TIEŠSAISTES KONFERENCES
"CEĻĀ UZ INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS TIESISKO REGULĒJUMU LATVIJĀ"
KOPSAVILKUMS

2020. gada 11. decembrī tiešsaistē norisinājās interešu aizstāvības tiesiskā regulējuma izstrādei veltīta
konference “Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko regulējumu Latvijā”, ko organizēja “Sabiedrība par
atklātību – Delna” (Delna) kopā ar Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un
Valsts kanceleju.
Konferenci atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (Nacionālā apvienība) un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu
un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns (Jaunā Konservatīvā partija). I. Mūrniece savā
uzrunā uzsvēra, ka viens no šī brīža svarīgākajiem uzdevumiem ir iedzīvotāju uzticības saglabāšana valsts varai.
Lobēšanas regulējumu viņa sauc par vienu no faktoriem, kas sabiedrībai palīdzēs labāk izprast dažādu varas
institūciju pieņemtos lēmumus. Viņa norādīja uz jau paveiktajiem Saeimas darbiem sabiedrības uzticības veicināšanā
– valsts finansējuma palielināšanu politiskajām partijām ar mērķi mazināt ziedotāju ietekmi politiskajos procesos.
J. Rancāns uzsvēra regulējuma 10 gadus ilgo vēsturi, kā iemeslu minot politiskās gribas sašķeltību interešu
aizstāvības jomas sakārtošanā. Viņš norādīja uz 13. Saeimas apņemšanos šo jautājumu virzīt tālāk, un, ka COVID-19
pandēmija nav apturējusi politisko gribu izstrādāt regulējumu un nākamajā Saeimas sesijā prezentēt to pirmajā
lasījumā.
Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Atvērtās pārvaldības partnerības programmu un Latvijas apņemšanos
tajā. Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovkis norādīja uz 10 gadus ilgu vēsturi lobēšanas regulējuma izstrādē. Viņš
uzsvēra lobēšanas atklātību kā daļu no atklāta un caurskatāma lēmumu pieņemšanas procesa, atklātas, godprātīgas
un taisnīgas valsts pārvaldības. Lobēšana ir viens no veidiem, kā pieņemt kopējās interesēs balstītus lēmumus.
J. Citkovskis min, ka lobēšanas atklātība ir arī viens no sešiem Latvijas Atvērtās pārvaldības rīcības plāna virzieniem,
kas 2020. gada februārī ir apstiprināts Ministru kabinetā un ieviešams līdz 2021. gada beigām.
J. Citskovskis uzsvēra, ka caurskatāmība likumdošanas un valsts resursu sadales procesā, ir panākama strādājot kopīgi
un tiecoties uz vienotiem standartiem. Strādājot pie likuma izstrādes, Valsts kancelejas direktors rosināja ņemt vērā
sabiedrības līdzdalības noteikto kārtību un veicināt dialogu sabiedriskās apspriešanas laikā. Šobrīd likumdošanas
pavadošajos dokumentos jau tiekot atspoguļots sabiedrības viedoklis.
Tāpat viņš norādīja, ka nākamgad darbu uzsāks jauns tiesību aktu izstrādes portāls, kurā iedzīvotājiem būs iespēja
izsekot katra tiesību akta izstrādes procesa posmam un saņemtajiem priekšlikumiem. Savas runas noslēgumā,
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J. Citkovskis aicināja nodalīt interešu pārstāvniecības un sabiedrības līdzdalības gadījumus valsts pārvaldē un Saeimā,
lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, vai konkrētā darbība ir uzskatāma par interešu aizstāvību (lobēšanu) vai sabiedrības
līdzdalību. Viņaprāt, svarīgi likumā iestrādāt arī atbildību par likuma ieviešanu.

IEPAZĪSTINĀŠANA AR ATVĒRTĀS PĀRVALDĪBAS PARTNERĪBAS
PROGRAMMU UN LATVIJAS APŅEMŠANOS.
Atvertās pārvaldības partnerības platformas (angliski – Open Government Partnership, OGP) reģionālais
koordinators Eiropā Pīters Varga (Peter Varga) novērtēja Latvijas sasniegumus OGP (Latvija tiek atzīta par labāko
piemēru trauksmes celšanas regulējuma ieviešanā) un norādīja uz interešu aizstāvības (lobisma) vietu kopējā OGP
rīcības plānā, nesenajiem partnerības valstu sasniegumiem un nākotnes izaicinājumiem.
P. Vargas četri ieteikumi veiksmīgam lobēšanas regulējuma ietvaram, vadoties no starptautiskās pieredzes labas
pārvaldības jomā: 1) skaidra, visaptveroša lobēšanas definīcija; 2) izstrādāta skaidra sistēma, kā noris komunikācija ar
sabiedrību; 3) publiski pieejams lobētaju reģistrs; 4) lobistu un lēmumu pieņēmēju ētikas kodeksi.
Transparency International sekretariāta Politikas un interešu aizstāvības pagaidu vadītāja Marija Emīlija
Berazategi (Maria Emilia Berazategui) atzīmēja OGP sniegto iespēju valdībām - sanākt kopā ar nevalstiskajām
organizācijām un citām iesaistītajām pusēm, lai meklētu risinājumus kopējām problēmām. Sanākšana kopā un
risinājumu meklēšana kopīgām problēmām ir arī piemērs interešu aizstāvībai. Šajā Covid-19 (krīžu) laikā svarīga ir
sadarbība un savstarpējā uzticība starp partneriem. Šis ir arī laiks, kad uzplaukst korupcija, un Transperency
International ir veikusi plašsaziņas līdzekļu monitoringu par Covid-19 tēmu un 19 gadījumos atklājusi, ka kopā 1.1.
miljards dolāru ir zaudēts korupcijas dēļ. Emīlija uzsver, ka tie ir ne tikai ekonomiskie zaudējumi, korupcija ir jāskata
daudz plašāk (tas nozīmē arī to, ka lielai daļai cilvēku, nebūs iespējams veikt Covid-19 testu, iegūt sejas masku u.c.
lietas, kas ir būtiskas, lai pārvarētu šo krīzi). Sadarbība un savstarpējā uzticēšanās ir nozīmīga, pārvarot krīzes un
cīnoties pret korupciju, tās negatīvo seku likvidēšanu.
