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Rīgā 

02.09.2022. Nr. LPA 1.8.-13 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijai 

 

Atzinums par Interešu pārstāvības 

atklātības likumu 

 

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina komisiju plašāk ar nevalstiskajām organizācijām 

izdiskutēt sektoram svarīgus jautājumus. To vidū: 

 

1) ar lobija reģistra saistīto regulējumu - nevalstisko organizāciju ieskatā, būtu jāparedz 

atšķirīga pieeja, deklarējamās informācijas apjomam tādām organizācijām, kas pārstāv 

sabiedrības intereses, salīdzinājumā ar profesionāliem lobistiem vai tiem, kas aizstāv 

biznesa intereses. Aicinām diferenciāciju noteikta likumā, nevis Ministru kabineta 

noteikumos. Savukārt Ministru kabineta noteikumos aicinām noteikt, ka informācija 

lobiju reģistrā tiek izgūta no datu bāzēm, kuras uztur valsts, tādējādi minimizējot 

informācijas manuālu ievadīšanu, kā arī samazinātu nepieciešamību lobētājam uzturēt 

informāciju valsts izveidotā reģistrā. Šāds risinājums izslēgtu iespēju, ka kāda 

organizācija nezināšanas dēļ nav kādu informāciju reģistrējusi, vienlaikus mazinātu 

birokrātiskus procesus, veicinot datu apmaiņu starp dažādām valsts uzturētām 

sistēmām. 

 

2) nošķīrums starp sabiedrības līdzdalību un lobēšanu. Iespējamais risinājums ir 

likumā paredzēt izņēmumu sabiedriskā labuma organizācijām, jo tās pārstāv sabiedrības 

intereses un to darbība nav uzskatāma par lobēšanu likuma izpratnē. Vienlaikus vēršam 

uzmanību, ka nepieciešams steidzami ieviest sabiedriskā labuma organizāciju sistēmas 

reformu saskaņā ar Sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanas koncepciju1, kas tika 

izstrādāta jau 2019. gadā. Diemžēl darbs nav rezultējies ar tiesiskā regulējuma izstrādi 

un ieviešanu, kas joprojām apgrūtina nevalstisko organizāciju darbību, un nav noteikts 

nošķīrums starp dažāda tipa organizācijām, tai skaitā tādām, kas darbojas kopēja 

sabiedriskā labuma vārdā. Tāpēc aicinām papildināt likumprojektu ar augstākminēto 

izņēmumu un vienlaikus mudināt atbildīgās ministrijas īstenot sabiedriskā labuma 

organizāciju reformu, lai tiktu sakārtota nevalstiskā sektora vide un būtu iespējams 

Interešu pārstāvības likumā paredzēt izņēmumu, bez šaubām, ka sabiedriskā labuma 

statuss ir piešķirts atbilstošām organizācijām. Kā to paredz koncepcija, reformas 

rezultātā būtu jāveido jauns sabiedriskā labuma organizāciju dalījums, lai veicinātu to, 

ka sabiedriskā labuma statuss tiek piešķirts, pamatojoties uz organizāciju faktiskās 

darbības kopīgam sabiedriskam labumam jeb sabiedriskā labuma statuss kā verifikācija 

no valsts puses. 

 

                                                 
1 Finanšu ministrijas tīmekļa vietne: https://www.fm.gov.lv/lv/media/2833/download 
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Direktore    (paraksts*)    Kristīne Zonberga 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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