
Nacionālās drošības komisija
Pēc Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas, kad darbu uzsāka 5. Sa-
eima, līdz ar citām parlamenta komi-
sijām 1993. gada 15. jūlijā tika izvei-
dota arī Nacionālās drošības komisija 
(turpmāk – komisija). 

Komisijas darbība aptver valsts drošī-
bas iestāžu uzraudzību un parlamentāro 
kontroli. Saskaņā ar Nacionālās dro-
šības likumu Latvijas Republikā ir trīs 
valsts drošības iestādes – Satversmes 
aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas 
un drošības dienests un Valsts drošības 
dienests. Komisijas priekšsēdētājs ir 
viens no Nacionālās drošības padomes 
locekļiem. 

Komisijas kompetence un tiesības de-
finētas speciālajos likumos, un tās ir 
šādas:
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Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

5. Saeima Andrejs Panteļējevs No 21.07.1993. līdz 06.11.1995.
6. Saeima Odisejs Kostanda No 16.11.1995. līdz 24.01.1996.

Andrejs Panteļējevs No 01.02.1996. līdz 02.11.1998.
7. Saeima Andrejs Panteļējevs No 12.11.1998. līdz 04.11.2002.
8. Saeima Vilis Krištopans No 15.11.2002. līdz 30.09.2004.

Jānis Šmits No 30.09.2004. līdz 27.01.2005.
Indulis Emsis No 27.01.2005. līdz 06.11.2006.

9. Saeima Dzintars Jaundžeikars No 20.11.2006. līdz 26.03.2009.
Māris Kučinskis No 08.04.2009. līdz 24.05.2010.
Dzintars Jaundžeikars No 24.05.2010. līdz 02.11.2010.

10. Saeima Gundars Daudze No 08.11.2010. līdz 04.08.2011.
11. Saeima Valdis Zatlers No 24.10.2011. līdz 04.11.2014.
12. Saeima Solvita Āboltiņa No 06.11.2014. līdz 11.01.2018.

Inese Lībiņa-Egnere No 17.01.2018. līdz 06.11.2018.
13. Saeima Māris Kučinskis No 21.11.2018. līdz 16.06.2022.
14. Saeima Ināra Mūrniece No 24.11.2022. līdz 15.12.2022.

Jānis Dombrava Kopš 21.12.2022.

Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava

•izvērtēt un akceptēt valsts drošības 
iestāžu budžetu projektus;

•veikt valsts drošības iestāžu darbības 
un budžeta līdzekļu izlietošanas parla-
mentāro kontroli;

•noklausīties Ministru kabineta un 
valsts drošības iestāžu vadītāju ziņoju-
mus par valsts drošības iestāžu darbību, 
kā arī izskatīt šo iestāžu darbības pār-
baudes rezultātus;

•izskatīt priekšlikumus par Satversmes 
aizsardzības biroja direktora iecelšanu 
amatā un atbrīvošanu no tā;

•izskatīt Nacionālās drošības plānu pēc 
tam, kad to izstrādājis un apstiprinājis 
Ministru kabinets;

•noklausīties valsts drošības iestāžu 
un operatīvās darbības iestāžu vadītāju 

ziņojumus un pārskatus, kā arī iepazī-
ties ar šo iestāžu dienesta dokumen-
tiem un informāciju, izņemot dokumen-
tus par slepenās informācijas avotiem.

Pašreiz komisijā ir pa vienam pārstāvim 
no katras Saeimā izveidotās frakcijas. 
Komisijas priekšsēdētājs ir Jānis Dom-
brava (frakcija “Nacionālā apvienība”) 
un sekretārs – Ainars Latkovskis (frak-
cija JAUNĀ VIENOTĪBA).

Deputātiem, kuri ievēlēti komisijā, ir 
jāsaņem pirmās kategorijas speciālā 
atļauja pieejai valsts noslēpumam un 
nepieciešamais sertifikāts darbam ar 
NATO un ES dokumentiem.

Saskaņā ar komisijas locekļu lēmumu 
komisijas sēdes ir aizklātas un tiek 
klasificētas. 

Komisijas 
kontaktinformācija:  

Adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7251, 6708 7009
E-pasts: drosibas.komisija@saeima.lv


