
Interešu pārstāvības likums 

1. pants.  Likumā lietotie termini 

 Likumā ir lietoti šādi termini: 

1) interešu pārstāvība – jebkāda privātpersonas (savās vai citu privātpersonu interesēs) tieša 

vai netieša saziņa ar publiskās varas pārstāvi, lai ietekmētu publiska lēmuma ierosināšanu, 

pieņemšanu vai piemērošanu. Par interešu pārstāvību nav uzskatāma: 

a) saziņa, kuras mērķis ir informācijas iegūšana vai apmaiņa; 

b) publiskās varas pārstāvju tikšanās un saziņa, politisko diskusiju ietvarā, ar politisko 

partiju pārstāvjiem;  -  

c) deputāta tikšanās un saziņa ar vēlētāju, ciktāl šādas saziņas mērķis nav publiskās varas 

lēmumu izstrādes vai īstenošanas, vai lēmumu pieņemšanas procesu ietekmēšana; 

d) zvērinātu advokātu darbība, kuri uz vienošanās ar klientu pamata sniedz juridisku 

palīdzību, ciktāl šādas palīdzības mērķis nav publiskās varas lēmumu izstrādes vai 

īstenošanas, vai lēmumu pieņemšanas procesu ietekmēšana; 

e) personu darbība, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu un ieņem diplomātiskā 

un konsulārā dienesta amatus; 

f) profesionālu konsultantu darbība, ciktāl tās mērķis nav publiskās varas lēmumu izstrādes 

vai īstenošanas, vai lēmumu pieņemšanas procesu ietekmēšana un ja saziņas ar publiskās 

varas pārstāvjiem mērķis ir informācijas iegūšana, lai labāk informētu klientu par 

vispārējo tiesisko regulējumu, klienta konkrētajām tiesībām un pienākumiem un par to, 

vai saskaņā ar spēkā esošajām tiesībām attiecīgā tiesiskā vai administratīvā darbība ir 

likumīga vai pieļaujama; 

g) jebkuru personu saziņa vai pārstāvība saistībā ar administratīvu procesu iestādē, 

tiesvedību vai samierināšanas vai starpniecības procedūru; 

h) jebkuras personas saziņa ar publiskās varas iestādēm vai to pārstāvjiem, lai sniegtu 

informāciju, ieskaitot ziņojumu par iespējamo pārkāpumu iesniegšanu no trauksmes 

cēlējiem vai citām personām; 

i) jebkuras personas saziņa ar publiskās varas iestādēm vai to pārstāvjiem, lai saņemtu 

informāciju, ieskaitot preses un citu masu informācijas līdzekļu informācijas 

pieprasījumus; 

2) interešu pārstāvis – privātpersona, kas veic interešu pārstāvību savās vai citas privātpersonas 

interesēs par atlīdzību vai bez tās. Interešu pārstāvis pārstāv citas privātpersonas intereses, ja 

tas ir līgumiskās attiecībās ar vai ir uz cita pamata saņēmis instrukcijas no jebkuras personas 

vai personu apvienības, lai pārstāvētu šādas personas vai personu apvienības intereses. 

Interešu pārstāvis var būt jebkura persona, neatkarīgi no juridiskā statusa. Interešu pārstāvis 

pārstāv savas interesēs, ja tas ir: 

a) komersanta, organizācijas, biedrības vai nodibinājuma darbinieks, izpildinstitūciju 

pārstāvis, prokūrists, īpašnieks, dalībnieks (akcionārs), biedrs, kapitāla daļu turētājs, 

patiesais labuma guvējs; 



b) nereģistrētas apvienības pārstāvis, ja tas sistēmiski pārstāv attiecīgās organizācijas, 

biedrības vai nodibinājuma vienotās intereses;  

3) publiskās varas pārstāvis – ir publiska persona, tās institūcija vai amatpersona, kā arī 

personas, kuras īsteno deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, vai šo personu pārstāvji; 

4) publisks lēmums – ir normatīvais akts, politikas plānošanas dokuments vai tiesību 

piemērošanas akts, bet nav administratīvais akts vai tiesas nolēmums. 

 

2. pants.  Likuma mērķis 

Likuma mērķis ir: 

1) nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, veicinot sabiedrības uzticību interešu 

pārstāvjiem un publiskai varai, kas piedalās publiskās varas lēmumu ierosināšanā, 

pieņemšanā vai piemērošanā; 

2) nodrošināt godīgās un vienlīdzīgas iespējas visām ieinteresētajām personām iesaistīties 

interešu pārstāvībā. 

 

3. pants.  Interešu pārstāvniecības reģistrs 

(1) Interešu pārstāvju reģistrā (turpmāk — reģistrs) ieraksta ziņas par interešu pārstāvjiem. 

(2) Reģistru ved ar likumu tam pilnvarota valsts iestāde (turpmāk — reģistra iestāde). 