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa norādīja uz vienu no būtiskākajiem šā
regulējuma mērķiem – panākt, lai lēmumu pieņemšanas process sniegtu labumu daudziem. Dažādām sabiedrības
grupām ir jābūt tiesībām paust savu viedokli par lēmumu pieņemšanu. Savukārt politiķiem ir nepieciešams
sabiedrības viedoklis, lai nodrošinātu, ka likumi efektīvi sasniedz savu mērķi. Viņa norādīja, ka Latvijā vārds lobēšana
rada negatīvas asociācijas. Šādu nostāju iespējams mainīt, skaidrojot kādus ieguvumus regulējums sniegs dažādām
grupām. Viņa atsaucās uz OGP novērtējumu Trauksmes celšanas regulējuma ieviešanā, kurā Latvija novērtēta kā
labās prakses piemērs Eiropas reģionā. Dažādu grupu domstarpības par to, uz kuriem dalībniekiem lobēšanas
procesā regulējums būtu attiecināms, uzskatāms par galveno iemeslu, kādēļ interešu aizstāvība Latvijā joprojām ir
neregulēta. I. Tauriņa norādīja, ka šis ir īstais brīdis, lai dalītos ar praksi un runātu par principiem regulējuma izstrādē
un ieviešanā.
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1. SESIJA
KĀ NODROŠINĀT ATKLĀTĪBU PAR PRIVĀTU INTEREŠU IETEKMI UZ
LĒMUMU PIEŅEMŠANU? LATVIJAS UN EIROPAS PERSPEKTĪVA.
Konferences 1. sesijā tika aplūkots Saeimas Lobēšanas atklātības regulējuma darba grupas redzējums par topošā
regulējuma tvērumu un tā nodrošinātajām iespējām. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Īrijas, Lietuvas un
citu valstu pieredzi.
Sesiju atklāja 13. Saeimas deputāte un Saeimas Lobēšanas atklātības regulējuma darba grupas vadītāja Inese
Voika, kura iepazīstināja ar 13. Saeimas līdz šim paveikto lobēšanas regulējuma izstrāde.
Viņa norādīja, ka pieprasījums pēc šāda regulējuma izstrādes ir bijis vienmēr – gan 12. gan 13. Saeimā. Līdz šim
Latvijas kavēšanās iemesls regulējuma pieņemšanai bija politiskās gribas trūkums, nevalstisko organizāciju un
privātā sektora domstarpības par lobēšanas un lobētāja definīciju, proti, uz kuru sabiedrības interešu aizstāvju daļu
tas būtu attiecināms.
Tagad 13. Saeima ir vienojusies par regulējuma pamatprincipiem un 2021. gada sākumā plāno plašas sabiedriskās
apspriedes par tēmu. Ir paredzēts nomainīt regulējumā Latvijas sabiedrībā negatīvi uztverto vārdu “lobēšana” uz
“interešu pārstāvniecību” un regulējumu saukt par interešu pārstāvniecības atklātības likumu. Likumam ir
jāattiecas uz plašu interešu pārstāvju loku, tas nevar būt naudīgu interešu privilēģija, vai atkarīgs no tā, kurš kuru
pazīst. Interešu pārstāvniecībai ir jākļūst par neatņemamu demokrātijas sastāvdaļu un ir jābūt attiecināmai uz dažāda
līmeņa svarīgu lēmumu un likumu pieņemšanu. Regulējumam nav jārada papildus birokrātija, un nav jāieslīgst
birokrātiskā pārregulēšanā, par to brīdina arī partneri no nevalstiskā un biznesa sektora. Tāpēc 13. Saeima liks uzsvaru
uz likuma pieņemšanas procesu, nodrošinot pēc iespējas plašāku partneru un sabiedrības iesaisti sabiedriskajā
apspriešanā, un regulējumu attiecinās uz augstāko amatpersonu darbību saziņā ar interešu pārstāvjiem. Atbildības
slogu, par to, kuram jānodrošina interešu pārstāvniecības atklātība, uzliks arī valsts pārvaldei un Saeimai.
Ir plaši runāts arī par nevalstiskā un privātā (biznesa) sektora standartiem un ētikas kodeksu. Uzņēmumu reģistrs ir
piekritis sadarboties interešu pārstāvniecības reģistra izstrādē. Informācijai reģistrā ir jābūt pieejamai atvērto datu
formātā (norādītas darbības, kas ietekmējušas likuma saturu). Negodīgās darbības būs atrunātas krimināllikumā, taču
par sodu sistēmu lemsim vēlāk, kad katra iesaistītā puse būs izrunājusi savus pienākumus un atbildības.
No nākamā gada būs lielākas, vienmērīgākas pašvaldības (kopā 42) un arī pašvaldību līmenī šim likumam ir
jādarbojas, katram ir jābūt tiesībām būt uzklausītam un jānodrošina interešu balanss.
Likuma izstrādes laikā notiek konsultācijas ar valdību, nevalstisko sektoru, biznesa asociācijām. Regulējuma izstrādē
ir jāaptver pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas. Ir plānots realizēt politisko gribu un pieņemt jauno regulējumu
2021. gadā. 13. Saeima šo darbu ir uzņēmusies un izdarīs.
