
IEMAnot_170221_groz_IAL  (TA-944) 

Likumprojekta “Interešu pārstāvniecības atklātības likums” sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un projekta 

spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez 

atstarpēm) 

Likums mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības 

procesa atklātību, veicinātu sabiedrības uzticību 

interešu pārstāvjiem un publiskai varai, kā arī 

nodrošinātu godīgās un vienlīdzīgas iespējas visām 

ieinteresētajām personām iesaistīties interešu 

pārstāvībā 

Likumprojekts definē interešu pārstāvniecības un 

interešu pārstāvja jēdzienu, nosaka interešu pārstāvju 

reģistrēšanās pienākumu, kā arī interešu 

pārstāvniecības aktivitāšu deklarēšanas sistēmu, kā arī 

nosaka interešu pārstāvju un publiskās varas 

pienākumus, kā arī darbības ierobežojumus interešu 

pārstāvniecības procesā. Likumprojekts nosaka 

atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu un likuma 

darbības pārkāpšanu Likumprojekts definē arī interešu 

pārstāvniecības procesa dalībnieku darbības 

pamatprincipus un likuma mērķu sasniegšanas 

uzraudzību 

 

Likumprojekts stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī 

 

Līdz 2022.gada 30.jūnijam izstrādā un iesniedz Saeimai 

likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem 

citos likumos 

 

   

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 
 

2. Pašreizējā situācija un 

problēmas, kuru risināšanai 

tiesību akta projekts 

izstrādāts, tiesiskā regulējuma 

mērķis un būtība 

Vairākas lobēšanas regulējuma iezīmes jau šobrīd ir 

ietvertas normatīvajos aktos. Piemēram, attiecībā uz 

likumdošanas procesa atklātību Saeimā Saeimas 

kārtības rullis paredz, ka Ministru kabinetam ir 

pienākums sagatavot likumprojekta anotāciju, kurā 

norādāms likumprojekta izstrādes pamatojums, mērķis 

u.c.,6 savukārt Valsts prezidenta, Saeimas komisijas vai 

ne mazāk kā piecu deputātu iesniegta likumprojekta 

anotāciju aizpilda atbildīgā komisija, ietverot tajā 

iesniedzēja sniegtās ziņas, tostarp par konsultācijām, 

kas notikušas, sagatavojot likumprojektu.7 Tāpat 

Saeimas kārtības rullis noteic, ka Saeimas un komisiju 

sēdes pamatā ir atklātas,8 komisiju sēdes tiek 

protokolētas un protokolos fiksēta informācija par 

visiem sēdes dalībniekiem, pieejami arī sēžu 

audioieraksti.9 Tādā veidā ikviens sabiedrības loceklis 

var sekot līdzi likumprojekta izstrādes diskusijām un 

personām, kas tajās piedalījušās.  

 

https://m.juristavards.lv/doc.php?id=279569#ats_6
https://m.juristavards.lv/doc.php?id=279569#ats_7
https://m.juristavards.lv/doc.php?id=279569#ats_8
https://m.juristavards.lv/doc.php?id=279569#ats_9
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Tāpat arī plašs līdzdalības klāsts noteikts Ministru 

Kabineta līmenī, nodrošinot NVO pārstāvju iespēju 

iesaistīties konsultatīvo padomju, darba grupu darbā un 

citās līdzdalības formās. 

 

Vēl attiecībā uz lobēšanas tiesiskā regulējuma iezīmēm 

esošajā sistēmā jāatzīmē, ka normatīvie akti regulē arī 

attiecības starp valsts amatpersonām un 

privātpersonām, piemēram, likumā "Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".10 

 

Tomēr šobrīd esošais regulējums nav pilnībā 

pietiekams, lai nodrošinātu iespēju apkopot un 

publiskot visaptverošu informāciju par lobētāju un 

lēmumu pieņēmēju mijiedarbību. 
 

Nepieciešams definēt jēdzienus noteikt pieļaujamās un 

aizliegtās darbības savu interešu pārstāvniecībā, kā arī 

noteikt atklātības darbības mehānismus. kā arī nosaka 

interešu pārstāvju un publiskās varas pienākumus, kā 

arī darbības ierobežojumus interešu pārstāvniecības 

procesā. Likumprojekts nosaka atbildību par nepatiesu 

ziņu sniegšanu un likuma darbības pārkāpšanu 

Likumprojekts definē arī interešu pārstāvniecības 

procesa dalībnieku darbības pamatprincipus.  

 

Pētījumu centra SKDS 2020. gada nogalē veiktās 

sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka 

sabiedrība vēlas būt vairāk informēta par interešu 

pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesā. Lielākā 

daļa sabiedrības jūtas Saeimas un ministriju 

neuzklausīta un uzskata, ka lēmumi tiek pieņemti šauru 

grupu interesēs. Turklāt vairākums respondentu uz 

jautājumu, vai Latvijā būtu jāpieņem likums, kas 

nosaka, kādā veidā sabiedrības pārstāvji drīkst ietekmēt 

lēmumpieņēmējus, atbildēja apstiprinoši. 

