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I KOPSAVILKUMS UN IETEIKUMI
Lielu daļu iedzīvotāju Latvijā uztrauc, ka publiskie lēmumi dod labumu dažiem uz daudzu rēķina, „Transparency International” Globālajam korupcijas barometram uzrādot, ka 71% latviešu uzskata, ka viņu valdību vada dažas lielas organizācijas,
kas darbojas savās interesēs.1 Lobēšana parasti notiekot aiz slēgtām durvīm, prom no sabiedrības acīm. Noslēpumainība
lēmumu pieņemšanas procesā draud sagraut sabiedrības ticību demokrātijai, vienlaikus atbalsta pieņēmumu, ka jebkāda
lobēšana ir slikta. Lobēšana, kad tā tiek veikta godīgi un caurskatāmi, faktiski ir ļoti svarīga veselīgas demokrātijas
sastāvdaļa.
Ziņojumā “Lobēšana atklātība Latvijā” apskatīti pastāvošais lobēšanas regulējums, rīcībpolitika un prakse Latvijā, lai
novērtētu pakāpi, līdz kādai iedzīvotājiem ir pieejama informācija par to, kas ietekmē publiskos lēmumus Latvijā
(caurskatāmība), vai pastāv lobēšanas ētikas ietvars (integritāte) un vai lēmumu pieņemšanas sistēmā ir pietiekami
daudz vietas, lai pieļautu dažādu ietekmes pušu iesaisti un uzklausīšanu (vienlīdzīga piekļuve). Līdz šim Latvijā nav veikti
daudz pētījumu par šo tēmu. Šis ziņojums ir pirmais šāda veida dokuments, kas sniedz gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu
novērtējumu par lobēšanas atklātību Latvijā.
Ziņojums uzrāda pierādījumus korupcijas risku esamībai lobēšanas darbībās, kā arī lobēšanas regulējuma trūkumu.
Pētījumā apkopoti dažādi gadījumi, kad neētiska spēcīgu ekonomisko interešu izmantošana ietekmē lēmumu
pieņemšanas procesus aizkulisēs – vai tie būtu necaurspīdīgi iegūti priekšlikumi normatīvo aktu pieņemšanai, vai
mēģinājumi ietekmēt lēmumu pieņēmējus. Ziņojumā iekļautā gadījumu izpēte parāda, ka pastāv satraucoši cieša saikne starp lēmumu pieņēmējiem un lobētājiem. Tomēr šis ziņojums apraksta arī dažas daudzsološas lobēšanas darbības,
piemēram, no nevalstiskā sektora lobētāju puses, un sniedz ieteikumus un risinājumus lēmumu pieņēmējiem un interešu
pārstāvjiem gan valsts, gan privātajā sektorā.
Lobēšana Latvijā notiek, izmantojot gan formālus, gan neformālus kanālus. Pastāv daži mehānismi, kas reglamentē
formālos kanālus, tai skaitā noteikumi par konsultēšanos ar sabiedrību un ieinteresēto personu piedalīšanos lēmumu
pieņemšanā. Tomēr šie noteikumi neaptver neformālo lobēšanu un netiek atklāta informācija par lēmumu pieņēmēju
veiktajām darbībām pēc neformālām konsultācijām. Valstī bieži sastopama lobēšanas forma ir ietekmīgu draugu un paziņu
izmantošana: lobēšana ārpus parastajām procedūrām un informācijas izpaušana „ekskluzīvi” tikai dažiem izraudzītiem
cilvēkiem. Slēptā jeb ēnu lobēšana ietver lēmumu pieņemšanu tā, ka nav iespējams noteikt, vai tie pieņemti vadoties pēc
šaurām vai plašākām, kopējām interesēm.
Latvijai kā mazai valstij, kur gandrīz „katrs pazīst katru”, vajadzīgi līdzsvaroti noteikumi, lai uzlabotu pastāvošos lobēšanas
mehānismus. Tiem vajadzētu noteikt, kas ir lobētāji un ka lobēšana ir svarīga daļa no konsultēšanās ar ieinteresētajām
personām, nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un valsts institūcijām, uzlabot likumdošanas ietekmes
caurskatāmību, uzlabot valsts amatpersonu, deputātu un ar tiem saistīto publiskajā sektorā strādājošo darbinieku
integritāti, kā arī uzlabot publisko iepirkumu procesa caurskatāmību.
Lobēšanas necaurspīdība jeb atklātības trūkums negatīvi ietekmē Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pieņemot
lēmumus aizklāti, palielinās iespēja, ka tie tiek pieņemti par labu šauram interešu lokam. Diskutējot par dažādiem
tiesību aktiem ar sabiedrību, kvalitatīvi un atklāti tos iesaistot lēmumu pieņemšanā, sabiedrība ne tikai iegūst daudz
atbilstošāku regulējumu, bet publiskā pārvalde nodrošina normatīvo aktu kvalitāti un lēmumu pieņēmēji palielina
sabiedrības uzticēšanos par lēmumu pieņemšanas procesu un atbilstību tās interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesa
necaurskatāmība ietekmē valsts reputāciju arī starptautiski, palielinot politiskos riskus investoru vērtējumā.