(3) Reģistrā iekļauto personu datu apstrāde veicama saskaņā ar spēkā esošajām personas datu 

aizsardzības prasībām. 

 

4. pants.  Reģistrācija interešu pārstāvniecības reģistrā 

(1) Personām, kuras sistēmiski, vismaz trīs reizes gadā īsteno interešu pārstāvniecību šā likuma 

izpratnē, ir pienākums reģistrēties interešu pārstāvniecības reģistrā. Reģistrācijas pieteikums 

iesniedzams divu nedēļu laikā no brīža, ar kuru interešu pārstāvis kvalificējas sistēmiskai 

interešu pārstāvniecībai. 

(2) Interešu pārstāvis reģistra iestādei iesniedz reģistrācijas pieteikumu, norādot visas šā panta 

ceturtajā daļā minētās ziņas. Interešu pārstāvim nav jāiesniedz ziņas, kuras saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir iesniegtas un reģistrētas jebkurā no Uzņēmumu reģistra vestajiem 

reģistriem. 

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sagatavo un iesniedz pieteikumu reģistra iestādei, kā 

arī pieteikumā norādāmas ziņas un pievienojamus dokumentus. 

(4) Interešu pārstāvniecības reģistrā ieraksta šādas ziņas: 

1) interešu pārstāvja nosaukumu, vārdu un uzvārdu, reģistrācijas vai rezidences valsti, 

tiesisku formu un reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja ir); 



2) interešu pārstāvja juridisko vai dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta 

adresi, tīmekļa vietni; 

3) valdes locekļu, likumisku pārstāvju vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — 

dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti 

un institūciju, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt interešu 

pārstāvi atsevišķi vai kopīgi; 

4) biedru, dalībnieku, akcionāru un patieso labuma guvēju vārdu, uzvārdu, personas kodu 

(ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas 

datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi); 

5) ziņas par interešu pārstāvības darbības aizliegumiem, piemērotām sankcijām, apturēšanu, 

darbības izbeigšanu, turpināšanu, interešu pārstāvja maksātnespējas procesa 

pasludināšanu un izbeigšanu, likvidāciju un reorganizāciju; 

6) ieraksta izdarīšanas datumu; 

7) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.  

(5) Par izmaiņām šī panta ceturtajā daļā minētajās ziņās interešu pārstāvis vai, attiecīgajos 

gadījumos, kompetentā iestāde, mēneša laikā no izmaiņu datuma, iesniedz reģistra iestādei 

rakstveida pieteikumu, kurā norāda izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par interešu pārstāvi 

tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā. 

(6) Ikvienam ir tiesības bezmaksas iepazīties ar interešu pārstāvniecības reģistra ierakstiem un 

reģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem. 

(7) Pēc saņēmēja pieprasījuma reģistra iestādes amatpersona izsniedz izziņu par to, ka noteikts 

reģistra ieraksts nav grozīts, vai arī par to, ka reģistrā nav izdarīts noteikts ieraksts. 

5. pants.  Interešu pārstāvības deklarēšanas sistēma  

(1) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka kārtību un regularitāti, kādā publiskas varas 

pārstāvji publicē informāciju par interešu pārstāvības aktivitātēm, ieskaitot šādas aktivitātes: 

1) ar publisku lēmumu izstrādi, pieņemšanu vai piemērošanu saistītās sanāksmes, darba 

grupas, komisijas, komitejas u.c.; 

2) Ministra kabineta noteikumos norādītu valsts amatpersonu tikšanās ar interešu 

pārstāvjiem. 

(2) Interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmā publicējamas vismaz ziņas par saziņas formu, 

dalībniekiem un apspriesto interešu izklāstu. Ja saziņa tiek organizēta sanāksmes, darba 

grupas, komisijas vai citā apspriežu formātā un paredz tikšanās protokola sastādīšanu, 

protokoli ir publiskojami un pievienojami interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas 

ierakstiem.  

(3) Informācija par šā panta pirmās daļas 2.punktā minētām tikšanām tiek publicēta interešu 

pārstāvības deklarēšanas sistēmā nē vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tikšanās ar interešu 

pārstāvjiem datuma.  

(4) Ikvienam ir tiesības bez maksas iepazīties ar interešu pārstāvības deklarēšanas sistēmas 

ierakstiem un tiem pievienotiem dokumentiem. 



(5) Ja interešu pārstāvis saziņā pārstāv citas personas intereses, interešu pārstāvim ir pienākums 

šādu pārstāvību atklāt publiskās varas pārstāvim un šīs ziņas tiek atspoguļotas interešu 

pārstāvības deklarēšanas sistēmā.  

(6) Reģistrā ievadītu informāciju par saziņu interešu pārstāvības nolūkos nepievieno interešu 

pārstāvības deklarēšanas sistēmai un nepublisko, ja tai noteikts ierobežotas pieejamības 

informācijas statuss.  

