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KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS KOMISIJA  

darba grupa 

LOBĒŠANAS ATKLĀTĪBAS LIKUMA IZSTRĀDEI 

 

Kopsavilkums  

 

Darba grupa  

 uzsāka darbu 2019.gada decembrī 

 noturētas astoņas sēdes (pārtraukums COVID-19 pandēmijas pirmā posma laikā marts- 

septembris) 

 darba grupā deputāti no septiņām Saeimas frakcijām (Inese Voika – vadītāja, Juris 

Rancāns, Andrejs Judins, Raimonds Bergmanis, Mārtiņš Šteins, Normunds Žunna, 

Ļubova Švecova, Edvīns Šnore, Aivars Geidāns, Ivans Klementjevs) 

 darba grupā eksperti no NVO ‘Sabiedrība par atklātību – Delna”, domnīcas “Providus”, 

Valsts Kancelejas (Inese Kušķe), KNAB, Tiesībsarga, Tieslietu ministrijas pārstāvji, 

Edgars Pastars. 

 notikuša konsultācijas ar lielākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā – Latvijas 

Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas 

Ārvalstu investoru padome, kā arī individuālajiem interešu pārstāvniecības pakalpojumu 

sniedzējiem – Andri Tauriņu, Vladlenu Kovaļevu, Egli Klekeri, Filipu Rajevski. 

 

Darbā izmantotie avoti 

 Pēc divu Saeimas frakciju ieteikuma ar Saeimas Prezidija akceptu 2019.gadā Saeimas 

Analītiskā dienests sagatavotais pētījumu, kura galvenie secinājumi apkopti materiālā 

“Lobēšanas normatīvais regulējums un problemātika Latvijā un Eiropā” 

 OECD un citu starptautisko organizāciju materiāli par lobēšanas regulējumu 

 Ministru Kabineta konceptuālais ziņojums un citi matierāli no Latvijā izstrādātā , bet 

neapstiprinātā, lobēšanas regulējuma 2010. - 2015.gadā 

 

 

Darba grupas secinājumi par likumprojekta būtību: 

 likumam ir jābūt izpildāmam – tādam, lai tas reāli darbotos praksē; 

 nepieciešams izvairīties no pārmērīgas birokratizācijas un detalizācijas; 

 nosakot pienākumus lēmuma pieņēmējiem un lobētājiem, jāievēro samērīguma princips; 

 jāveido sistēma, kas situāciju uzlabo, bet nepārslogo izpildītājus. 

 jāņem vērā kļūdas, kas pieļautas iepriekšējo reizi Latvijā strādājot pie lobēšanas 

regulējuma 

 

 

 

Likuma nosaukums Interešu pārstāvības atklātības likums 

 

Pamatojums 

• neminēt terminu “lobēšana”, kuram Latvijas 

sabiedrībā negatīva asociācija – pārsvarā ar 

slēptām un korumpētām interesēm 

• nenodalīt profesionālos, komerciālās un 

ekonomiskās interešu pārstāvjus no 

sabiedriskā labuma, pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvniecības, uzsverot, ka visas likumīgas 



intereses Latvijā ir leģitīmas un tiesīgas tikt 

uzklausītas lēmumu un likumu pieņemšanā, 

uzliekot lēmumu pieņēmējiem atbildību šis 

intereses samērot labākajās kopējās Latvija 

sabiedrības interesēs 

Mērķis Likuma mērķis ir nostiprināt interešu 

pārstāvību kā demokrātiskas sabiedrības 

principu, kas nodrošina atklātu un godīgu 

pārstāvniecību publisku lēmumu pieņemšanā  

 