1 “Transparency International” (2013) Globālais korupcijas barometrs: http://www.transparency.org/gcb2013/in_detail
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Galvenie secinājumi
Kaut arī nav atsevišķa likuma, kas reglamentē lobēšanu Latvijā, pastāv vairāki ar lobēšanu saistīti normatīvie akti un likumi, tai skaitā tādi, kas reglamentē pieeju Saeimai, informācijas izpaušanu no lēmumu pieņēmēju puses un interešu konfliktus reglamentējoši noteikumi. Lai arī tie veido labu pamatu, uz kā balstīt publiskā sektora integritāti, ir konstatēts, ka
daudzos likumos ir trūkumi un tie būtu jānostiprina, lai palielinātu publiskā sektora integritāti un caurskatāmību. Turklāt
pastāvošos noteikumus grauj to jēgpilnas ieviešanas trūkums.
Šajā ziņojumā veiktā izpēte ir balstīta uz metodiku, ko „Transparency International” izveidojusi kā daļu no projekta,
kurā veikta lobēšanas noteikumu un prakses novērtēšana 19 Eiropas valstīs.2 Saskaņā ar šo metodiku, kas izvērtē, cik
caurskatāmas, atvērtas un godīgas ir lobēšanas darbības, Latvija saņem 39% attiecībā uz ieviestajiem mehānismiem
un drošības līdzekļiem caurskatāmības, integritātes un vienlīdzīgas piekļuves publisko lēmumu pieņēmējiem ziņā. Šajā
ziņojumā ietvertie secinājumi rāda, ka nepastāv pietiekama mijiedarbība un caurskatāmība attiecībā uz privāto procesa dalībnieku ietekmi uz publisko lēmumu pieņemšanu. Ne lobētāji, ne valsts amatpersonas nav pakļauti skaidriem un
īstenojamiem ētikas noteikumiem, un nav pietiekamu drošības līdzekļu, lai novērstu noteiktu grupu priviliģētu piekļuvi
publisko lēmumu pieņēmējiem un procesiem.

2 Valstis, kas piedalās, ir Austrija, Bulgārija, Kipra, Čehija, Igaunija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva,

Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Apvienotā Karaliste.
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Lēmumu pieņemšanas procesu un lobēšanas caurskatāmība ir novērtēta ar 28%, kas ietver vērtējumu par piekļuvi
informācijai (50%), lobētāju reģistrēšanu un atklāšanu (13%), reģistra uzraudzību un sankcijas (0%) un proaktīvu
informācijas atklāšanu/likumdošanas dokumentāciju (50%) esamību. Integritāte ir novērtēta ar 43%, kas ietver vērētjumu
par pirms un pēc nodarbinātības spēkā esošajiem ierobežojumiem (33%), publiskā sektora darbinieku uzvedības kodeksu
(67%), lobētāju uzvedības kodeksu (20%) un pašregulācijas ētikas kodeksu (50%). Piekļuves vienlīdzība tikusi novērtēta
visaugstāk, ar 48%, ieskaitot konsultantu un sabiedrības iesaistes iespējas lēmumu pieņemšanas procesā (75%) un
padomnieku un ekspertu grupu daudzveidību (20%).
„TI” ziņojums parāda, ka netiek nodrošināta pietiekama caurskatāmība attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesa
dalībnieku mijiedarbību un ietekmi uz lēmumu pieņemšanu par tiesību aktiem. Ne lobētāji, ne valsts amatpersonas
nav pakļauti skaidrām un īstenojamām ētikas normām par lobēšanu, un nav pietiekamu drošības līdzekļu, lai novērstu
noteiktu grupu priviliģētu piekļuvi publisko lēmumu pieņēmējiem un procesiem.

Galvenie šajā ziņojumā identificētie trūkumi ir:
•

Šobrīd lobēšanas un lobētāju termini nav definēti nevienā tiesību aktā. Lobēšana netiek uzskatīta par normālu
demokrātiskās sistēmas daļu un tas veicina uzskatu, ka tā nav leģitīma.
Piekļuve publiskajai informācijai un tās atklāšanas prakse nav konsekventa un atšķiras valsts institūciju starpā.
Šie ir vieni no svarīgākajiem instrumentiem, lai saskatītu ietekmi uz valsts politiku un lēmumu pieņemšanas procesu.
Piekļuve valsts institūcijām, tādām kā Saeimai, tiek kontrolēta, bet apmeklētāju saraksti nav publiski pieejami.
Likumdošanas ietekmei3 būtu jābūt izvērtētai, konsultējoties ar dažādām ietekmes pusēm4, ne tikai ar esošajiem
likumiem, bet priekšlikumu izsekojamība ir nekonsekventa.
Lēmumu pieņēmēji ir nepietiekami informēti par to, kā saskarsmē ar lobētajiem izturēties ētiski pareizi un kā
rīkoties ar lobētāju sniegto informāciju.
Publisko iepirkumu process ir necaurskatāmu lobēšanas aktivitāšu objekts visos valsts pārvaldes līmeņos.
NVO un pētnieciskajai žurnālistikai ir svarīga loma lēmumu pieņēmēju un lobētāju uzraudzīšanā un saukšanā pie
atbildības, bet to kapacitāte ir maza.
Starp publisko un privāto sektoru esošais tā sauktais atvērto durvju princips nav pietiekami reglamentēts un
tiek vāji īstenots, radot nopietnus interešu konflikta un nepareizas ietekmes riskus.
Krimināllikumā pants, kas paredz sodīt par tirgošanos ar ietekmi līdz šim nav izmantots nevienu reizi, ir
nepieciešama tā pārskatīšana, jo pastāv liela varbūtība, ka atsevišķi politiski spēki saņem neatļautu finansējumu,
lai nodrošinātu noteikta veida balsojumu parlamentā.

•
•
•
•
•
•
•
•

Galvenie ieteikumi
Ņemot vērā valsts lielumu un mazo profesionālās lobēšanas nozari, ir izšķiroši svarīgi atrast efektīvu risinājumu un
līdzsvarotu pieejai regulējumam. Pārlieka regulējuma piemērošana var izrādīties birokrātiska, apgrūtinoša un izmaksu
ziņā neefektīva, īpaši publiskajam sektoram. Galvenais mērķis ir nostiprināt esošo likumu īstenošanu, lai nodrošinātu
publiskā sektora integritāti, vienlīdzību un caurskatāmību.

Atvērtas un ētiskas lobēšanas vides nodrošināšanai nepieciešamie būtiskie elementi ir:
1. Atzīšana, ka lobēšana un lobētāji ir normālu demokrātijas procesu daļa;
2. Lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmības nodrošināšana, uzlabojot likumdošanas dokumentāciju un tās ieviešanu;
3. Sabiedrības piekļuves informācijai uzlabošanu, piemēram, informācijas par valsts iestāžu apmeklētājiem atklāšanu;
4. Valsts amatpersonu, deputātu un ar tiem saistīto publiskajā sektorā strādājošo integritātes uzlabošanu, nodrošinot
apmācību, uzlabojot interešu konfliktu deklarēšanu un nodrošinot izpētes kapacitāti Saeimas līmenī, lai palielinātu
deputātu viedokļu neatkarību.

