
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisija
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisija (turpmāk – komi-
sija) ir viena no Saeimas kārtības ruļļa 
149. pantā noteiktajām pastāvīgajām 
komisijām. Komisija saskaņā ar Latvijas 
Republikas Satversmi, Saeimas kārtības 
rulli un spēkā esošajiem Latvijas Repub-
likas tiesību aktiem veic likumdošanas 
darbu, īsteno parlamentāro kontroli, 
veic ārpolitisko darbību, sadarbojas ar 
nevalstiskajām organizācijām un izskata 
privātpersonu iesniegumus un vēstules.
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Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis

Komisijas funkcijas
Likumdošana
Komisija uz Saeimas lēmuma pamata 
izskata likumprojektus, ko izstrādā-
jis Ministru kabinets, pati komisija vai 
Satversmes 47. panta kārtībā ierosinā-
jis Valsts prezidents. Līdztekus likum-
projektiem komisijai tiek nodoti izska-
tīšanai un sagatavošanai turpmākai 
virzībai Saeimā koncepciju un lēmumu 
projekti.

Komisijas kompetencē ietilpst regulē-
jums nacionālās drošības jomā, valsts 
aizsardzības jomā, iekšlietu un tieslie-
tu jomā, kā arī korupcijas novēršanas 
jomā. Uz Saeimas lēmuma pamata ie-
spējama arī citāda piekritība. 

Komisija izskata tādus politikas plāno-
šanas dokumentus kā Nacionālās dro-
šības koncepcija, Valsts aizsardzības 
koncepcija, Valsts aizsardzības plāns 
un iesaistās likumā noteiktu Saeimas 
lēmumu projektu virzībā, izvērtējot iz-
sludināto ārkārtējo situāciju pamato-
tību un kandidatūras Saeimas ieceltu 
amatpersonu apstiprināšanai: Nacio-
nālo bruņoto spēku komandiera, Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas biroja 
priekšnieka, Finanšu izlūkošanas  



dienesta priekšnieka apstiprināšanai 
amatā vai atcelšanai no tā.

Parlamentārā kontrole
Saeimas kontroles pilnvaras ir nepārpro-
tami noteiktas Satversmes 27. pantā:

“Saeimai ir tiesība iesniegt Ministru 
prezidentam vai atsevišķam ministram 
pieprasījumus un jautājumus, uz kuriem 
ir jāatbild viņiem vai viņu pilnvarotai at-
bildīgai valsts amata personai. Ministru 
prezidentam vai ministram uz Saeimas 
vai tās komisijas pieprasījumu jāceļ tām 
priekšā attiecīgi dokumenti un akti.”

Šīs pilnvaras tālāk nostiprinātas Saei-
mas kārtības ruļļa 172. pantā:

“172. (1) Komisijai ir tiesības tieši, bez 
Prezidija starpniecības, pieprasīt savai 
darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidro-
jumus no attiecīgā ministra un viņam 
padotajām (viņa pakļautībā vai pārrau-
dzībā esošajām) iestādēm, kā arī no paš-
valdībām un uzaicināt paskaidrojumu 
sniegšanai attiecīgās amatpersonas.”

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisija veic parlamentāro 
kontroli pār šādām valsts institūcijām: 
Aizsardzības ministriju un tās padotī-
bas iestādēm, Iekšlietu ministriju un tās 
padotības iestādēm, Tieslietu ministriju 
un tās padotības iestādēm, citām valsts 
institūcijām.

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas kon-
trole tiek realizēta sadarbībā ar Valsts 
kontroli.

Ārpolitiskā darbība
Komisija īsteno ārpolitisko darbību šā-
dās jomās:

• sadarbība ar NATO struktūrām jautā-
jumos, kas saistīti ar Latvijas dalību ko-
lektīvajā drošības sistēmā;

• sadarbība ar Eiropas Parlamentu, risi-
not Eiropas kopējās ārējās un drošības 
politikas, kā arī tieslietu un iekšlietu po-
litikas jautājumus;

• dalība Eiropola kopējās parlamentā-
rās pārraudzības grupā;

• dalība Eurojust kopējās parlamentā-
rās pārraudzības grupā; 

• divpusēja sadarbība ar ES un NATO 
dalībvalstīm;

• divpusēja sadarbība ar trešām valstīm 
NATO un Eiropas kaimiņattiecību politi-
kas ietvaros.

Sadarbība ar nevalstiskajām 
organizācijām
Komisija iesaista nevalstisko organizā-
ciju (NVO) pārstāvjus likumprojektu iz-
strādes un pieņemšanas procesā, izska-
tot rakstveidā atsūtītos ierosinājumus 
un priekšlikumus, kā arī uzaicinot NVO 
pārstāvjus piedalīties komisijas sēdēs.

Komisija apspriežas ar NVO pārstāvjiem 
par aktuāliem drošības un sabiedriskās 
kārtības jautājumiem, kā arī iesaista vi-
ņus koncepciju apspriešanā.

Komisijas 
kontaktinformācija

Adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7275
E-pasts: aizsardzibas.komisija@saeima.lv
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Privātpersonu iesniegumus, sūdzības un 
priekšlikumus komisija izskata atbilsto-
ši tiesību normās noteiktajai kārtībai.

Apakškomisijas
Komisija ir izveidojusi divas apakškomi-
sijas – Visaptverošas valsts aizsardzī-
bas apakškomisiju un Iekšējās drošības 
apakškomisiju.

Iespēja sekot komisijas darbam ir tīmekļ-
vietnē http://aizsardziba.saeima.lv/, 
kur var iepazīties ar komisijas sēžu dar-
ba kārtību un citu informāciju par tajā 
izskatāmajiem jautājumiem. 
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