Transperency Interantional Lietuvas nodaļas vadītājs Sergejs Muravjovs (Sergejus Muravjovas) iepazīstināja
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ar Lietuvas lobēšanas likumu, būtiskiem soļiem, ko Lietuva ir spērusi politikā, lai veicinātu atklātību, un kādas
izmaiņas ir gaidāmas 2021. gadā. Lobēšanas likums ir spēkā jau 20 gadus, tas tika pieņemts 2000. gadā kā daļa no
Lietuvas iestāšanās procesa ES (uz šo brīdi ir veikti vairāki grozījumi). Likums neaptver visu notiekošo, kas attiecas uz
lobēšanas aktivitātēm Lietuvā, likums attiecas tikai uz reģistrētiem lobētājiem. 20 gadu laikā ir reģistrēti tikai 118
lobētāji. Lobētājiem 7 dienu laikā pēc veiktās interešu aizstāvības aktivitātes ir jāieziņo elektroniski par paveikto
(vārds, uzvārds, klients, ko pārstāv, likumprojekta nosaukums, ar ko ir sazinājies).
Mājaslapa www.lobistai.lv šobrīd nedarbojas; lai arī likums ir spēkā, tas nenosedz lobēšanas jomu, lobētāji netiek
stimulēti ziņot par savām aktivitātēm. Uzņēmumu pārstāvji piekrīt, ka spēcīgās biznesa korporācijas visvairāk
ietekmē lēmumus Lietuvā, tas notiek neoficiālās sanāksmēs, starp paziņām un arī piedāvājot finansiālus labumus.
Atklātībai ir jābūt ieradumam, esam mēģinājuši lēmumu pieņēmējiem pierādīt, ka labs politiķis (lēmumu pieņēmējs)
ir ne vien aktīvs, bet arī atbildīgs. Vēlamies, lai Lietuvas parlaments ir labās prakses piemērs, tāpēc TI Lithuania skatījās
deputātu sanāksmes parlamentā. 4 gadu laikā 2/3 no deputātiem ziņoja par vairāk nekā 4000 sanāksmēm ar
dažādiem lobētājiem.
Deklarēto sanāksmju skaits pieaug, tagad ir daudz detalizētāki dati, kas ļauj saprast, ar ko tiekas deputāti. Uzņēmumu
asociācijas, uzņēmumi ir visaktīvākie, tad seko nevalstiskais sektors. Šie dati ļauj saprast, ka vairākuma partijas biežāk
tiekas ar uzņēmumu pārstāvjiem, mazākuma partijas ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem. Gados jauni deputāti tiekas
vairāk ar lobētājiem, nekā ilgstoši strādājoši deputāti.
Pašlaik skatām ne tikai sanāksmes, bet arī komiteju tikšanās parlamentā, kas tur tiek pārstāvēts. Ar Lietuvas
parlamenta kancelejas atbalstu skatām arī parlamenta piekļuves žurnālus. Šie dati tagad ir pieejami atvērto datu
formātā, un Lietuvas parlaments ir viens no atklātākajiem pasaulē.
2021. gada janvārī stāsies spēkā jauns likums, deputāti, valdības pārstāvji ziņos par visām tikšanās reizēm ar
lobētājiem, tikšanās būs jāreģistrē (attieksies ar uz uzņēmumu pārstāvjiem un uzņēmēju asociācijām). Ar šīm
aktivitātēm ir jāpanāk atbildība, pārskatāmība, lai politikā ir pēc iespējas vairāk “saules gaismas”, tas ir veids, kā
nodrošināt vislielāko atklātību. Lai arī likums neattiecas uz nevalstisko sektoru, mēs stimulēsim cilvēkus reģistrēties
un tādejādi saņemt būtisku informāciju, kas saistīta ar likumprojekta aktivitātēm.
Sesijas turpinājumā OECD lobēšanas pētījumu koordinatore Dr. Mariana Prata (Mariana Prats) iepazīstināja ar
OECD skatījumu uz lobēšanas regulējumiem. Lobēšanas regulējums visās valstīs nav vienāds. Īpaša uzmanība
lobēšanai tika pievērsta 20. gadsimta astoņdesmitos gados pēc krīzes, lai nodrošinātu pilsonisko līdzdalību un
lēmumu pieņēmējiem būtisku informāciju adekvātai lēmuma pieņemšanai. Ja nav caurskatāmības un integritātes
lēmumu pieņemšanas procesā, kāds var mēģināt ietekmēt lēmumu pieņemšanu, un tas var nebūt par labu
sabiedrībai. Šajā kontekstā tika pieņemtas OECD starptautiskās rekomendācijas par atklātības un integritātes
principiem pēc ekonomiskās krīzes 2010. gadā, kurās runā par vairākām darbības jomām, tajā skaitā finanšu
jautājumiem, kā palielināt atklātību, sekmēt integritātes kultūru un īstenot efektīvu lobēšanas regulējumu.
Rekomendācijas ir bijušas ārkārtīgi svarīgas valstīm, pēc to pieņemšanas daudzas valstis ir uzlabojušas savus
4

lobēšanas regulējumus, atbilstoši OECD standartiem. 2014. gadā OECD sagatavoja pirmo pārraudzības ziņojumu par
to kā rekomendācijas tiek īstenotas praksē. Valstu skaits, kurās ir regulējums ir palielinājies, taču ne visās valstīs
situācija ir tāda, kādu gribētos redzēt. Ir jādomā arī par regulējumu atbilstību un lobēšanas riskiem (saistībā ar privāto
interešu ietekmi). Tiek plānots publicēt jaunu pārraudzības ziņojumu 2021. gadā.
