
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Valsts pārvaldes un pašvaldības komi-
sija (turpmāk – komisija) ir pastāvīga 
Saeimas likumdošanas komisija, kas 
strādā ar valsts pārvaldes un pašvaldību 
darbību saistītiem jautājumiem atbilsto-
ši tai normatīvajos aktos noteiktajai 
kompetencei.

Komisijas izveide un sastāvs
Komisiju izveido Saeima. Deputātu 
skaits komisijā atbilstoši Saeimas pie-
ņemtajiem pastāvīgo komisiju izveidoša-
nas noteikumiem ir proporcionāls frak-
ciju pārstāvībai parlamentā. Komisija no 
savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētā-
ju un sekretāru, ja nepieciešams  – arī 
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Saeima Vārds, uzvārds Laikposms

5. Saeima Jānis Lagzdiņš No 27.07.1993. līdz 06.11.1995.

6. Saeima
Valdis Krisbergs No 16.11.1995. līdz 14.02.1996.
Jānis Kalviņš No 28.02.1996. līdz 02.11.1998.

7. Saeima
Kārlis Greiškalns No 12.11.1998. līdz 18.05.2000.
Jānis Lagzdiņš No 18.05.2000. līdz 04.11.2002.

8. Saeima Staņislavs Šķesters No 15.11.2002. līdz 06.11.2006.

9. Saeima
Māris Krastiņš No 20.11.2006. līdz 01.11.2007.
Oskars Spurdziņš No 17.01.2008. līdz 02.11.2010.

10. Saeima Vitauts Staņa No 09.11.2010. līdz 17.10.2011.
11. Saeima Sergejs Dolgopolovs No 20.10.2011. līdz 03.11.2014.
12. Saeima Sergejs Dolgopolovs No 07.11.2014. līdz 06.11.2018.

13. Saeima
Sergejs Dolgopolovs No 20.11.2018. līdz 03.09.2019.
Inga Goldberga No 10.09.2018. līdz 01.11.2022.

14. Saeima Daiga Mieriņa Kopš 23.11.2022.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāji

 Komisijas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa

priekšsēdētāja biedru. Šobrīd komisi-
jas sastāvā ir 11 deputāti. Komisijas 
priekšsēdētāja ir Daiga Mieriņa, priekš-
sēdētājas biedrs – Andrejs Svilāns un 
sekretārs – Andrejs Ceļapīters. Ar pilnu 
komisijas sastāvu iespējams iepazīties 
Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv.

Komisijas funkcijas
Atbilstoši Saeimas kārtības rullī no-
teiktajam komisija izskata likumprojek-
tus, priekšlikumus un iesniegumus uz 
Saeimas lēmuma pamata vai iesniedz 
tos pati, ja tie ir saistīti ar komisijas 
mērķiem.

Saeimas kārtības rullī noteiktās funk-
cijas komisija īsteno, veicot šādus 
pamatuzdevumus:

• sagatavo tai kā atbildīgajai komisijai 
nodotos likumprojektus izskatīšanai 
Saeimā pirms katra lasījuma;

• sniedz atzinumus par 
likumprojektiem, kuri tai nodoti kā 
līdzatbildīgajai komisijai;

• īsteno Satversmē noteikto 
likumdošanas iniciatīvu, 
izstrādājot un iesniedzot Saeimai 
likumprojektus;

• izskata tai iesniegtos priekšlikumus 
likuma grozījumiem;

• iesniedz priekšlikumus likuma 
grozījumiem; 



• izskata privātpersonu iesniegumus 
un atbilstoši kompetencei sniedz 
atbildes uz tiem. 

Komisija izskata likumprojektus galve-
nokārt šādās jomās:

• pašvaldību sistēma (tostarp Pašval-
dību likums, Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likums, Republikas 
pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likums, Vietējo 
pašvaldību referendumu likums);

• valsts pārvalde (tostarp Valsts 
pārvaldes iekārtas likums, Valsts 
civildienesta likums, likums “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas li-
kums, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums);

• Saeimas, pašvaldību un Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas (tostarp Saeimas 
vēlēšanu likums, Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu likums);

• politisko partiju darbība (tostarp Poli-
tisko partiju likums, Politisko organi-
zāciju (partiju) finansēšanas likums);

• nevalstiskais sektors (tostarp Biedrību 
un nodibinājumu likums, Sabiedriskā 
labuma organizāciju likums);

• mājokļa jautājumi (tostarp Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa 
īpašuma likums, likums “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Dzīvo-
jamo telpu īres likums).

Komisijas darba organizācija
Komisijas sēdes

Komisija katru nedēļu sasauc vismaz di-
vas sēdes. Tās ir atklātas, taču komisija 
var lemt arī par slēgtu sēžu sasaukša-
nu. Atsevišķos gadījumos tiek rīkotas 
izbraukuma sēdes. Likumprojekta īpaši 
detalizētas izvērtēšanas nolūkā komisi-
ja var izveidot darba grupu, aicinot uz 
diskusiju jomas speciālistus. Ar komisi-
jas darba kārtību var iepazīties Saeimas 
tīmekļvietnē www.saeima.lv. 

Sadarbība

Lai nodrošinātu pēc iespējas daudz-
pusīgāku interešu pārstāvību, komisija 
sadarbojas ar plašu ekspertu loku gan 
no valsts pārvaldes, gan nevalstiskajām 
organizācijām, gan privātā sektora, tā-
dējādi veicinot efektīvu likumdošanas 
procesu.

Likumprojektu izstrādes un izskatīšanas 
gaitā pastāvīgi tiek pieaicināti pārstāvji 
no Latvijas Pašvaldību savienības, Lat-
vijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas 
Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācijas, Nekustamā īpašuma attīs-
tītāju alianses, “Sabiedriskās politikas 
centra PROVIDUS”, biedrības “Sabied-
rība par atklātību – Delna”, plānošanas 
reģioniem un citām organizācijām.

Jau ilgstoši izveidojusies arī veiksmī-
ga sadarbība ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju, Eko-
nomikas ministriju, Finanšu ministriju, 
Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un 
Tiesībsarga biroju.

Komisijas 
kontaktinformācija

Adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811
Tālrunis: 6708 7267
E-pasts: pasvaldibas.komisija@saeima.lv
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Lai veicinātu aktuālu jautājumu rezo-
nansi sabiedrībā, komisija organizē kon-
ferences un seminārus, aicinot dažādu 
jomu speciālistus un praktiķus iesaistī-
ties dialogā par iespējamām normatīvo 
aktu izmaiņām. 

Apakškomisijas
Pamatojoties uz Saeimas kārtības rulli, 
komisija darbu sagatavošanai vai īpašu 
uzdevumu veikšanai var izveidot apakš-
komisijas. Sākot no 6. Saeimas, komi-
sija padziļinātam darbam atsevišķās 
jomās izveidojusi vairākas apakškomi-
sijas, kurām deleģēti noteikti uzdevumi.

14. Saeimā komisija ir izveidojusi Mā-
jokļa jautājumu apakškomisiju.

Mājokļa jautājumu apakškomisija ir 
veiksmīgi darbojusies jau piecos Sa-
eimas sasaukumos, apzinot un risinot 
būtiskus mājokļa politikas jautājumus, 
kas skar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, 
atteikšanos no dalītā īpašuma, ener-
goefektivitātes uzlabošanu, apsaim-
niekošanas pakalpojuma norēķinu kār-
tības izmaiņas, mājokļa īpašnieka un 
īrnieka tiesību samērošanu, enerģēti-
kas jomu un citas sabiedrībai nozīmīgas 
problēmas. 
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