
Tautsaimniecības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas komisija
Saeimā pastāvīgā komisija ar šādu 
nosaukumu darbojas kopš 5. Saeimas 
sasaukuma (1993. gada). Vienīgais iz-
ņēmums bija 9. Saeima – tad uz diviem 
gadiem (no 2006. gada novembra līdz 
2008. gada beigām) līdzšinējās komi-
sijas vietā tika izveidotas divas komi-
sijas: Tautsaimniecības komisija un 
Agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisija.

 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētāja Linda Matisone

2009. gadā tās atkal tika apvienotas un 
turpināja darbu kā Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas 
komisija (turpmāk – komisija). Šobrīd 
tajā ir 13 deputāti.

Komisija risina jautājumus, kas saistīti 
ar ekonomiku, tostarp lauksaimniecī-
bu, būvniecību, enerģētiku, satiksmi un 
transportu (sauszemes, gaisa, jūras, arī 

ostu regulējumu), vides aizsardzību, re-
ģionālo ekonomisko politiku. Tāpat ko-
misijas kompetencē ir tirdzniecības, rek-
lāmas, patērētāju tiesību aizsardzības, 
komercdarbības, konkurences, publisko 
iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas, publisko kapitālsabiedrību 
pārvaldības, privatizācijas, zemes pār-
valdības, kā arī tūrisma, preču un pakal-
pojumu drošuma, elektronisko sakaru, 
digitalizācijas, dzīvnieku aizsardzības, 
atkritumu, medību un meža apsaimnie-
košanas jautājumi. Komisija uz Saeimas 
lēmuma pamata izskata likumprojektus, 
kurus izstrādājis Ministru kabinets, pati 
komisija vai citas komisijas, pieci Saei-
mas deputāti vai Satversmē paredzē-
tajā kārtībā un gadījumos ierosinājis 
Valsts prezidents vai viena desmitā daļa 
vēlētāju. 

Saeima Vārds, uzvārds Laika posms

5. Saeima
Voldemārs Novakšānovs No 27.07.1993. līdz 07.12.1994.
Jevgēnijs Zaščerinskis No 07.12.1994. līdz 06.11.1995.

6. Saeima
Atis Sausnītis No 16.11.1995. līdz 14.01.1998.
Ernests Jurkāns No 14.01.1998. līdz 02.11.1998.

7. Saeima
Atis Slakteris No 12.11.1998. līdz 16.07.1999.
Kārlis Leiškalns No 16.07.1999. līdz 04.11.2002.

8. Saeima
Indulis Emsis No 15.11.2002. līdz 18.03.2004.
Dzintars Jaundžeikars No 18.03.2004. līdz 03.11.2005.
Dzintars Zaķis No 08.11.2005. līdz 06.11.2006.

9. Saeima
Guntis Blumbergs No 20.11.2006. līdz 16.07.2009.
Vents Armands Krauklis No 16.07.2009. līdz 02.11.2010.

10. Saeima Andris Bērziņš No 08.11.2010. līdz 01.07.2011.

11. Saeima
Vjačeslavs Dombrovskis No 20.10.2011. līdz 07.05.2013.
Jānis Ozoliņš No 07.05.2013. līdz 04.11.2014.

12. Saeima Romāns Naudiņš No 06.11.2014. līdz 06.11.2018.

13. Saeima

Jānis Dūklavs No 20.11.2018. līdz 30.01.2019.
Jānis Vitenbergs No 30.01.2019. līdz 02.04.2020.
Ralfs Nemiro No 22.04.2020. līdz 04.06.2021.
Krišjānis Feldmans No 04.06.2021. līdz 01.11.2022.

14. Saeima Linda Matisone Kopš 23.11.2022.



 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde

Kā atbildīgā komisija tā savās sēdēs, 
klātesot sabiedrības pārstāvjiem, izska-
ta likumprojektus un debatē par tiem 
pirms katra lasījuma. Ja nepieciešams, 
likumprojektus iepriekšējai sagatavoša-
nai nodod apakškomisijai, ja tāda ir, vai 
izveido darba grupu. Darba grupās tiek 
iesaistīti deputāti, attiecīgās nozares 
ministrijas un sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji, kā arī eksperti.

Komisija realizē parlamentāro kontro-
li pār likumu izpildi un izpildvaru savā 
kompetencē esošajos jautājumos. Tās 
parlamentārajā pārraudzībā ir Ekonomi-
kas, Zemkopības, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības, Klimata un ener-
ģētikas, kā arī Satiksmes ministrija.

Komisija sadarbojas ar citām Saeimas 
komisijām, kopējās sēdēs risinot vairā-
ku komisiju kompetencē esošus jautāju-
mus un apmainoties ar informāciju.

Realizējot ārpolitisko darbību, komisija 
uztur kontaktus ar atbilstošām citu val-
stu parlamentu un Eiropas Parlamenta 
komisijām. Iesniegumi, sūdzības un 
priekšlikumi tiek izskatīti normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

Apakškomisijas
Komisija darbu sagatavošanai vai seviš-
ķu uzdevumu veikšanai var izveidot ne 
vairāk kā divas apakškomisijas, pieaici-
not arī citus ieinteresētos deputātus.

5. Saeimā komisijai bija četras apakš-
komisijas: Rūpniecības un enerģēti-
kas apakškomisija, Satiksmes un jūras 

Komisijas 
kontaktinformācija:

Adrese: Jēkaba 10/12, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7305
E-pasts: tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

lietu apakškomisija, Reģionālās attīstī-
bas apakškomisija, kā arī Zemkopības 
apakškomisija.

6. Saeimā komisija izveidoja Lauksaim-
niecības apakškomisiju.

7. Saeimā strādāja četras apakškomi-
sijas: Jūrniecības, zivsaimniecības un 
transporta apakškomisija, Lauksaim-
niecības un mežsaimniecības apakš-
komisija, Rūpniecības, enerģētikas un 
būvniecības apakškomisija, kā arī Vides 
apakškomisija.

8. Saeimā turpināja darbu divas apakš-
komisijas: Lauksaimniecības un mež-
saimniecības apakškomisija, kā arī Vi-
des apakškomisija.

9. Saeimā komisija izveidoja Enerģēti-
kas apakškomisiju.

10. Saeimā, lai aptvertu gan vides, 
gan zemkopības, gan enerģētikas jau-
tājumus, tika izveidota Dabas resursu 
apakškomisija.

11. Saeimā komisijai bija divas apakš-
komisijas: Vides apakškomisija un Ino-
vāciju un zinātnes apakškomisija.

12. Saeimā komisija izveidoja divas 
apakškomisijas: Vides un klimata politi-
kas apakškomisiju un Informācijas teh-
noloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības 
apakškomisiju.

13. Saeimā komisijai bija divas apakško-
misijas: Vides un klimata apakškomisija 
un Amatniecības un mazās uzņēmējdar-
bības apakškomisija.

Uzņēmējdarbības attīstības 
apakškomisija
14. Saeimā komisija ir deleģējusi apakš-
komisijai pilnvaras veikt parlamentāro 
kontroli pār uzņēmējdarbību un saim-
niecisko darbību regulējošu norma-
tīvo aktu īstenošanu, kā arī risināt uz-
ņēmējdarbības vides pilnveidošanas 
jautājumus.

Vides, klimata un 
enerģētikas apakškomisija
Apakškomisija īsteno komisijas deleģē-
to funkciju – parlamentāro kontroli pār 
vides aizsardzības, klimata un enerģēti-
kas normatīvo aktu īstenošanu, skatot 
tos kompleksi, kā arī pārrauga klimata 
politikas veidošanu. 
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