3 Likumdošanas ietekme ir dokuments, kas sīki apraksta likumdevēju un augstāko valsts amatpersonu kontaktu ar ieinteresēto

personu laiku, notikumu, personu un tēmu.

4 Ministru Kabineta noteikumi Nr. 300, p. 3, 04.07.2009.: http://m.lvportals.lv/likumi-prakse.php?id=257943
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Lobēšanas un lobētāju atzīšana:
•
•

Lobēšanas kā demokrātijas daļas atzīšana jau esošajos likumos – Saeimas kārtības rullī, Valsts pārvaldes likumā un
Ministru kabineta kārtības rullī, definējot, kas ir lobētāji un kas tiek uzskatīts par leģitīmu lobēšanu.
Jāveic grozījumi Krimināllikumā, lai skaidrotu tirgošanās ar ietekmi jēdzienu un nošķirtu to no likumīgām lobēšanas
formām.

Lobētāju un lobēto personu reģistrēšana un atklāšana:
•
•

•

Izveidot reģistru, kurā lobētājiem jāreģistrē informācija par sevi publiskā sektora administrētā platformā.
Reģistram jābūt pievienotam uzvedības kodeksam, kas sniedz skaidras vadlīnijas par ētisku lobēšanu (bez dāvanām,
tirgošanās ar ietekmi, atvērto durvju principa u.c.) un brīvprātīgu informācijas atklāšanu. Kodeksa ievērošana ir
jāuzrauga, un par neievērošanu jāpiemēro soda sankcijas.
Valsts amatpersonām un deputātiem būtu jāziņo par lobētāju piedāvājumu virzīšanu.. Valsts amatpersonām nebūtu
atsevišķi jāziņo par kontaktiem ar lobētājiem, ja lobētājs ir reģistrēts valdības administrētā platformā un atklāj
prasīto informāciju.

Likumdošanas dokumentācijas uzlabošana:
•

Uzlabot Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta kārtības rulli, lai tiktu atklāta informācija par
mēģinājumiem ietekmēt likumprojektus un citus likumdošanas un reglamentēšanas aktus. Jāuzlabo likumprojekta anotācijas, lai tiktu atklāta informācija par piedāvājumu autoriem, tikšanās protokoli būtu pieejami sabiedrībai
tiešsaistē, informācija par tikšanās dalībniekiem un komentāriem, kas izteikti par priekšlikumiem, tiktu atklāta
tiešsaistē valsts iestāžu interneta vietnēs vai kopējā platformā, kāda pašlaik tiek plānota tiesību aktu saskaņošanai
(2014. gada maijā Valsts kanceleja ir iesniegusi Ministru kabinetam koncepciju par tiesību aktu izstrādes un
konsultēšanās portālu).

Vienlīdzīga piekļuve valsts iestādēm un informācijai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apmeklētāju ielaišana valsts iestādēs – valsts iestādei būtu jāatklāj informācija par visiem apmeklētājiem iestādes
interneta vietnē ik pa trim mēnešiem.
Jādalās ar valsts iestāžu labo praksi lobētāju pieejā valsts iestādei. Jāizstrādā kopīgas vadlīnijas par to, kā analizēt
informāciju, balstoties uz sabiedrības, kā arī lobētāju vajadzībām.
Valsts amatpersonu, deputātu un ar tiem saistīto publiskajā sektorā strādājošo integritātes uzlabošana:
Uzlabot ētikas kodeksu, lai tajā iekļautu noteikumus, kas vērsti uz caurredzamības nodrošināšanu lobēšanas procesā.
Ētikas kodeksam būtu jāattiecas uz Ministru Kabineta locekļiem un deputātiem.
Uzlabot Interešu konflikta novēršanas likumu, aizliedzot amatpersonām savienot valsts amatpersonas darbu ar amatu organizācijā, kas ir iesaistīta lobēšanā.
Deputātu un frakciju padomniekiem, deputātu palīgiem un jebkuriem citiem deputātu un Saeimas darbiniekiem
būtu jādeklarē savi interešu konflikti un jāatklāj informācija par attiecībām ar lobētājiem.
Deputātiem un valsts amatpersonām jānodrošina apmācības vai izglītības programma, lai uzlabotu iemaņas darbam ar lobētāju informāciju un spēju pieņemt līdzsvarotus lēmumus sabiedrības labā.
Ir izšķiroši svarīgi nostiprināt Saeimas izpētes kapacitāti, lai spētu strādāt ar likumprojektiem un lobētāju informāciju.
Lai nodrošinātu ētikas kodeksā paredzēto standartu un sūdzību iesniegšanas mehānismu ievērošanu un ieviešanu,
nepieciešams informāciju par labākās prakses gadījumiem izplatīt valsts iestādēm un pārvaldes organizācijām, lai
izprastu ētikas kodeksu praktisko pielietojumu un efektu.

7

Mūsu ieteikumi, kas ir netieši saistīti ar lobēšanu:
•

Publiskie iepirkumi:
- Tā kā visvairāk lobētā joma ir publiskie iepirkumi, ir nepieciešams reglamentēt publisko iepirkumu tehnisko
specifikāciju sagatavošanas procesu, tai skaitā iespēju konsultēties ar padomniekiem no nozarēm konfidencialitātes
līgumu vai jebkādu citu kontroles mehānismu ietvaros, tādējādi samazinot interešu konflikta un korupcijas iespēju.
- Nostiprināt sadarbību starp publisko iepirkumu nodaļām, lai nodrošinātu apmaiņu ar labāko praksi saistībā ar
publisko iepirkumu tehnisko dokumentāciju.
- Lai nodrošinātu publisko iepirkumu norisi godprātīgu , tiek ieteikts izmantot „Integritātes vienošanos” – gan vietējo,
gan ES finansēto publisko iepirkumu uzraudzības metodi, ko ir izstrādājusi Transparency Interantional.