Demokrātijas interesēs ir nodrošināt, ka valdība atbalsta sabiedrības intereses, tomēr skatoties uz sabiedrības
aptaujām, ir redzams, ka 40% aptaujā domā, ka valdība atbalsta drīzāk zināmu grupu intereses. Ar šo aptaujātie
norāda, ka esošā sistēma nedarbojas, papildus tam ir pierādījumi, ka pastāv saistība starp neatbilstošu ietekmi,
nelietderīgu valsts naudas izlietošanu un izkropļotu konkurenci.
Salīdzinot ar 2010. gadu, kad rekomendācijas tika pieņemtas, daudzas lietas, kas saistītas ar lobēšanu, ir mainījušās
(dzīves aspekti, ekonomiskā un sociālā dzīvē). Pārmaiņas ir ietekmējušas arī lobēšanas aktivitātes, apejot
tradicionālos formālos komunikācijas kanālus, saziņu, arī tradicionālā valdības joma ir mainījusies, tā ir palikusi
digitālāka. Tas paplašina arī lobētāju un lobēto klāstu, lobētājiem ir plašākas ietekmes iespējas un tiesiskais ietvars
visbiežāk uz jaunajām netradicionālajām ietekmes formām nedarbojas. Arī lobēšanas mērķi ir mainījušies. Tiek
izmantoti jauni komunikācijas rīki, parādās jauni spēlētāji, kas vēršas pie likumdevējiem, lai aizstāvētu savas intereses.
Tiek pieņemti arī jauni regulējumi starptautiskā līmenī, bet tas ne vienmēr ietekmē arī nacionālo līmeni. Tas uzliek par
pienākumu sekot līdzi, vai esošie līdzekļi lobēšanas uzraudzībai ir atbilstoši.
PIEKĻUVE. Ir panākts progress sabiedrības iesaistei politiskajos procesos, tomēr vēl ir jāstrādā pie trūkumu
novēršanas. 65% valstu veic sabiedrisko apspriešanos saistībā ar primārajiem tiesību aktiem vēlīnajā posmā, mazāk
valstu to dara tiesību akta agrīnajā fāzē, tas norāda, ka sabiedrībai ir maz iespēju ietekmēt tiesību akta saturu, jo
būtiskākās diskusijas parasti notiek agrīnajā fāzē, nevis vēlīnajā, kad likumprojekts ir praktiski uzrakstīts.
ATKLĀTĪBA. Informācija par lobētājiem ir nepietiekama. Atklāta lobēšana pieprasa, lai darbības tiktu reģistrētas,
informācija ir jāsniedz laicīgi, tā nevar būt atklāta novēloti, jo tad sabiedrība nevar rīkoties un saukt politikas
veidotājus pie atbildības. Valdība var uzlikt atbildību ziņot par tikšanās reizēm ar lobētājiem valsts amatpersonām.
Valstis izmanto dažādus rīkus, lai nodrošinātu atklātību politikas veidošanas procesā un to, ka sabiedrība zina par šīm
aktivitātēm (2018. gada dati, skat. M.Pratas prezentāciju).
Runājot par regulējuma tvērumu, ir tikai 4 valstis (Austrija, Lietuva, Peru, Slovēnija), kas ietver lobēšanu visas valdības
jomās. Ir 7 federālas valstis, kas arī vietējā pašvaldību līmenī izstrādā savus lobēšanas noteikumus. Daudzās valstīs
ārvalstu maksājumi politiskajām kampaņām ir aizliegti, bet atsevišķos gadījumos lobēšanas firmas var veikt tiešus
maksājumus politiskajiem kandidātiem citu valstu vārdā (ASV, Kanāda, Austrālija).
Nav skaidri definēts, kāda veida saziņa ir iekļauta regulējumā, ko konkrētā saziņa (tieša, netieša) ietver. Īrijā saziņa
ietver arī neformālu saziņu (privātas tikšanās, komunikāciju sociālajos medijos utt.), Lielbritānijā – arī komunikāciju
sociālajos medijos, Kanādā ir īpašs regulējums, kas regulē alkatību plašsaziņas līdzekļos.
Daudzas valdības, neskatoties uz to, ka pastāv konsultācijas ar sabiedrību, tikai 47% nodrošina atklātību par
konsultācijām (2019. gada dati). Šis atklātības aspekts ir ļoti svarīgs, jo šajās konsultācijās var tikt pārstāvētas arī
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privātas intereses. Sabiedriskās konsultācijas netiek uztvertas kā daļā no lobēšanas aktivitātēm, tās netiek reģistrētas,
bet ir daļa no politiskā procesa. Sabiedrībai ir jāzina par šīm aktivitātēm, lai saprastu, kas notiek politikas veidošanas
jomā. Labās prakses piemērs ir Eiropas Komisijas Konsultatīvais panelis COVID-19 jautājumos, kas publicē sanāksmju
darba kārtību un aktivitātes.
INTEGRITĀTE. Atklātība ir rīks, lai risinātu problēmas. Ir jānodrošina atbilstība un integritātes kultūra, kas ietver arī
ētikas kodeksus, vadlīnijas valsts amatpersonām un privātajam sektoram, lai pievērstos konkrētiem riskiem, kas ir
saistīti ar lobēšanu. Tikai dažās valstīs ir ētikas kodeksi un vadlīnijas, piemēram, kā valsts amatpersonām ir jārīkojas
politisku dilemmu gadījumā.
Šīs tendences ir ļoti svarīgas, tās ir jāņem vērā, strādājot pie lobēšanas regulējuma. Lobēšana ir daļa no plašāka
likumdošanas ietvara, arī daļa no OGP, informācijas sistēmām. Valstīm ir jāpievērš uzmanība atklātībai un integritātei,
lai nodrošinātu uzticību uzņēmumiem, valdībām un publiskajām politikām.
Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja Demokrātiskās pārvaldības un dzimuma līdztiesības
vienības vadītājs Jakopo Leone savā prezentācijā runāja par lobēšanas nozīmīgumu demokrātiskos režīmos un
galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā izstrādājot lobēšanas regulējumu. Viņš uzsvēra lobēšanas nozīmīgumu,
salīdzinot to ar politikas finansēšanu norādot, ka abas šīs lietas ir ļoti būtiskas demokrātijas pastāvēšanai, un
nepietiekama to regulēšana var novest pie tā, ka politiku kontrolē personas ar lielākiem finansiālajiem līdzekļiem.
Jakobo Leones (Jacopo Leone) ieteikumi Latvijai regulējuma tiesiskā ietvara izstrādei ar uzsvaru uz: 1) lobismu kā
neatņemamu demokrātiskas sabiedrības ikdienas sastāvdaļu, no kuras nav jābaidās, bet ir jānovērtē tās pozitīvais
devums sabiedrībai; 2) lobismu kā daļu no plašākas valsts politiskās sistēmas, kas jāskata kontekstā ar politisko
sistēmu un sabiedrības regulāciju; 3) skaidru vīziju par lobētāju reģistru (kas ir tie, kas reģistrējas, kā tas notiek, kādu
informāciju reģistrē), sodu sistēmu, (samērīgām sankcijām, to īstenošanu un koordinēšanu) un ētikas kodeksiem.
Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja atbalsts Latvijas valdībai regulējuma izstrādē.
Noslēgumā viņš runāja par izaicinājumiem lobēšanas reģistra kontekstā, minot vairākus būtiskus aspektus, kas
jāapsver tā ieviešanā: kam ir nepieciešams reģistrs, kādas ir sankcijas lobētājiem par likumu pārkāpšanu, un kāds ir
veids, kā šis reģistrs tiks veidots – kāds būs tā formāts un kam būs iespējas piekļūt tā datiem.
Pirmo sesiju noslēdza Īrijas Ētikas un lobēšanas regulatora (turpmāk – Regulators) vadītāja Šerija Pero (Sherry
Perrault) iepazīstinot ar Īrijas modeli lobēšanas regulēšanā, kurā lobēšanu regulē neatkarīga iestāde. Tiesību akta
ietvars ļauj nodrošināt neatkarīgu lobētāju reģistru, kas ir pilnīgi neatkarīgs no valdības un parlamenta. Īrijā
lobēšanas reģistrs ietver plašu interešu pārstāvju skaitu – biznesa pārstāvjus, 3. puses, aizstāvības grupas, tostarp
aizstāvības grupas labdarības organizācijas – jebkuru lobētāju (piemēram, lobēšana saistībā ar zemes zonēšanu).
Informācija par lobēšanas aktivitātēm ir jāiesniedz 3 reizes gadā, tajā skaitā “0 deklarācija” (konkrētajā periodā
lobēšanas aktivitātes nav notikušas). Darbojas tiešsaistes režīmā un ietver arī saziņu. Regulējums ietver arī punktu, ka
1 gadu pēc darba atstāšanas persona nevar lobēt vai tik nodarbināta lobēšanas uzņēmumā (šis ir regulējuma vājākais
posms, grūti kontrolējams, ir uzsāktas jau vairākas izmeklēšanas).
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Lobēšanas darbībai, lai tā tiktu reģistrēta, ir jāatbilst 3 soļiem (3 soļu tests): saziņai ir jānotiek ar personu, uz kuru
attiecas tiesību akts, ar konkrētu valsts amatpersonu, par būtiskiem jautājumiem (izmaiņas, grozījumi, politikas,
programmas, finansējuma jautājumi, subsīdiju piešķiršana, attīstības un zemes donēšanas jautājumi u.c.). Tiesību akts
nenosaka lobēšanas procesā izmantojamos komunikācijas kanālus, galvenais ir sekot līdzi, vai izpildās 3 soļu tests.
Komunikācija var notikt, piemēram, kādā neoficiālā pasākumā, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, e-pastus, īsziņās utt.
Tiesību akta tvērums ir ļoti plašs, tas ietver plašas lobēšanas darbības. Iesniedzot deklarāciju, ir jānorāda informācija
par personu, kas veic saziņu (personas identitāte), profesionālās lobēšanas gadījumā arī klienta identitāte, saziņas
mērķis (tostarp jānorāda valsts amatpersonas). Par katru jautājumu ir jānorāda viena deklarācija un tajā ir jāietver visa
informācija (periods, datumi, arī paredzamais rezultāts).
Gadījumā, ja lobētāji nesaprot, kā iesniegt deklarāciju, regulatora darbinieki sazinās ar lobētāju, konsultē un nosūta
informācijas pieprasījumus ar lūgumu papildināt deklarāciju. Svarīgi ir atklāt lobēšanas veidu (sabiedriska kampaņa,
sanāksmes laikā, ar īsziņu utt.), aktivitātes biežumu, norādot diapazonu (neprasot konkrētu saziņu skaitu). Arī ir
jānorāda lobēšana gadījumos, kad tiek uzrunāta bijusī vai pensionējusies valsts amatpersona, lai saprastu, kā procesu
ietekmē personas, kas ir bijušas vadošos amatos.
Pirms tiesiskā akta stāšanās spēkā bija organizēta plaša sabiedriska kampaņa par jaunā regulējuma tvērumu.
Izveidota pamācība, kā reģistrēties un iesniegt deklarācijas, publicētas vadlīnijas tīmekļa vietnē, organizētas
prezentācijas visos valsts reģionos, lai informētu par jauno lobēšanas reģistru, kāpēc tas ir svarīgi un kādi ir noteikumi.
