputātus no katras  
Saeimas frakcijas.
Komisijas locekļi atturas no darbībām, 
kuras var uzskatīt par nepamatotu vēr-
šanos pret politiskajiem oponentiem vai 
par deputātu rīcības nepamatotu aizstā-
vību viņu politiskās piederības dēļ.
Ar komisijas pašreizējo sastāvu 
var iepazīties Saeimas mājaslapā 
www.saeima.lv vai komisijas mājaslapā 
http://mandati.saeima.lv.

Komisijas funkcijas:
• sagatavot ziņojumus par deputātu 

pilnvaru apstiprināšanu un izbeig-
šanu;

• sagatavot Saeimas lēmuma projek-
tu sakarā ar Ģenerālprokuratūras 
iesniegumu par kriminālvajāšanas 
ierosināšanu pret Saeimas locek-
li, viņa apcietināšanu, aizturēšanu, 
kratīšanas izdarīšanu vai citādu 
personas brīvības ierobežošanu, kā 
arī priekšlikumus sakarā ar iesnie-
gumiem par administratīvā soda 
uzlikšanu Saeimas loceklim;

 Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs

Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

5. Saeima Māris Budovskis No 21.07.1993. līdz 06.11.1995.

6. Saeima Ilmārs Bišers No 07.11.1995. līdz 02.11.1998.

7. Saeima Vineta Muižniece No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.

8. Saeima

Ingrīda Labucka No 19.11.2002. līdz 05.02.2004.

Ainars Baštiks No 09.02.2004. līdz 18.03.2004.

Pāvels Maksimovs No 22.04.2004. līdz 06.11.2006.

9. Saeima
Sergejs Dolgopolovs No 17.11.2006. līdz 16.07.2009.

Vitālijs Orlovs No 24.11.2009. līdz 02.11.2010.

10. Saeima Vitālijs Orlovs No 09.11.2010. līdz 17.10.2011.

11. Saeima Vitālijs Orlovs No 20.10.2011. līdz 04.11.2014.

12. Saeima Vitālijs Orlovs Kopš 10.11.2014.

MANDĀTU, ĒTIKAS UN IESNIEGUMU KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI

INTERESANTI FAKTI
• 7. Saeimas pilnvaru laikā komisija 

izskatīja 41 administratīvo lietu un 
2 krimināllietas.

• 8. Saeimas pilnvaru laikā komisija 
izskatīja 33 administratīvās lietas.

• 9. Saeimas pilnvaru laikā komisija 
izskatīja 22 administratīvās lietas.

• 10. Saeimas pilnvaru laikā komisija 
izskatīja 19 administratīvās lietas.

• 11. Saeimas pilnvaru laikā komisija 
izskatīja 15 administratīvās lietas.

www.saeima.lv
http://mandati.saeima.lv
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INTERESANTI FAKTI
• 5. – 8. Saeimas pilnvaru laikā 

Komisijas nosaukums bija Mandātu 
un iesniegumu komisija.

• 6. Saeimas pilnvaru laikā komisija 
izstrādāja Saeimas deputātu ētikas 
kodeksu, taču Saeima to pirmajā 
lasījumā noraidīja.

• Saeimas deputātu ētikas kodeksu 
apstiprināja 8. Saeima. Līdz ar 
kodeksa ieviešanu tika mainīts arī 
komisijas nosaukums, papildinot to 
ar vārdu “ētikas”. 

• Visilgāk, proti, 5. – 8. Saeimas 
pilnvaru laikā, no 21.07.1993. līdz 
06.11.2006., komisijā darbojies 
deputāts Martijans Bekasovs.

• Līdz šim vienīgais deputāts, kas par 
Saeimas sēžu neattaisnotu kavēšanu 
ar Saeimas 1995. gada 23. augusta 
lēmumu izslēgts no Saeimas sastāva, 
ir Joahims Zīgerists.

• pārraudzīt Saeimas deputātu ētikas 
kodeksa ievērošanu un izskatīt Sa-
eimas deputātu ētikas kodeksa pār-
kāpumu lietas;

• pārbaudīt Valsts prezidenta amata 
kandidātu atbilstību Valsts prezi-
denta ievēlēšanas likuma prasībām;

• izskatīt Saeimas Prezidija sagatavo-
to informāciju par deputātu Saei-
mas sēžu kavējumiem;

• sagatavot reizi mēnesī pārskatu 
Saeimai par iesniegumiem, kas sa-
ņemti Saeimas Sabiedrisko attiecību 
birojā, un par to izskatīšanu Saei-
mas Prezidijā, frakcijās, komisijās 
un citās struktūrvienībās. Pārskatu 
publicē komisijas mājaslapā;

• sekot privātpersonu iesniegumu 
virzībai un reizi mēnesī uzklausīt 
informāciju par Saeimas Apmeklē-
tāju un informācijas centra darbu.
Šo informāciju publicē Saeimas un 
komisijas mājaslapās;

• izskatīt privātpersonu un juridisko 
personu iesniegumus un sagatavot 
atbildes uz tajos ietvertajiem jautā-
jumiem;

• izvērtēt Latvijas pilsoņu kolektīvos 
iesniegumus un pēc katra šāda ie-
snieguma saņemšanas triju mēnešu 
laikā sniegt ziņojumu un sagatavot 
Saeimas lēmuma projektu par to un 
tā turpmāko virzību.

Saeimas deputātu ētikas kodeksa mēr-
ķis ir iedibināt augstus uzvedības stan-
dartus un tādējādi vairot sabiedrības 
uzticēšanos Saeimai.
Komisija pastāvīgi sadarbojas ar ne-
valstiskajām organizācijām. Saeimas 

deputātu ētikas kodekss tapa ciešā sa-
darbībā ar Sabiedriskās politikas cen-
tru “Providus” un Ētikas padomi.

Seko komisijas 
darbam!
Komisijas mājaslapā var iepazīties ar 
komisijas sēžu darba kārtību un citu 
informāciju par komisijā izskatītajiem 
jautājumiem. 
Komisijas sēdes ir atklātas – apmeklē-
jumam ir nepieciešams tikai personu 
apliecinošs dokuments un caurlaide, 
ko var pieteikt, sazinoties ar komisiju.

 Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde

KOMISIJAS 
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811 
Tālrunis: 6708 7418 
e–pasts: mandatu.komisija@saeima.lv, 
info@saeima.lv
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