•

NVO kapacitātes nostiprināšana:
- Kapacitātes celšana un atbalsts NVO ir izšķiroši svarīgs, jo tās darbojas kā nozīmīgs starpnieks starp pilsoņiem un
valsti.
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II IEVADS UN METODOLOĢIJA
Lobēšanas definīcija šī projekta ietvaros: jebkura tieša vai netieša komunikācija ar publiskās pārvaldes amatpersonām,
politikas lēmumpieņēmējiem vai viņu pārstāvjiem ar mērķi ietekmēt publisko lēmumpieņemšanu kādas organizētas
grupas vārdā vai pārstāvniecībā.
Lobētāji var būt ne tikai profesionāli lobētāji, bet arī privātā sektora pārstāvji (štata lobētāji), publisko attiecību konsultanti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmumi, nozaru/ profesionāļu apvienības, arodbiedrības, domnīcas,
juridisko pakalpojumi sniedzēji, reliģiskas organizācijas un pētnieki.
Transparency International (TI) Eiropas Nacionālās integritātes sistēmas reģionālajā ziņojumā Nauda, vara un politika (2012)
atklāts, ka lielākajā daļā Eiropas valstu lobētāju ietekme ir tīta noslēpumā un raisa bažas. Veikta godīgi un caurskatāmi,
lobēšana ir leģitīms veids dažādām interešu grupām iesaistīties viņiem saistošu lēmumu pieņemšanā. Problēmas rodas,
ja lobēšanas aktivitātes nav caurskatāmas un reglamentētas. Tādos gadījumos dažiem var tikt dota priviliģēta pieeja,
kamēr citi no lēmumpieņemšanas procesa ir pilnībā izslēgti. Jo īpaši bažas raisa privātā sektora lobijs. Tajā bieži iesaistīti
uzņēmumi ar brīviem naudas līdzekļiem, kuru pārstāvji veido ciešas attiecības ar likumu veidotājiem, tādējādi gūstot
nepiemērotu un negodīgu ietekmi valsts politikas un rīcībpolitiku veidošanā.5
Nesens Eirobarometra ziņojums atklāja: 81% eiropiešu piekrīt, ka pārāk ciešas saites starp uzņēmējdarbību un politiku viņu
valstī ir novedis pie korupcijas. Vairāk nekā puse uzskata, ka vienīgais veids, kā valstī gūt panākumus uzņēmējdarbībā, ir
caur sakariem politikā.6 Tas apstiprina TI Globālā korupcijas barometra datus no 2013. gada, kur secināts: daudzās Eiropas
valstīs vairāk nekā 50% iedzīvotāju uzskata, ka valdības darbu lielā mērā vai pilnībā vada dažas ieinteresētās grupas.7 Šis
ziņojums ir daļa no reģionāla projekta, kurā izvērtēta lobēšanas prakse un normatīvie akti 19 Eiropas valstīs.8
Šī ziņojuma sākumā iezīmēta esošā lobēšanas situācija Latvijā, iekļaujot nacionāli vēsturiskās, sociopolitiskās un
likumdošanas situācijas konteksta analīzi attiecībā uz lobēšanu. III nodaļā aprakstīts lobēšanas centienu biežums un
mērogs. Pētījums pievēršas termina “lobēšana” izpratnei, kā arī izpratnei par lobēšanas praksi valstī. Šajā nodaļā aprakstīti
arī vairāki centieni reglamentēt lobēšanas atklātību. Izvērtēts arī plašs tiesiskais ietvars, īpaši pievēršoties problemātiskajām
jomām jeb “caurumiem likumos”, kas mazina sabiedrības uzticību. IV nodaļa apskata lobēšanu pēc neatkarības atgūšanas
un tendencies pēdējos gados. Pētījumā apskatīta nevalstisko organizāciju loma lēmumu pieņemšanā, kā arī sociālā
dialoga ietekme uz lēmumu pieņemšanas procesu. Tajā apskatītas arī citas nozīmīgas lobēšanas tēmas, kā lobētāju
pašregulācija, identificēti nēētiskas lobēšanas draudi un novērtēta profesionālā lobēšanas prakse Aprakstīta arī masu
mediju un pilsoniskās sabiedrības loma, uzraugot un ziņojot par lobēšanas aktivitātēm.
V nodaļa izvērtē, līdz kādai pakāpei nacionālā likumdošana (gan valsts likumi, gan nozares pašregulācija) nodrošina
adekvātu lobēšanas aktivitāšu un publiskā lēmumu pieņemšanas procesa caurskatāmību. Tiek izvērtēts, vai esošie
normatīvie akti nodrošina ētisku lobēšanu un publiskās pārvaldes pārstāvju uzvedību, kā arī vienlīdzīgu pieeju publiskajam lēmumu pieņemšanas procesam.
Pētījumā izmantoti 65 izvērtējuma jautājumi, lai novērtētu šos kritērijus.9

5 TI ziņojums (2012) http://www.transparency.org/enis/report

6 Eirobarometra īpašais ziņojums par korupciju (2014. gada februāris) http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/poli

cies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm

7 TI ziņojums (2013) http://www.transparency.org/gcb2013/report

8 Dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Bulgārija, Čehija, Francija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande,

Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija, Vācija,
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III LOBĒŠANAS SITUĀCIJA
LATVIJAS REPUBLIKĀ
Jaunā demokrātija
Latvija ir parlamentāra republika, kas tika dibināta 1918. gadā. Likumdošanas un rīcībpolitiku izstrāde sākās ar Satversmes pieņemšanu, kā arī Saeimas un valsts pārvaldes struktūru izveidi. Politisko un valsts pārvaldes attīstību pārtrauca
Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā 1940. gadā. Tikai 1991. gadā līdz ar politiskās neatkarības atgūšanu atkal atsāka darboties neatkarīga politiskā un valsts pārvaldes sistēma. Šī procesa veiksmīgu norisi kavēja ievērojams pieredzējušu pētnieku,
rīcībpolitiku veidotāju un valdības pārstāvju trūkums, kā arī slikti organizēta pilsoniskā sabiedrība. Taču pēdējo 23 gadu
laikā rīcībpolitikas veidotāji, valdība un pilsoniskā sabiedrība ir attīstījusies līdz tādam līmenim, ka Freedom House uzskata
Latviju par brīvu demokrātiju. Organizācija gan politiskās tiesības, gan pilsonisko brīvību Latvijā vērtē ar skaitli “2” skalā
no “1” līdz “7”, kur “1” ir vislabākais, bet “7” vissliktākais vērtējums.10