Pamatojums 

Mērķim jānorāda iecerēto likuma plašo tvērumu, 

kurš uzsvērtu interešu pārstāvniecību kā Latvijas 

demokrātijai vēlamu aktivitāti, ar kuru nodarbotos 

dažādas sabiedrības grupas, kuras zina, kā to darīt, 

un kur pastāv sistēma, lai nodrošinātu šo interešu 

pārskatāmību, ietekmējot likumus un lēmumus 

Definīcija Interešu aizstāvība ir ikviena tieša vai netieša 

saziņa ar amatpersonām, politikas veidotājiem vai 

viņu pārstāvjiem ar mērķi ietekmēt publisku 

lēmumu pieņemšanu 

 

Pamatojums 

Definīcijas mērķis – radīt visaptverošu definīciju, lai 

būtu iespēja attiecināt interešu pārstāvniecības 

aktivitāti uz jebkuru publisku lēmuma ietekmēšanu, 

gan likumdošanas, gan citu lēmumu pieņemšanā, 

neradot nevajadzīgus un/vai negribētus izņēmumus 

 

 

Likuma tvērums lēmumu 

pieņemšanas līmenī 

Saeima, valdība, pašvaldības, neatkarīgās valsts 

iestādes, kas pieņem ārējos normatīvos aktus,  kā 

ari  valsts augstākās amatpersonas, kuru 

kalendāriem  par tikšanos ar interešu 

pārstāvjiem jābūt publiski pieejamiem, tai skaitā 

retrospektīvi par pagātnes notikumiem 

 

Pamatojums 

Likuma izstrādē šobrīd uzmanība pievērsta valdības 

un Saeimas likumdošanas un lēmumu pieņemšanas 

procesam, taču vienlaīciīgi atklātības un godīgma 

principi pielīdzināmi pašvaldību darbībai un citām 

valsts pārvaldes un neatkarīgajām valsts iestādēm. 

 

Izņēmumi 

 Likums neattiecas uz tiesu darbu, bet varētu 

attiekties uz Tieslietu padomi, kā arī Saeimas 

iecelto amatpersonu atvērtajiem 

kalendāriem, kā 

 pēc definīcijas saziņa starp dažādu valsts 

pārvaldes iestāžu pārstāvjiem vai dažādu 



valsts varas atzaru pārstāvjiem netiek 

uzskatīta par interešu pārstāvniecību 

 Likuma tvēruma nodrošināšanai ņems vērā 

līdzdalības procedūras, ko jau paredz esošie 

normatīvie akti, piemēram, Trīspusējā 

sadarbības padome, valsts pārvaldes iestāžu 

darba grupas un konsultatīvās padomes 

 

Likuma tvērums attiecībā 

uz interešu pārstāvjiem 

- Aptvert iespējami plašāku pārstāvniecību, 

identificējot darbības veicējus neatkarīgi no 

juridiskās formas – NVO, biznesa asociācija, 

privātpersona vai uzņēmums, kas veic interešu 

pārstāvības aktivitātes Latvijā 

- izveidot interešu pārstāvju reģistrēšanas un 

pārskatu par atsevišķus aktivitātēm ar pēc 

iespējas mazāk birokrātisko slogu un daļu 

atbildības nosakot lēmumu pieņēmēju pusē 

(piemēram, publicēt darba grupu, komisiju utt. 

protokolus un tml) 

- izstrādāt stimulus reģistrētajiem interešu 

pārstāvjiem, lai motivētu gan interešu pārstāvjus 

gan lēmumu pieņēmējus izmantot likumā 

paredzēto tvērumu kvalitatīvai lēmumu 

pieņemšanai  

 

Ņemt vērā izņēmumus izņēmumus interešu 

pārstāvniecības kontekstā: 

 deputāta un vēlētāja attiecību 

konfidencialitāti 

 advokāta un klienta attiecību 

konfidencialitāti 

 citus izņēmumus, kurās nepieciešama 

personu datu aizsardzība 

Reģistrs Veidot interešu pārstāvju reģistru, kas būtu 

- vienots un obligāts; 