Pakāpeniski sāka īstenot tiesību aktu, tas stājas spēkā 2015. gadā 1. septembrī, bet izpilde stājās spēkā tikai 2017.
gadā. 1. janvārī. Sabiedrībai bija vairāk nekā gads, lai saprastu, kā sistēma strādā, tajā laikā varēja arī pieļaut kļūdas,
nebaidoties no soda. Kad soda sistēma stājās spēkā, regulatora mērķis saglabājās – sekmēt atbilstību, nevis sodīt.
Pozitīvi ir tas, ka tiesību akts aptver vairumu lobēšanas darbību un piedāvā ļoti plašu darbības lauku, ir daudz
potenciālo reģistrētāju (tie, uz kuriem attiecas tiesību akts). Tika ieviesta plaša komunikācijas un informācijas
stratēģija, lai izskaidrotu lobēšanas aktivitāšu reģistrēšanas prasības.
Lobēšana neapstājās pēc regulējuma ieviešanas, sabiedrība saprata, ka tiesību akts nerada kavēkļus lobēšanai, bet
nodrošina procesa atklātību (tā ir vienīgā izmaiņa, un tā ir uz labu).
Regulators veic patstāvīgi lobēšanas aktivitāšu kontroli un konsultācijas lobētājiem par aktivitāšu reģistrēšanu. Dažas
ekonomikas nozares un reģioni nav pietiekami pārstāvēti un ar šiem nozaru pārstāvjiem un reģioniem tiek veiktas
sarunas ar mērķi izglītot. Ir svarīga patstāvīga saziņa ar sabiedrību ne tikai tiesību akta cikla sākumā, bet arī tā
ieviešanas posmā, tas rada uzticību sistēmai un regulatoram kopumā. Kvalitātes kontrole ir svarīga, tā palīdz
pilnveidot lobēšanas aktivitāšu reģistrēšanas procesu un arī regulatora ikdienas darbu.
Tiesību akta pirmajā deklarēšanas periodā bija 1000 reģistrētāju, tagad ir apmēram 2100 reģistrētāji, pārstāvot
dažādas darbības jomas. Pašlaik ir vairāk nekā 47 000 deklarācijas, katrā periodā saņemam vidēji 3000 līdz 3500
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deklarācijas (10 000 deklarācijas gadā). Piecas populārākās deklarāciju jomas ir: veselības aprūpe, ekonomika un
rūpniecība, lauksaimniecība, tieslietas un vienlīdzība, un mājokļi. Šobrīd ir pietiekami daudz deklarāciju, kas ir
saistītas ar COVI-19 situāciju.
Lai arī uzsvars tiek likts uz atbilstības panākšanu, nevis sodīšanu, ir piemēroti apmēram 1000 administratīvie sodi par
deklarācijas iesniegšanu novēloti. Ja deklarācija nav iesniegta, var arī piemērot 25 000 EUR sodu un divus gadus
cietumā. Sodu sistēma ir svarīga, lai regulējums būtu spēcīgs.
Reģistra ietekme uz jomas atklātību. Sabiedrībai ir pieejama informācija par lobēšanas aktivitātēm, organizācijas,
personas izmanto šos datus, lai sekotu tam, ko dara konkurenti, informācija ir brīvi pieejama, to savā darbā izmanto
mediji, pētnieciskās institūcijas, nevalstiskais sektors un valdības iestādes.

2. SESIJA
“INTEREŠU AIZSTĀVIS VAI LOBĒTĀJS? LATVIJAS GADĪJUMS”
ORGANIZĀCIJAS PĀRSTĀVJU DISKUSIJA UN KONFERENCES
KOPSAVILKUMS
Konferences otrā sesija tika atklāta ar diskusiju “Interešu aizstāvis vai lobētājs?”, kurā piedalījās dažādu nozaru
pārstāvji.
Diskusijas dalībnieki: biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS pētniece Līga Stafecka, Ārvalstu investoru
padomes Latvijā investīciju aizsardzības un tiesu efektivitātes darba grupas vadītājs Māris Vainovskis, SIA “Mediju
tilts" līdzīpašnieks Filips Rajevskis, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Latvijas
korporatīvās atbildības platformas valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne, Invalīdu un viņu draugu apvienības
“Apeirons" priekšsēdētājs Ivars Balodis, un biedrības “Sabiedrība par atklātību - Delna" direktore Inese Tauriņa.
Diskusijai bija pievienojušies arī vairāki Saeimas deputāti.
Diskusijas sākumā tika apskatīts jautājums, vai interešu pārstāvniecības atklātības likums palīdzēs uzlabot un
ietekmēt sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā, ņemot vērā līdzšinējo zemo aktivitāti.
L.Stafecka norādīja, ka līdzšinējie sabiedrības līdzdalības rādītāji ir visnotaļ zemi, kam pamatā ir sabiedrības
aizdomas, ka lēmumi tiek pieņemti kāda cita interesēs. Viņasprāt regulējums vairāk izgaismos likuma pieņemšanas
gaitu, kas ilgtermiņā varētu ieviest lielāku uzticību lēmumu pieņemšanas procesam. Pēc viņas domām, šis regulējums
varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanas kvalitāti, parādot, cik plaši notiek konsultācijas.
l. Menģelsonei tika uzdots jautājums, vai šāds regulējums ko mainīs veidā, kā nozare šobrīd strādā un sazinās ar
lēmumu pieņēmējiem. L.Menģelsone norādīja, ka attiecībā uz interešu pārstāvniecības atklātības likumu, šobrīd ir
maz skaidrību. LDDK ir pievienojusies Eiropas Savienības Pārredzamības reģistram, iestājoties par demokrātisku un
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pārredzamu procesu. LDDK vēlas redzēt kvalitatīvas un savlaicīgas konsultācijas ar lēmumu pieņēmējiem, lai varētu
izskaidrot lēmumus savām partneru organizācijām. Viņasprāt, jaunajam regulējumam ir jāveido motivācijas sistēma,
kas veicina vēl lielāku sabiedrības iesaisti. Kā būtiskas lietas, par ko domāt saistībā ar regulējumu, viņa atzīmēja arī
ētikas kodeksu un sabiedrības kopējo labumu.