Nacionālās politikas konteksts –
lēmumpieņemšana mēdz notikt šaurā cilvēku lokā
Politika Latvijā tiek veidota demokrātiskas republikas ar parlamentāro pārstāvniecību ietvaros.11 Valdības vadītājs daudzpartiju sistēmā ir premjerministrs,12 un valstī ir reģistrētas 64 politiskas partijas vai apvienības,13 taču ne visas no tām
piedalās nacionālajās vēlēšanās. Iepriekšējās vēlēšanās piedalījās 13 kandidātu saraksti. 2014. gada vēlēšanās piedalījās
58.8% vēlētāju,14 un 5% barjeru, lai iekļūtu Saeimā, pārvarēja seši saraksti. Latvijas politiskā sistēma darbojas koalīcijas
valdības apstākļos. Saeimā darbojas sešas frakcijas, no kurām trīs ir pārstāvētas centriski labējā valdības koalīcijā. Saeimā
darbojas arī 15 pastāvīgās komisijas.15 Daži eksperti uzskata, ka Latvijas politiskā kultūra nav paspējusi pielāgoties valsts
demokrātiskajai pārvaldei. Latvijas sabiedrība izrāda maz vēlmes iesaistīties aktīvas pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs.16
Tas nozīmē, ka lēmumu pieņemšana bieži vien atrodas šaura cilvēku loka rokās. Tas savukārt nozīmē, ka lobētājiem
nav pamudinājuma darboties caurskatāmi, jo pastāv risks, ka no tā ciestu viņu reputācija šaurā loka aprindās. Viens no
minētajiem šaurajiem lokiem ir Koalīcijas padome, kas bieži pieņem politiski un ekonomiski svarīgus lēmumus, pirms
vēl Saeimā ir sācies oficiālais lēmumu pieņemšanas process. Koalīcijas padomē Saeimas deputāti pārrunā un vienojas
par Saeimas politisko dienaskārtību un balsošanu noteiktos jautājumos. Koalīcijas padomi vada premjerministrs. Taču
šī institūcija nav aprakstīta Satversmē. Koalīcijas padome dalībnieki var būt valdībā pārstāvēto partiju frakciju vadītāji,
ministri, Saeimas spīkers un Saeimas deputāti. To, kas piedalās Koalīcijas padomes sēdēs, nosaka tās nolikums. Koalīcijas
padomes pilnvaras ir apstiprinātas koalīcijas līgumā, kas parasti tiek parakstīts pirms valdības izveides.17

9 Skatīt 2. pielikumu, lai uzzinātu vairāk par pētījuma metodoloģiju un pieeju

10 Freedom House http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/latvia#.U6gXN6gRZPY

11 Prezidentam ir pamatā reprezentatīvas valsts vadītāja funkcijas. Izpildvara pieder valdībai. Likumdevējvara pieder gan valdībai,

gan Saeimai. Tiesu vara ir neatkarīga no izpildvaras un likumdevējvaras.

12 Education 2020 daudzpartiju sistēmas definīcija: “Sistēma ar vairākām ietekmīgām un daudzām mazāk ietekmīgām partijām,

kas savā starpā sīvi konkurē par publiskās pārvaldības amatiem.”

13 Uzņēmumu Reģistra saraksts ar partijām un partiju apvienībām http://www.ur.gov.lv/partijas.html
14 12. Saeimas vēlēšanu rezultāti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv/pub/public/
15 Ja nav norādīts savādāk, situācija attiecas uz 2014. gada oktobri.

16 TI Nacionālās integritātes sistēmas novērtējums, Latvija. 2011. 23. lpp. http://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/latvia_2011
17 Ministru Kabineta mājaslapa http://www.mk.gov.lv/lv/content/ministru-kabineta-vesture
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Sociāli ekonomiskais konteksts –
valsts ekonomiskā situācija rada korupcijas riskus
Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvijas ekonomika piedzīvoja ļoti grūtus laikus padomju ekonomikas sabrukuma ietekmē. No 1990. līdz 1993. gadam Latvijas IKP saruka par aptuveni 49%. Pāreja no plānveida ekonomikas uz brīvo
tirgu nozīmēja, ka ir nepieciešams daudz sistēmisku izmaiņu, ieskaitot cenu veidošanas un tirdzniecības liberalizāciju,
makroekonomisko stabilizāciju un privatizāciju. Privatizācija ir viens no vispretrunīgāk vērtētajiem procesiem visā Latvijas neatkarīgas atgūšanas vēsturē. No vienas puses, privatizācija tika uztverta pozitīvi, jo tā ļāva daudziem Latvijas
iedzīvotājiem atgūt savu vai savu senču privātīpašumu. No otras puses, daudzi uzņēmumu privatizācijas gadījumi tiek
uzskatīti par negodīgiem un pilnībā korumpētiem, jo par nelielām naudas summām bija iespējams iegūt valsts īpašumus,
ieskaitot dažāda veida uzņēmumus.18
“Laikā, kad mainās valsts politiskā pārvalde un valsts ir ceļā uz attīstību, ir viegli kļūt bagātam,”19 kādā intervijā pārejas
perioda laikā teica kāds uzņēmējs. Šis citāts raksturo valdošo uztveri starp uzņēmējiem iepriekš minētajā laika posmā
attiecībā uz valsts un sabiedrisko īpašumu.20 Pārejas perioda kontekstā nav pārsteidzoši, ka 1990. gados galvenās
lobēšanas sfēras bija privatizācijas un finanšu sektors, kā arī dažādi sabiedriskie pakalpojumi, kā atkritumu savākšana,
veselības aprūpe un komunālie pakalpojumi.
Vietēja, reģionāla un globāla rakstura ekonomikas krīzes šajā laikā ir ietekmējušas Latvijas ekonomikas veiksmes un neveiksmes, radot situāciju, kurā publiskā sektora darbinieki ir zemu atalgoti. “Publiskā sektora iestādes ar zemām algām
un zemu darbinieku profesionalitāti ir augsta riska zonas. Tās viegli var ietekmēt dažādas interešu grupas, ieskaitot
nelikumīgo tirgošanos ar ietekmi un ar korupciju saistītus noziegumus”, apgalvo intervētais Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja (KNAB) darbinieks.21
Sociāli ekonomiskās situācijas nestabilitāte (publiskā sektora darbinieku zemās algas) Latvijā ir radījusi augstu korupcijas risku publiskajā sektorā zemākajā pārvaldes līmenī.22 20% iedzīvotāju atzīst, ka korupcija ietekmē viņu ikdienas dzīvi
(ES vidēji 26%). Tikmēr 81% atzīst, ka kukuļdošana un pazīšanās izmantošana bieži vien ir visvieglākais veids, kā tikt pie
publiskā sektora pakalpojumiem (ES vidēji 73%). Zemās publiskā sektora un pat Saeimas deputātu algas nepiesaista
augsta līmeņa profesionāļus. Tas veicina Saeimas nespēju strādāt, piemēram, ar lobētāju sniegto informāciju. Piedevām
publiskā sektora darbiniekiem, valsts ierēdņiem un deputātiem ir zemas prasības attiecībā uz lobēšanas ētikas ievērošanu.
Pēdējās ekonomiskās krīzes pozitīvais rezultāts ir tāds, ka Valsts kanceleja un citas valsts iestādes, ieskaitot Saeimu, izprot
nepieciešamību pēc strukturālām izmaiņām valsts sektorā, lai radītu mazu, efektīvu un profesionālu valsts pārvaldi,
kas piesaista labi apmaksātus profesionāļus. Ministru Kabinetā un Saeimā ir iesniegti priekšlikumi, kā izstrādāt jaunas
motivācijas un izglītības programmas publiskā sektora darbiniekiem (darbā pieņemšanas rīcībpolitika, darba izvērtēšana,
uz klientu orientēta apkalpošana utt.). To mērķis ir nodrošināt mazas, efektīvas un profesionālas valsts pārvaldes izveidi.
Lēmums, vai turpināt jauno pieeju, ir jaunās Saeimas rokās.