- informatīvs reģistrs, informāciju nodrošinot 

iesniedzēja puse; paredzot atbildību par 

nepatiesu ziņu sniegšanu 

- Reģistrētajiem interešu pārstāvjiem jāsniedz ziņa 

par organizāciju, biedriem, ja tādi ir, finanšu 

informācija, ētikas kodekss, iespējams  = 

pretkorupcijas politika 

- Reģistra tehniskajam risinājumam jāļauj piekļūt 

informācijai atvērto datu formātā; 

 

 

Reģistra turētājs un citas 

atbildīgās institūcijas 

Uzņēmuma Reģistrs, kas ir citu 13 valstisku 

reģistru turētājs būtu loģiska vieta reģistra 

uzturēšanai 

 UR vadība izteikusi atbalstu šādam 

risinājumam 



 valstī, varētu izmantot datus no  jau valsts 

rīcībā esošās informācijas, mazinot 

dublēšanos  birokrātiskos šķērsļus interešu 

pārstāvjiem 

 

Citas institūcijas atbildīgas par interešu 

pārstāvniecības likuma ieviešanu dzīvē:  

 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 Interešu pārstāvju asociācijas loma kopēju 

ētikas standartu izveidē un dialogā ar valsti 

 

Sodi un sankcijas - Apspriesta administratīvo sodu un kriminālsodu 

piemērošanas nepieciešamība, - juridisko un fizisko 

personu atšķirības, piemērojot sodīšanas 

mehānismus; 

- nepieciešams ievērot, ka šis būs lobēšanas 

atklātības, nevis lobēšanas ierobežošanas likums, 

tāpēc sodi nevar kļūt par šī likumprojekta centrālo 

elementu 

- sodiem jābūt samērīgiem un saistītiem ar darbībām, 

kā rezultātā netiek sasniegts lobēšanas atklātības 

mērķis; 

- nepieciešams iepazīties ar analogiem sodu 

piemērošanas regulējumiem un izvērtēt iespēju 

pārņemt šo pieredzi, piem., politisko partiju 

finansēšanā, pārkāpumi amatpersonu deklarācijās 

- Darba grupā pieņemts lēmums atgriezties pie sodu 

sadaļas, pēc likumprojekta teksta ieveidošanas 

Citi apspriestie 

instrumenti 
 Apspriesta lielākas atklātības nepieciešamība 

Saeimas komisiju darbības atspoguļojumā – 

Juridiskajā komisijā notiek darbs pie Saeimas 

kārtības ruļļa grozījumiem (Nr.178/Lp13).  

 Nepieciešams ievērot visām komisijām 

vienotu sēžu protokola formu, īpaši jautājumā 

par sēdes dalībniekiem.  

 Kārtības rullī komisijā jau apstiprināts 

‘juridiskās pēdas”atspoguļojums 

likumprojekta virzībai Saeimā, lai varētu 

izsekot, kas ietekmējis likumprojekta saturu 

 Apspriesta nepieciešamība sistematizēt un 

uzlabot procedūras, kas saistītas ar esošajiem 

līdzdalības mehānismiem (kā konsultatīvās 

padomes un darba grupas) un to atklātību 

valsts pārvaldē un pašvaldībā 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darbs pie regulējuma 2021.gadā (vēl jāapstiprina darba grupai) 

 

2021.gada janvāris Pamatprincipus par interešu pārstāvniecības regulējumu apstiprina Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 

2021.gada janvāris- februāris Komisija izsludzina sabiedrisku apspriešanu par pamatprincipiem 

un apkopo iesniegtos priekšlikumus 

2021.gada marts – aprīlis Darba grupa sagatavo likumprojekta tekstu iesniegšanai Saeimā 

2021.gada maijs – jūnijs Likumprojekta teksta sabiedriskā apspriešana 

2021.gada jūnijs – likumprojekta teksta nodošana izskatīšanai Saeimā 

 

 

 

2020.gada 1.decembrī 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas  

Darba grupa Lobēšanas atklātības regulējuma izstrādei 