 

3. Projekta izstrādē iesaistītās 

institūcijas un publiskas 

personas kapitālsabiedrības 

Likumprojektu 2019. gada nogalē uzsāka izstrādāt 

Saeimā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijas paspārnē izveidota darba grupa 

lobēšanas atklātības likuma izstrādei. Darba grupas 

sastāvā darbojas pārstāvji no visām Saeimas frakcijām 

un vairāki pie frakcijām nepiederoša deputāti, tāpat 

piesaistīti arī valsts pārvaldes, nevalstisko organizāciju 

pārstāvji un eksperti no Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja, Valsts kancelejas, Tieslietu 

ministrijas, Tiesībsarga biroja, Sabiedrības par 

atklātību Delna, domnīcas Providus un Finanšu 

asociācijas. Darba grupas 2021.gada februārī rīkoja 

visaptverošas konsultācijas par likumprojektā 

ietvertajiem pamatprincipiem ar uzņēmēju 

organizācijām, NVO pārstāvjiem un valsts institūcijām.  

https://m.juristavards.lv/doc.php?id=279569#ats_10
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4. Cita informācija 
 

   

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu 

1. Sabiedrības mērķgrupas, 

kuras tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu ietekmēt 

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs publiskās 

pārvaldes un sabiedrības pārstāvju savstarpējo 

mijiedarbību. 

2. Tiesiskā regulējuma ietekme 

uz tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs tautsaimniecību, 

radot plašāku uzticību starp publiskās varas 

pārstāvjiem un interešu pārstāvjiem, kā arī sabiedrību 

kopumā, nodrošinot kvalitatīvāku likumprojektu 

izstrādi un lēmumu pieņemšanu 

Likumprojektā noteiktie pienākumi interešu pārstāvju 

reģistrācijai un interešu pārstāvniecības darbības 

atklātībās nodrošināšanā ir samērojami ar sabiedrības 

ieguvumiem un vērtējami kā samērīgi. 

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Uzņēmumu reģistram nepieciešams izveidot Interešu 

pārstāvju reģistru, kura konkrētās izmaksas varēs 

noteikt pēc likumā noteikto Ministru Kabineta 

noteikumu izstrādes. 

4. Atbilstības izmaksu monetārs 

novērtējums 

 

5. Cita informācija 
 

   

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Paredzēts, ka valsts un pašvaldību iestādes varēs nodrošināt likuma īstenošanu esošā 

budžeta ietvaros. 

   

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Saistītie tiesību aktu projekti  

2. Atbildīgā institūcija  

3. Cita informācija  

   

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Virkne Latvijai saistošu starptautisku juridisku instrumentu nosaka to, ka nepieciešams 

nodrošināt viegli pieejamus un drošus iekšējos ziņošanas mehānismus (kanālus) un ziņošanu 

kompetentajām iestādēm, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību privātajā un 

publiskajā sektorā.  

Likumprojekts atbilst šādām Latvijas starptautiskajām saistībām: 

-2003. gada 31. oktobra ANO Pretkorupcijas konvencija (Latvijas Republikā stājās 

spēkā 2006. gada 3. februārī); 

-1999. gada 4. novembra Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvencija 

(Latvijas Republikā stājās spēkā 2005. gada 9. martā); 
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-Eiropas Padomes rekomendācija CM/Rec(2014)7 “Trauksmes cēlēju aizsardzība”; 

-OECD padomes 2009. gada 9. decembra rekomendācija “Par ārvalstu amatpersonu 

kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos”; 

-OECD padomes 2017. gada 26. janvāra rekomendācija “Par godprātīgu valsti un 

sabiedrību”; 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/91/ES un 

Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas direktīva 2015/2392 

   

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un komunikācijas 

aktivitātes saistībā ar projektu 

Likumprojekta izstrādes gaitā notikušas plašas 

konsultācijas ar privātā sektora pārstāvjiem, NVO un 

valsts institūciju pārstāvjiem, tai skaitā izsludinot 

sabiedrisko apspriešanu par likumprojektā iekļautajiem 

pamatprincipiem. Likumprojekta izskatīšanas laikā 

Saeimā plānots iesaistīt līdzšinējos partnerus un citas 

iesaistītās puses likumprojekta apspriešanā. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

Izstrādājot likumprojektu notikušas konsultācijas ar 

sekojošām NVO 

Sabiedrība par atklātību Delna 

Providus 

Finanšu nozares asociācija 

Latvijas Darba devēju konfederācija 

Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera 

Ārvalstu investoru padome 

Latvijas pilsoniskā alianse 

Īrijas tirdzniecības kamera Latvijā 

Amerikas tirdzniecības kamera Latvijā 

Latvijas tūrisma asociācija 

Latvijas pašvaldību savienība 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

Sabiedrības pārstāvjiem ir bijusi iespēja ietekmēt 

likumprojekta veidošanu, strādājot darba grupā un 

komentējot darba grupas piedāvātos risinājumus, ko 

deputāti likumprojekta veidošanas gaitā iekļāvuši 

likumprojekā 

4. Cita informācija 
 

   

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas 

Ministru Kabinets 

Latvijas Uzņēmumu reģistrs 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide, 

esošu institūciju likvidācija 

Uzņēmumu reģistram jānodrošina interešu pārstāvju 

reģistrācija īpašā interešu pārstāvju reģistrā 

Ministru Kabinetam jānosaka pienākumi interešu 

pārstāvniecības darbības fiksēšanā un publiskošanā. 
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vai reorganizācija, to ietekme 

uz institūcijas cilvēkresursiem 

3. Cita informācija 
 

 

 
 
 