Starptautiskā sadarbība un ietekme uz likumdošanu
1995. gadā Latvija uzsāka pievienošanās procesu Eiropas Savienībai. Šis politiskais lēmums nozīmēja arī nepieciešamību
nacionālajā likumdošanā sākt ieviest prasības, lai tā atbilstu Eiropas Savienības likumdošanai. Galvenie jautājumi bija valsts pārvaldes reformas, tiesu varas stiprināšana, cīņa ar korupciju un latviešu valodas mācīšanās veicināšana nepilsoņiem.23
2000. gadā Latvija ratificēja Eiropas Padomes Krimināllikuma konvenciju par korupcijas apkarošanu.

18 Raksts par korupciju privatizācijā (2013. gada oktobris) http://www.delfi.lv/news/national/politics/ekspremjeri-atzist-vairakas-

kludas-privatizacijas-procesa.d?id=43720282

19 Intervija ar uzņēmēju

20 “Kontinentālās Eiropas tradicionālā pārliecība ir, ka valstij ir jākalpo vairākuma interesēm un jānodrošina, ka kopējā

labuma (common good) saniegšana ir saskaņā ar lobēšanas praksi, kas, ja pielietota godīgā un atklātā veidā, palīdz lēmumu
pieņēmējiem uzzināt ieinteresēto sabiedrības grupu viedokli un formulēt optimālāko kompromisu starp tām.” Karīna Janova,
2004, 3 lpp. “Lobēšana ir jāreglamentē: pasaules pieredze un ieteikumi Latvijai”
21 Intervija ar KNAB pārstāvi
22 Raksts par publiskā sektora nodarbinātību (2014. gada maijs) http://financenet.tvnet.lv/zinas/508465-kops_2008gada_valsts_
budzeta_iestades_nodarbinato_skaits_samazinajies_par_21_000
23 Ārlietu ministrijas ziņojums “Latvija - ES” http://www.mfa.gov.lv/data/visit/09-latvija-es.pdf
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1991. gada 17. septembrī Latvija kļūst par Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalsti un 2005. gada 12. janvārī paraksta
ANO Konvenciju pret korupciju (UNCAC). Likums par UNCAC pieņemšanu paredz, ka atbildīgā institūcija par valsts pretkorupcijas pasākumu koordinēšanu un ieviešanu, kas ir ietverti UNCAC, ir Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs (KNAB).
Eiropas Savienības koncenvijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību Latvijā ieviešana ir Ģenerālprokuratūras
un Tieslietu ministrijas pārziņā.24 2013. gada beigās Latvija tiek oficiāli uzaicināta sākt iestāšanās procesu Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO).25
Šie dažādie starptautiskie pretkorupcijas instrumenti liek Latvijas varas iestādēm pastiprināt cīņu ar korupciju. Tie
arī dod stimulu diskusijām par lobēšanas, vienlīdzības, caurskatāmības, integritātes un valsts pārvaldes jautājumu
reglamentēšanu.