 

6. pants.  Interešu pārstāvju pienākumi 

Interešu pārstāvim ir pienākums: 

1) atturēties no apzinātas nepatiesas informācijas sniegšanas; 

2) atturēties no acīmredzami pretrunīgu interešu pārstāvības; 

3) atturēties no solījumu došanas, ka interešu pārstāvis panāks konkrētu iestādes rīcību vai 

lēmumu; 

4) nevienoties par honorāru, kas atkarīgs no tā, vai interešu pārstāvis panāk konkrētu 

iestādes rīcību; 

5) nemudināt publiskās varas pārstāvi pārkāpt tam saistošās tiesību normas; 

6) nodrošināt visas reģistra iestādei iesniedzamas informācijas par sevi korektumu un 

aktualitāti. 

7) nodrošināt, ka visa šā likuma kārtībā atklājamā informācija ir korekta un nav maldinoša. 

 

7. pants.  Publiskās varas pārstāvju pienākumi un darbības ierobežojumi 

(1) Publiskās varas pārstāvim ir aizliegts:  

1) neievērojot vienlīdzības principu, kādam no interešu pārstāvjiem nodrošināt īpašas 

priekšrocības; 

2) pieņemt no interešu pārstāvja vai privātpersonas, kuras interesēs tas darbojas, dāvanas, 

viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai citu personu vajadzībām;  

3) izmantot savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no interešu 

pārstāvjiem nodrošinātu ekskluzīvu piekļuvi amatpersonām, kas ir atbildīgas par interešu 

pārstāvja vai tā pārstāvamās personas, interesēs esošo lēmumu izstrādi vai pieņemšanu;  

4) maldināt interešu pārstāvi, radot iespaidu par ekskluzīvas piekļuves nodrošināšanu 

amatpersonām vai iespējamību ietekmēt viņu rīcību;  

5) lūgt interešu pārstāvi materiāli atbalstīt publiskās varas pārstāvi, kurā viņš ir nodarbināts, 

vai par tās līdzekļiem rīkot pasākumus. 

(2) Personai, kuru publiskās varas pārstāvis pēc savas iniciatīvas uzaicinājis kā ekspertu vai 

lietpratēju lēmuma projekta izstrādāšanā vai saskaņošanā, veicot eksperta pienākumus, ir 

aizliegts vienlaicīgi pārstāvēt citas personas interesēs par šo pašu lēmuma projektu. Par 



ekspertu uzskata personu no brīža, kad tā ir piekritusi sniegt viedokli par lēmuma projektu 

līdz brīdim, kad attiecīgais lēmums ir pieņemts vai izsludināts, ja tā spēkā stāšanās atkarīga 

no izsludināšanas. 

(3) Publiskās varas pārstāvim, tā amata pilnvaru laikā ir aizliegts pārstāvēt jebkuras 

privātpersonas interesēs, ja tas var radīt interešu konfliktu, var būt pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām vai var kaitēt tiešo darba pienākumu pildīšanai. Šīs 

ierobežojums paliek spēkā divus gadus pēc amata pilnvaru beigām. 

 

8. pants.  Interešu pārstāvniecības procesa dalībnieku darbības pamatprincipi 

(1) Ministru kabinets nosaka interešu pārstāvniecības procesa dalībnieku darbības un uzvedības 

pamatprincipus, kurus vienlīdz ievēro interešu pārstāvji un publiskās varas pārstāvji un kuru 

mērķis ir sekmēt caurspīdīgu un godīgu interešu pārstāvību un vairot sabiedrības uzticēšanos.  

(2) Pamatprincipus Ministru kabinets izstrādā, sadarbojoties un konsultējoties ar nozares 

pārstāvjiem, lai kopīgi definētu un veicinātu vienotu izpratni par interešu pārstāvības procesa 

vērtībām un uz tām balstītiem darbības pamatprincipiem, kā arī definētām vērtībām atbilstošu 

rīcību. 

 

9. pants.  Likuma mērķu sasniegšanas uzraudzība 

Ministru kabinets reizi gadā līdz 31.martam iesniedz Saeimai ziņojumu par paveikto likuma 

mērķu sasniegšanā un plāna īstenošanā, kā arī iecerēto turpmāko darbību.  

 

10. pants.  Administratīvā atbildība par likuma prasību neievērošanu 

(1) Par interešu pārstāvja pienākuma reģistrēties šā likuma 5.panta pirmajā daļā neievērošanu 

noteiktajā termiņā, reģistrācijas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.  

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 10. panta pirmajā daļā minētajiem 

administratīvajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata reģistra 

iestāde. 

 

Pārejas noteikumi 

1. Ministru kabinets līdz 2022.gada 30.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par 

nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos. 

2. Šā likuma 9.pantā minēto ziņojumu pirmo iesniedz vienu gadu pēc likuma stāšanās spēkā. 

 



Likums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

 


