Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisija
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija (turpmāk arī – komisija) ir viena no
Saeimas pastāvīgajām likumdošanas
komisijām. Komisija risina jautājumus,
kas saistīti ar valsts budžetu, finansēm
un nodokļiem, kā arī skata jautājumus
par valsts ekonomikas attīstības tendencēm, problēmām, to iespējamiem risinājumiem un nākotnes perspektīvām.

Komisijas sastāvs
Komisijas izveidošanas principus nosaka Saeima. Deputātu skaits komisijā
ir proporcionāls frakciju pārstāvībai
parlamentā. Ar komisijas sastāvu ir
iespējams iepazīties Saeimas tīmekļa
vietnē www.saeima.lv.

Komisijas funkcijas
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli komisija izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus uz Saeimas lēmuma pamata vai iesniedz tos pati, ja tie ir
saistīti ar komisijas mērķiem.

Likumdošanas
process

Komisija veic likumdošanas darbu – izstrādā jaunus un sagatavo izskatīšanai
Saeimas sēdēs tai kā atbildīgajai komisijai nodotos likumprojektus, papildinot
tos ar saviem priekšlikumiem, kā arī
sniedz atzinumus par likumprojektiem,
kuri tai nodoti kā līdzatbildīgajai komisijai. Komisija virza Saeimā lēmumu
projektus par amatpersonu apstiprināšanu un Likumā par budžetu un finanšu
vadību noteikto apropriācijas pārdali.

Komisijas darba
formas

Komisijas sēdes ir atklātas, taču komisija var lemt arī par slēgtu sēžu sasaukšanu. Komisija rīko arī izbraukuma sēdes
un organizē tikšanās. Komisija sadarbojas ar citām Saeimas komisijām, rīkojot
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kopīgas sēdes, lai apspriestu likumprojektus un citus aktuālus jautājumus, kas
skar šo komisiju darbības jomas.
Īstenojot parlamentāro kontroli, komisija regulāri vērtē izpildvaras darbu, kā
arī pieprasa nepieciešamo informāciju
no ministriem un ministriju pakļautībā vai pārraudzībā esošajām iestādēm,
uzaicina attiecīgās amatpersonas, uzklausa atbildīgo izpildinstitūciju ziņojumus un viedokļus.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
pārraudzībā ir Finanšu ministrija – finanšu nozarē vadošā valsts pārvaldes iestāde – un tai pakļautās iestādes – Valsts
ieņēmumu dienests, Valsts kase un citas.
Finanšu ministrija Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijai ziņo par:
• valsts budžeta veidošanas procesu
un budžeta izpildi;
• neparedzētiem gadījumiem atvēlēto līdzekļu izlietojumu;
• makroekonomiskās attīstības tendencēm un prognozēm;
• apropriācijas pārdali un palielināšanu attiecīgiem mērķiem nepieciešamajiem izdevumiem – atbilstoši
Likumam par budžetu un finanšu
vadību;
• Latvijas Konverģences programmu.
Valsts ieņēmumu dienests sniedz ziņojumus par:
• aktuāliem tā darbības jautājumiem;
• ēnu ekonomikas apkarošanas un
godīgas konkurences veicināšanas
rezultātiem;
• ēnu ekonomikas apkarošanas un
godīgas konkurences veicināšanas
pasākumos iesaistīto dienesta amatpersonu un darbinieku motivēšanu.
Savukārt Valsts kase komisiju informē
par valsts budžeta izpildes operatīvajiem datiem.

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars

Komisija, īstenojot parlamentāro uzraudzību, sadarbojas arī ar iestādēm, kuras
nav padotas Ministru kabinetam un pēc
statusa ir neatkarīgas, – Latvijas Banku
un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.
Latvijas Banka komisiju informē par
Latvijas tautsaimniecības attīstību un
iespējamiem tās scenārijiem, savukārt
Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē par aktuālajiem savas darbības
jautājumiem, ziņo par finanšu sektora
darbību un uzraudzību, par tās valdījumā esošā Noguldījumu garantiju fonda
un Apdrošināto aizsardzības fonda
finanšu pārskatiem, kā arī par savu dalību ES lēmumu pieņemšanas procesā
un ES finanšu uzraudzības iestādēs.
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisija cieši sadarbojas ar Finanšu un
kapitāla tirgus komisiju likumdošanas
jomā, īpaši jautājumos par apdrošināšanu, bankām, finanšu instrumentiem.
Saistībā ar godīgas konkurences veicināšanu un ēnu ekonomikas apkarošanu
komisija veic parlamentāro kontroli pār
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attiecīgo pasākumu īstenošanā iesaistīto
institūciju – Finanšu ministrijas pakļautībā esošā Valsts ieņēmumu dienesta,
Iekšlietu ministrijai pakļautās Valsts policijas un Valsts robežsardzes, Labklājības
ministrijai pakļautās Valsts darba inspekcijas un Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Pārtikas un veterinārā dienesta
un Valsts meža dienesta – darbību.