M. Vainovskis norādīja uz 3 pamatprincipiem jeb “3 vaļiem”, kam jāpievērš uzmanība interešu pārstāvības
(lobēšanas) procesā. Pirmkārt, intereses. Nepieciešams skaidri apzināties, kādas intereses tiek pārstāvētas no
organizācijas puses. Otrs pamatprincips ir skaidrs mehānisms jeb metodes, kas nosaka, kā tiek atsijātas intereses.
Viņaprāt, ir nepieciešamas diskusijas uzņēmumu iekšienē, lai apzinātos, vai problēmas nevar tikt risinātas to iekšienē,
definējot intereses un tās publiskojot, izvirzot skaidru pozīciju. Treškārt, viņš norāda, ka likumdošanas procesā
nepieciešams ieviest likumprojektu pēcanotāciju, kurā tiktu pamatoti priekšlikumi, kas ienākuši likumdošanas
procesa laikā, norādot priekšlikumu iesniedzējus.
Savukārt F. Rajevskis diskusijā norādīja, ka likums vairāk noteiks lēmumu pieņemšanas “higiēnu” – lai lēmumi varētu
tikt pieņemti ar “tīrām rokām," nosakot kā ieturēt distanci (starp lēmumu pieņēmējiem un lobētājiem), lai varētu
izvērtēt kurā brīdī lobēšanas process ir adekvāts un kurā brīdī konstatēt, ka distance ir neadekvāta. Viņaprāt, šī brīža
situācijā regulējuma dokumenta izstrādē iekļautais ir progresīvs. Rajevskis atsaucās uz Pītera Vargas sacīto, ka
likumam ir jābūt pietiekami visaptverošam, lai nesaskartos ar situāciju, ka gala rezultātā tiek regulēti 3% no interešu
pārstāvju kopējā tirgus. Viņaprāt, sabiedrībai ir jāzina, kurš pārstāv noteiktās intereses – vai tās tiek pārstāvētas no
lobisma kompānijām vai sabiedriskajām organizācijām.
Latvijas korporatīvās atbildības platformas valdes priekšsēdētāja A. Alksne norādīja, ka viens no lielākajiem
klupšanas akmeņiem iepriekšējos mēģinājumos regulēt lobēšanas jomu ir bijis lobētāja definējums. Viņasprāt,
jebkura uzņēmuma un nevalstiskā sektora interesēs ir būt ētiskiem un atbildēt par savu rīcību, atklāti definējot savas
intereses, un norādīt kā uzdevumā intereses tiek pārstāvētas. Tas palīdzēs izvairīties no reputācijas riskiem un
praktizēs atklātību. Tas nepieciešams, lai neviens no malas nevarētu apšaubīt organizāciju reputāciju. Attiecībā uz
priekšlikuma “svaru" (organizācijas vs. indivīds) viņa norāda uz nozaru praksi, kad sadarbība ar publisko sektoru tiek
regulēta ar ētikas kodeksu palīdzību.
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons" priekšsēdētājam I. Balodim tika uzdots jautājums, vai regulējums
palīdzēs pārstāvēt invalīdu intereses. Viņš norādīja, ka nepieciešams tāds regulējums, kurš iedibinātu spēles
noteikumus, nosakot veidu kā noritēs interešu aizstāvības process. Līdzšinējā praktiskā pieredze liekot saskarties ar
situācijām, kad diskutējamie jautājumi tiek sagrozīti un netiek izskatīti pēc būtības.
Saeimas deputāts A. Zakatistovs komentējot interešu pārstāvniecības atklātības likuma izstrādi, vērsa uzmanību uz
divām lietām. Pirmkārt, uz vienādu pieeju jeb procedūras taisnīgumu. Otrkārt, uz terminoloģiju, norādot, ka intereses
ir dažādas, tādējādi norādot, ka termina “sabiedrības intereses" lietojums nav adekvāts, dēļ pretrunīgām interesēm
sabiedrībā. Viņaprāt, jautājums ir par to, kā individuālās intereses tiek atšķetinātas, nodefinējot konkrētu interesi.
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Diskusijas noslēgumā tās dalībniekiem lūdza nosaukt vienu lietu, kam obligāti būtu vai nebūtu jābūt interešu
pārstāvniecības atklātības likumā.
L. Menģelsone uzsvēra, ka ir nepieciešama skaidrība, kas tiek pārstāvēts un kādas intereses tiek pārstāvētas. Tāpat
viņa norādīja, ka svarīga ir katra interešu pārstāvja iekšējā lēmumu pieņemšanas procedūra, kas visiem ir pieņemama.
Otrkārt, jābūt zināmiem interešu pārstāvju mērķiem un vērtībām. Visbeidzot viņa norādīja uz nepieciešamību
reģistrēties ES pārredzamības reģistrā. Tauriņa akcentēja nepieciešamību paredzēt, ka amatpersonām ir pietiekama
atbildība par regulējuma uzturēšanu un atklātību. Ja atbildība par to tiks uzlikta tikai uz interešu pārstāvjiem, tad
sabiedrības interešu pārstāvniecības iespējas samazināsies. F. Rajevskis norādīja, ka sākotnēja likuma ieviešanas
posmā nevajadzētu aizrauties ar sodu bardzību. Šobrīd nepieciešams izveidot spēles laukumu, kurā interešu
pārstāvjiem ir interese darboties. L. Stafecka norādīja, ka paralēli regulējumam, nevajadzētu apdraudēt jau esošo
demokrātisko procesu, kurā valsts pārvaldei ir pienākums konsultēties ar sabiedrību. Šiem procesiem būtu jābūt
līdzpastāvošiem. Tāpat viņa sacīja, ka deputātu galvenais instruments strādājot ar likumiem ir priekšlikumu tabulas.