Centieni reglamentēt lobēšanas aktivitātes un lobētājus nav bijuši sekmīgi
dēļ politiskās gribas trūkuma un pasīvas ietekmes pušu iesaistes
Koncepcija Par lobēšanas tiesisko regulējumu bija paredzēts izstrādāt balstoties uz KNAB darbības programmu 2004.2008. gadam, ko 2004. gada 4. augustā apstiprināja Ministru Kabinets. KNAB mērķis bija izvērtēt lobēšanas tiesiskās
reglamentācijas nepieciešamību Latvijā. KNAB mērķis bija arī vākt informāciju par atbilstošu tiesiskās regulējuma
pieredzi citās valstīs. Apzinātās informācijas mērķis bija radīt prieksļikumus efektīvu mehānismu ieviešanai Latvijā, ar
kuru palīdzību panākt atklātību gadījumos, kad tiek pieņemti lēmumi par tiesību aktiem, kas nāk par labu noteiktām
personām vai personu grupām. KNAB ziņojumā ir noteicis, ka lobēšana ir legāla darbība, jo visiem ir tiesības uz izteiksmes
brīvību un padomu, un ieteikumu došanu valsts un pašvaldības iestādēm. Lobēšana ir legāla, kamēr vien tā nav saistīta ar
kukuļdošanu vai nelikumīgu labumu vai privilēģiju piešķiršanu. Ņemot vērā ārvalstu pieredzi un tālaika situāciju Latvijā,
KNAB identificēja vairākas svarīgas problēmas saistībā ar lobēšanu Latvijā:
- nevienlīdzīga piekļuve valsts pārvaldes darbiniekiem un informācijai;
- ierobežots informācijas daudzums par lobētāju darbībām;
- dažos gadījumos - neskaidrība par juridiskajām prasībām;
- grūtības noteikt atšķirības starp lobēšanu un krimināli sodāmu nelikumīgu tirgošanos par ietekmi.
Kopš 2008. gada KNAB ir izstrādājis trīs koncepcijas, kā arī ir bijuši trīs nozīmīgi mēģinājumi ieviest lobēšanas un lobētāju
atklātība tiesisko regulējumu. Pirmās koncepcijas projekts tika izstrādāts 2008. gadā, aprakstot trīs pieejas, kā regulēt
lobēšanu: (1) izveidot īpašu likumu, kas noteiktu tādus aspektus kā: kas ir un kas nav lobēšana, kas ir lobētāji, kādi ir
lobēšanas pamatprincipi. Izveidot lobētāju reģistru un procedūru, kā informāciju padarīt publiski pieejamu; (2) pamatprincipus par lobēšanu un tās tiesisko reglamentāciju ieviest jau esošajā likumdošanā attiecībā uz priekšlikumu iesniegšanu
un izskatīšanu. Izveidot lobētāju reģistru un procedūru, kā informāciju padarīt publiski pieejamu; (3) tādus lobēšanas
pamatprincipus kā caurskatāmība, taisnīgums un godīgums iekļaut valsts un pašvaldības institūciju ētikas kodeksos
un attiecīgajos normatīvajos aktos. Saskaņā ar šo versiju publiskās pārvaldes darbiniekiem būtu nepieciešams pēc pašu
iniciatīvas atklāt informāciju par personām, kas kontaktējušās ar attiecīgo iestādi, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu.
Publiskās pārvaldes amatpersonām būtu pienākumus nodrošināt vienlīdzīgu pieeju informācijai un lēmumu pieņemšanas
procesam.26 Visu trīs priekšlikumu ieviešanai praksē bija nepieciešams finanšu piešķīrums no valsts budžeta. Koncepcijas
projekts netika atbalstīts.
Otrais mēģinājums atklāt informāciju par lobēšanas centieniem notika 2009. gadā, kad Ministru Kabineta protokolā
fiksēts, ka ir nepieciešams informāciju par lobētājiem padarīt publiski pieejamu. To spēcīgi kritizēja iesaistītās puses,
tāpēc protokols netika tālāk virzīts Ministru Kabinetā. Tā vietā tika nolemts strādāt pie jauna mehānisma par informācijas
atklātības nodrošināšanu.27 Trešo koncepcijas projektu “Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem”
Ministru Kabinets apstiprināja 2011. gada decembrī. Tā mērķis bija izveidot īpašu lobēšanas likumu, kura projekts tika sa-

24 KNAB mājaslapa http://www.knab.gov.lv/en/knab/cooperation/

25 Ārlietu ministrija (2013. gada decembris) http://www.mfa.gov.lv/en/news/press-releases/2013/december/12-2 /
26 KNAB koncepcijas projekts (2007. gada marts) http://www.knab.gov.lv/en/knab/news/article.php?id=103164

27 Ministru Kabineta protokols par atbalstu iecerei publicēt ar lobēšanu saistītu informāciju (2009. gada novembris) http://tap.

mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2009-11-24
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gatavots 2012. gada jūnijā ar mērķi nodrošināt caurskatāmību un lobēšanas aktivitāšu atklātumu. Priekšlikums paredzēja,
ka par pierādījumu attiecībām starp trešo pusi un lobētāju varētu kalpot arī līgums, kurā tiktu iekļauta informācija par
lobēšanu kā pakalpojumu, kas sniegta trešajai pusei. Likumprojekts paredzēja atklāt jebkura šāda līguma saturu. Jaunais likumprojekts pieredzēja sarežģītu apspriešanas procesu, ko kritizēja iesaistītās puses no valsts iestāžu, nevalstisko
organizāciju, lobētāju un potenciālo lobētāju puses. Likumprojekta regulējums neattiektos uz sociālajiem partneriem
un nevalstiskajām organizācijām. Profesionālie lobētāji apgalvoja: tā kā profesionāli lobētāji Latvijā joprojām ir retums,
likums nereglamentētu lielāko daļu praksē notiekošo lobēšanas aktivitāšu. Tādējādi likums attiektos tikai uz tiem dažiem
uzņēmumiem, kas savas lobēšanas aktivitātes jau veic caurskatāmi un atklāti. Pat Valsts kanceleja un ministrijas iebilda pret šo likumprojektu. Dažus no iebildumiem ņēma vērā un iestrādāja likumprojekta tekstā, taču lielākā daļa ap
150 iebildumiem netika ņemti vērā, kā arī likumprojekts neguva Saeimas atbalstu. KNAB īpašo likumu vēlējās piedāvāt
apspriešanai Saeimā, taču deputāti nevēlējās pieņemt politisku lēmumu, paziņojot, ka vēl ir pārāk daudz iebildumu, ko
nepieciešams apsvērt.

