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Latvijas Republikas Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas  

komisijai 

 

Par interešu pārstāvību 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 

atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijas š.g. 3.februāra vēstulē Nr.142.9/6-23-13/21 prasītajam, 

sniedz šādu informāciju.  

Vērtējums par sagatavoto materiālu: 

1) Interešu pārstāvības atklātības likuma izstrāde ir atbalstāma, ņemot vērā, ka 

ir nepieciešams regulējums, kurš noteiks tiesiskās attiecības starp normatīvo 

aktu pieņēmējiem un tiem, kuri vēlas lēmumus ietekmēt. Šāds likums 

definēs kārtību, kādā veicama interešu pārstāvība, tādējādi padarot lēmumu 

pieņemšanu caurspīdīgāku, sekmējot uzticības vairošanu valsts un 

pašvaldību iestādēm.   

 

1) Atzinīgi vērtējama iecere Interešu pārstāvības atklātības likumu attiecināt ne 

tikai uz Ministru kabineta un Latvijas Republikas Saeimas lēmumu 

pieņemšanas procesu un tā atklātību, bet arī uz valsts iestāžu un pašvaldību 

darbību. Arī PROVIDUS pētījumā1 noradīts: “Veiksmīgas iedzīvotāju 

iesaistes piemēri Eiropā liecina, ka pašvaldības ir arvien vairāk gatavas 

eksperimentēt ar dažādiem iedzīvotāju iesaistes pasākumiem, lai mazinātu 

distanci, nošķīrumu starp pašvaldībām un iedzīvotājiem, apzinoties, ka 

iedzīvotāji ir nozīmīgs pašvaldības darbā svarīgas informācijas un 

risinājumu resurss.” Iedzīvotāju uzticības veicināšana ne tikai par valsts, bet 

 
1 PROVIDUS 2019.gada pētījums “Pārskats par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās”, 

pieejams 

http://providus.lv/article_files/3607/original/Parskats_par_iedzivotaju_iesaisti_LV.pdf?1572427163 

Rīgā, Datums skatāms 
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arī par pašvaldību darbību ir būtiska arī administratīvi teritoriālās reformas 

kontekstā, kad 119 pašvaldību vietā būs 42 pašvaldības un jārod jauni veidi, 

kā sekmēt iedzīvotāju izpratni par savu pašvaldību. 

 

2) Attiecībā uz sagatavotajā materiālā minēto, ka ir izvērtējama nepieciešamība 

grozīt likuma “Par pašvaldībām” 43.1 pantu, paredzot arī pašvaldībām 

pienākumu atjaunot paskaidrojuma rakstus tad, ja izskatot saistošo 

noteikumu projektu ir veiktas izmaiņas, kuras nav atspoguļotas sākotnējā 

paskaidrojuma rakstā un ja izmaiņas izriet no deputāta komunikācijas ar 

interešu pārstāvjiem, informējam, ka jautājums skatāms un vienveidīgi 

risināms attiecībā uz visiem ārējiem normatīviem aktiem. Ministrijas ieskatā 

normatīvā akta sākotnējais sagatavotais izvērtējums (antoācija, 

paskaidrojuma raksts) nebūtu grozāms. Taču par normatīvā akta projekta 

izskatīšanas gaitā veiktajām izmaiņām sagatavojams papildus informatīvs 

dokuments, kurā tiktu atspoguļotas izmaiņas un to pamatojums. 

 

3) Attiecībā uz ieceri veidot vienotu interešu pārstāvju reģistru, ko vestu 

Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs. Uzskatām, ka šādai informācijai no 

minētā reģistra būtu jābūt bezmaksas. Vienlaikus pozitīvi vērtējama iecere 

uzlikt par pienākumu reģistrēties vienotā reģistrā visiem interešu 

pārstāvjiem, tas veicinātu arī tiesisko noteiktību, jo būtu jāparedz arī 

atbildība par reģistrā norādīto ziņu patiesumu. Vienlaikus neskaidra ir 

prasība interešu pārstāvjiem pieņemt ētikas kodeksu (iespējams, 

pretkorupcijas politiku) – neapšaubāmi, ka interešu pārstāvjiem ir 

vispārsaistošas korporatīvās pārvaldības un ētikas normas. Taču ētikas 

kodeksa (iespējams, pretkorupcijas plāna) pieņemšana ir vērtējama kā 

deklaratīva, bez juridiskas slodzes. Protams, ņemot vērā, ka tiesiskais 

regulējums ir tikai izstrādes pašā sākumā, informatīvajā materiālā minētais ir 

uzskatāms par ieskatu likumprojekta izstrādes virzienos. 

 

4) Likumprojekta izstrādes posmā būtu lietderīgi arī aplūkot kaimiņvalstu 

(Igaunijas, Lietuvas) tiesisko regulējumu, apzinot ieviestos mehānismus un 

salīdzinot pastāvošos regulējumus. 

 

Ar cieņu, 

Ministrs         A.T.Plešs 
 

 

V.Puriņš 

67026434 

valdis.purins@varam.gov.lv  
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