Viņasprāt, būtu jāpanāk kārtība, ka deputāti vienmēr atklāj veidu, kā likumprojektos tiek iesniegti priekšlikumi. M.
Vainovskis savukārt norādīja, ka sabiedrībai ir jābūt iespējai pārbaudīt lobētāju pausto informāciju un argumentus.
Viņaprāt ir jāturpina stiprināt un veicināt atklātību Saeimas iekšējos noteikumos un praksē. I. Balodis sacīja, ka
nevajadzētu birokratizēt procesu. A. Alksne pieminēja kontroli un priekšrocības motivācijas modeli – ar to saprotot
priekšrocības interešu pārstāvjiem, kas ir reģistrējušies un iekļauti reģistrā.
J. Rancāns diskusijas noslēgumā atzīmēja, ka Latvijā sabiedrības līdzdalība ir salīdzinoši zema, taču kopumā 70%
sabiedrības iniciatīvas tiek iestrādātas likumdošanā.

KONFERENCES NOSLĒGUMĀ INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBAS
ATKLĀTĪBAS LIKUMU KOMENTĒJA UN GALVENOS SECINĀJUMUS
IZTEICA I. KUŠĶE, I. VOIKA UN I. TAURIŅA.
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante I. Kušķe uzsvēra, ka svarīgi ir izmantot un
stiprināt jau esošos sabiedrības līdzdalības un lēmumu izstrādes procesus, veicinot to, ka līdz ar jauno likumu
lēmumu pieņemšana tiek labāk dokumentēta un vieglāk izsekojama iedzīvotājiem. Jau šobrīd, izstrādājot
dokumentus, kas tiek iesniegti Ministru kabinetā, tiek sagatavota anotācija un izziņa ar saņemtajiem iebildumiem,
Ministru kabineta mājaslapā tiek ievietots likumprojekts ar tā anotācijas sākotnējo versiju, projektu izsludina Valsts
sekretāru sanāksmē, tas ir pieejams visiem iedzīvotājiem, pēc tam precizētais likumprojekts un anotācija tiek
ievietota Ministru kabineta mājaslapā, iespējams līdzīgi varētu rīkoties arī Saeima.
Tomēr nepietiek tikai ar labu likumu, ir jādomā arī par to, kas notiks pēc tā pieņemšanas, ir jāparedz resursi ieviešanai,
skaidrošanas un komunikācijas darbam. Jaunais likums būs ieguldījums tajā, lai lēmumu pieņemšanas process būtu
caurskatāmāks, un savā veidā veicinātu to, ko šobrīd pieprasa mūsu sabiedrība, proti, Saeimas lēmumu skaidrošanai.
I.Kušķe Latvijai kā OGP dalībvalstij novēl šo likumu izstrādāt un ieviest arī dzīvē, mācoties no citu valstu bagātīgās
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pieredzes un neveiksmēm. Tas nozīmētu Latvijai vēl vienas OGP apņemšanās izpildi ar transformatīvo ietekmi.
Moderatore norāda uz konferences plašo tematisko līniju un izaugsme šī jautājuma apspriešanā, salīdzinot ar
situāciju pirms 10 gadiem.
I. Voika norādīja, ka situācija ir nobriedusi, lai atrastu labākos risinājumus un pieņemtu likumu. Iesaistītajām pusēm
ir iespēja līdzdarboties, lai jautājumu aptvertu no dažādām pusēm un “neiebrauktu vienā grāvī”. 2021. gada janvāra
sākumā ir paredzēta likumprojekta principu plašāka apspriešana sabiedrībā. Saeima, ne tik daudz kā Ministru
kabinets, konsultējas par saviem likumprojektiem plašā konsultatīvā procesā, jo iepriekš darbs jau ir noticis pie
likumprojekta izstrādes, konsultējoties ar ministrijām un Ministru kabinetu. Kad likums top Saeimā, nevar izlaist
sabiedrisko apriešanu. Saeimai ir plašs sadarbības partneru loks, tiks aicinātas organizācijas sniegt savu viedokli par
topošā regulējuma pamatprincipiem. Tālāk Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, tās
priekšsēdētāja Jura Rancāna vadībā, būs atbildība šo likumprojektu virzīt pa Saeimas gaiteņiem, neaizmirstot arī par
partneru pienesumu.
I. Tauriņa pateicas konferences dalībniekiem par dalību un norāda uz konferences vērtīgo saturu un pieredzes
apmaiņu, arī I.Voikai par 13. Saeimas darba plāna iezīmēšanu 2021. gadam. I.Tauriņa uzsver, ka regulēta interešu
pārstāvniecības procesa ietekme ir daudz plašāka – tā neattiecas vien uz iesaistītajām pusēm (lobētājiem un
amatpersonām), par šo ir jāatceras arī strādājot pie regulējuma izstrādes. Mūsu intereses ir demokrātiska un atklāta
sabiedrība, ar iespēju pārstāvēt savas intereses.
I.Tauriņa pateicas arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kas strādā pie šī
likumprojekta, un Valsts kancelejai par atbalstu konferences rīkošanā. I.Tauriņa izteica cerību, ka pēc gada būs iespēja
veidot diskusiju, lai izvērtētu, vai lobēšanas regulējuma izstrādē un ieviešanā ir noticis progress.
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