Nacionālās drošības komisija
Pēc Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 1993. gadā, sākot strādāt
5. Saeimai, darbu uzsāka arī Nacionā
lās drošības komisija, kas tika izveidota
līdz ar citām parlamenta komisijām.
Nacionālā drošības komisija (turp
māk – komisija), darbojas kā pas
tāvīga komisija kopš tās apstiprināša
nas 5. Saeimas ārkārtas sesijas 5. sēdē
1993. gada 15. jūlijā.
Komisijas darbība aptver valsts drošības
iestāžu uzraudzību un parlamentāro
kontroli. Saskaņā ar Nacionālās drošības
likumu, Latvijas Republikā ir trīs valsts
drošības iestādes – Satversmes aizsar
dzības birojs, Militārās izlūkošanas un
drošības dienests un Drošības policija.
Komisijas priekšsēdētājs ir viens no Na
cionālās drošības padomes locekļiem.
Komisijas kompetence un tiesības ir
definētas speciālajos likumos.
Tās ir šādas:
• izvērtēt un akceptēt valsts drošības
iestāžu budžetu projektus;
• veikt valsts drošības iestāžu darbī
bas un budžeta līdzekļu izlietošanas
parlamentāro kontroli;
• noklausīties Ministru kabineta un
valsts drošības iestāžu vadītāju zi
ņojumus par valsts drošības iestāžu
darbību, kā arī izskatīt šo iestāžu
darbības pārbaudes rezultātus;
• izskatīt priekšlikumus par Satvers
mes aizsardzības biroja direktora
iecelšanu amatā un atbrīvošanu no
amata;
• izskatīt Nacionālās drošības plānu
pēc tam, kad to izstrādājis un ap
stiprinājis Ministru kabinets;
• noklausīties valsts drošības iestāžu
vadītāju ziņojumus un pārskatus,
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Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa

kā arī iepazīties ar šo iestāžu die
nesta dokumentiem un informāci
ju, izņemot dokumentus par slepe
nās informācijas avotiem;
• noklausīties operatīvās darbības
iestāžu vadītāju ziņojumus un pār
skatus, izskatīt šo iestāžu pārbaudes
rezultātus, kā arī iepazīties ar šo
iestāžu dienesta dokumentiem un
informāciju, izņemot dokumentus
par slepenās informācijas avotiem.
Vēsturiski komisija ir veidojusies un
strādājusi dažādos sastāvos pēc dažā
diem pārstāvības principiem. Pašreiz
par labāko ir atzīts princips, atbilstoši
kuram komisijā ir pa vienam pārstāvim
no katras Saeimā ievēlētās frakcijas. Šo
brīd komisijā strādā seši deputāti un tās
priekšsēdētāja ir Solvita Āboltiņa (frak
cija VIENOTĪBA), komisijas priekšsē
dētājas biedrs – Kārlis Seržants (Zaļo
un Zemnieku savienības frakcija) un

komisijas sekretārs – Ringolds Balodis
(frakcija “No sirds Latvijai”).
Deputātiem, kuri ievēlēti komisijā, ir
jāsaņem pirmās kategorijas speciālā at
ļauja pieejai valsts noslēpumam un pēc
iestāšanās NATO un ES – arī darbam
ar šo organizāciju dokumentiem nepie
ciešamais sertifikāts.
Saskaņā ar komisijas deputātu lēmumu
tās sēdes ir aizklātas un tiek klasificē
tas. Sēdes parasti notiek reizi nedē
ļā – trešdienās. Tās sasauc komisijas
priekšsēdētājs.
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