Sadarbība ar
nevalstiskajām
organizācijām

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sadarbības partneri ir ne tikai
valsts pārvaldes institūcijas. Veiksmīga
sadarbība izveidojusies ar Finanšu nozares asociāciju, Latvijas Darba devēju
konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Zvērinātu
revidentu asociāciju, Latvijas Nodokļu
konsultantu asociāciju, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Būvnieku
asociāciju, Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienību.

Apakškomisijas

Pamatojoties uz Saeimas kārtības rulli,
komisija no saviem locekļiem atsevišķu

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

INTERESANTI FAKTI
darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai var veidot apakškomisijas. To sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi,
ja viņi tam piekrīt.

5. Saeima

6. Saeima

Vārds, uzvārds

Laika posms

Andris Piebalgs

No 28.07.1993. līdz 28.09.1994.

Ojārs Kehris

No 28.09.1994. līdz 06.11.1995.

Aivars Guntis Kreituss

No 16.11.1995. līdz 07.03.1996.

Roberts Zīle

No 07.03.1996. līdz 29.04.1997.

Vents Balodis

No 29.04.1997. līdz 02.11.1998.

Roberts Zīle

No 12.11.1998. līdz 18.03.1999.

Imants Kalniņš

No 18.03.1999. līdz 16.07.1999.

Aija Poča

No 16.07.1999. līdz 04.04.2001.

Vents Balodis

No 04.04.2001. līdz 04.11.2002.

10. Saeima

Baiba Brigmane
Gundars Bērziņš
Atis Slakteris
Ainārs Šlesers
Kārlis Leiškalns
Guntis Bērziņš
Jānis Reirs

No 15.11.2002. līdz 18.03.2004.
No 18.03.2004. līdz 09.12.2004.
No 09.12.2004. līdz 10.05.2006.
No 10.05.2006. līdz 06.11.2006.
No 17.11.2006. līdz 21.04.2009.
No 21.04.2009. līdz 02.11.2010.
No 08.11.2010. līdz 17.10.2011.

11. Saeima

Jānis Reirs

No 20.10.2011. līdz 03.11.2014.

Kārlis Šadurskis

No 06.11.2014. līdz 18.02.2016.

Jānis Vucāns

No 18.02.2016. līdz 06.11.2018.

Mārtiņš Bondars

Kopš 20.11.2018.
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8. Saeima

9. Saeima
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5. Saeimas laikā Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijas priekšsēdētājs
bija Andris Piebalgs, kas vēlāk ieņēma
ES enerģētikas komisāra amatu un
ES attīstības komisāra amatu.

•

6. Saeimas laikā Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijā strādāja
Dr. Jānis Priedkalns – akadēmiķis,
profesionāls autobraucējs un Himalaju
iekarotājs, profesors, kurš ziedojis
savu Ferrari, pārvēršot to 100 100
latos, medicīnas zinātnes atbalstam
Latvijā, vēstnieks Apvienoto Nāciju
Organizācijā un Nobela miera
prēmijas ieteicēju komisijas loceklis.

•

6., 7. un 8. Saeimas laikā Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas sastāvā
bija Saeimas priekšsēdētāji.

•

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
deviņi no 13 ministru prezidentiem
un 12 no 15 finanšu ministriem
ir strādājuši Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijā.

•

Lielākā valsts budžeta likumprojektu
pakete komisijā skatīta 2009. gada
jūnijā, kad, pieņemot grozījumus
2009. gada valsts budžetā, vienlaikus
tika izdarīti grozījumi arī 113 ar to
saistītajos likumos. Salīdzinoši bieza
likumprojektu pakete bijusi
vēl tikai 2010. un 2011. gadā,
kad grozījumi izdarīti 69 un 89 ar
budžetu saistītajos likumos.

•

Ja Saeima, balsojot par Ministru
kabineta iesniegto gadskārtējā valsts
budžeta projektu pirmajā vai otrajā
lasījumā, to noraida, uzskatāms,
ka ir izteikta neuzticība valdībai.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 13. Saeimā ir izveidojusi Finanšu
sektora uzraudzības apakškomisiju,
kura izskata jautājumus saistībā ar situāciju Latvijas finanšu sektorā un
seko MONEYVAL rekomendāciju ieviešanas plāna īstenošanai.

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJI
Saeima

•

KOMISIJAS
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Adrese: Jēkaba iela 6/8, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7319
e–pasts: budzeta.komisija@saeima.lv

Latvijas Republikas Saeima • Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811 • tālrunis: 67087321 • www.saeima.lv • e-pasts: info@saeima.lv