Likumprojekta galvenie trūkumi:
- Ļoti šaura lobēšanas definīcija. Likums attiektos tikai uz tām lobēšanas firmām, kam ir noslēgti oficiāli līgumi, vai
uzņēmumiem, kas izmanto lobētāju pakalpojumus. Latvijā nav vairāk par 20 uzņēmumu, kas sniedz lobēšanas vai
ar to saistītus pakalpojumus, kā publiskās attiecības, juridiskās vai komunikāciju konsultācijas. Šādi uzņēmumi jau
lielākoties ir caurskatāmi attiecībā uz izmantotajiem argumentiem un tēmām.
- Lai ieviestu šo likumu, nebija paredzēts pieprasīt papildu valsts budžeta finansējumu. Tas bija viens no
priekšnoteikumiem KNAB likuma veidošanā; valdība iepriekš bija solījusi, ka jaunā likuma ieviešana nenozīmēs
papildu izdevumus valsts iestādēm. Taču vienlaikus likumprojektā valsts iestādēm bija skaidri kritēriji: būtu
nepieciešams noalgot papildu darbiniekus (darba apjoms varētu pieaugt, reģistrējot kontaktus ar lobētājiem) un
uzlabot IT sistēmas, lai tās atbilstu likuma prasībām. Latvijas lobētāju asociācija bija aprēķinājusi, ka valsts pārvaldes
administratīvās izmaksas varētu palielināties par vairāk nekā 1 miljonu eiro gadā. Būtu nepieciešams administrēt
vairāk nekā 400 dažādu valsts pārvaldes reģistru (lobēšanas kontaktu reģistrācija nenotiktu centralizēti, bet gan
tiktu veikta katrā valsts pārvaldes iestādē atsevišķi). KNAB likumprojekts neparedzēja risinājumus, kā kontrolēt
caurskatāmības un atklātības prasību ieviešanas procesu.
- Likumprojekts noteica lobēšanas grupu interešu sfēras, ieskaitot nozaru rīcībpolitiku, stratēģiskos dokumentus, likumprojektus un valsts pārvaldes iestāžu darbību reglamentējošos dokumentus. Taču tajā netika iekļautas intereses
saistībā ar publiskajiem iepirkumiem, kas ir galvenā lobētājus interesējošā joma.
- Likumprojekts paredzēja reglamentēt lobēšanas līgumus ar klientiem, aizliedzot “piemaksas par izdošanos”, ko
lobētāji iekasētu par noslēgtu darījumu. Šo priekšlikumu apstrīdēja gan uzņēmēju pārstāvji, gan valsts iestādes,
pamatojot, ka tas ir pretrunā ar Komerclikumu.28
Tā kā likumprojektam nebija ne politiska, ne valdības atbalsta, Ministru Kabinets nolēma nozīmēt KNAB un Tieslietu
ministrijai veikt tālāku darbu caurskatāmības nodrošināšanā. No 2014. gada sākuma abas institūcijassāka darbu pie
risinājumiem, kā nodrošināt lobēšanas aktivitāšu caurskatāmību un informācijas atklātumu, papildinot esošo likumdošanu
un citus tiesību aktus, nevis izstrādājot jaunu likumu.
Jaunākās koncepcijas projekts paredz lobēšanas un lobētāju definīciju iekļaut jau esošajos likumos, jo īpaši Saeimas
Kārtības rullī un Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Paredzamas sarežģītas diskusijas par lobētāju definēšanu, jo nevalstiskās
organizācijas un sociālie partneri stingri iebilst pret viņu iekļaušanu lobētāju definīcijā. Projekta piedāvātajā variantā ir
ierosinājumi izmaiņām Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Ministru Kabineta Kārtības rullī, lai veicinātu efektīvāku
likumdošanas dokumentācijas izstrādi. Lai uzlabotu deputātu un publiskās pārvaldes darbinieku uzvedību, sadarbo-

28 Agneses Alksnes raksts par lobēšanu (2014. gada janvāris) http://www.7guru.lv/blog-raksti/lobesanas-paslepes
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joties ar lobētājiem un lobēšanas informāciju (likumprojektiem), tiek ieteikts veikt izmaiņas vairākos likumos, ieskaitot
Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Saeimas Kārtības rulli, Saeimas deputātu ētikas kodeksu un Ministru Kabineta Kārtības
rulli. Precizējot, būtu jāmaina tās sadaļas, kas apskata publiskā sektora informācijas atklāšanu vai reglamentē sabiedrības
iesaisti. Turpinās diskusijas par to, vai likumprojektā attiecībā uz šiem aspektiem ir paredzamas pietiekamas izmaiņas un
kurš būs atbildīgs par kontroli un lobēšanas kontaktu reģistrāciju.
Saistībā ar t.s. “atvērto durvju principa” jautājumu KNAB projekts paredz uzlabot likumu “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā”.29 Šis visjaunākais koncepcijas projekts aicina uzlabot piekļuvi informācijai un ievieš prasību,
ka visiem priekšlikumiem, kas tiek iesniegti Saeimā, nepieciešams pamatojums. Koncepcijas projekts aicina arī papildināt
Krimināllikumu, nodalot nelikumīgu tirgošanos par ietekmi no leģitīmām lobēšanas aktivātēm.
Ja šis koncepcijas projekts iegūs valdības un Saeimas atbalstu, tiks sperts nozīmīgs solis lobēšanas tiesiskajā reglamentācijā.
Taču arī paredzētajās izmaiņās vēl ir vieta papildinājumiem. Gadiem ilgi Delna ir sekojusi līdzi inormācijas atklātības uzlabojumiem – par amatperosnu oficiālu tikšanos publicēšanu, ieskaitottikšanās dienaskārtības, protokolu un tikšanās dalībnieku
sarakstu publicēšanu. Delna ir konstatējusi, ka dalībnieku saraksti netiek pienācīgi glabāti, ar tikšanos saistīti dokumenti
nav savlaicīgi pieejami un arī oficiālās interneta vietnēs netiek publiskota visa nepieciešamā informācija. Situācija ar Saeimas komisijām ir ievērojami uzlabojusies, kopš Delna panāca izmaiņas par prasības ieviešanu publiskot informāciju par
komisiju sēdēm. Informācijas atklātuma nodrošinājums ir atkarīgs arī no publiskās pārvaldes institūciju vadības sapratnes
par esošo likumdošanu un vēlmes to ievērot. Jaunais KNAB koncepcijas projekts nepiedāvā risināt situāciju, radot vienu
lobētāju vai lobēšanas kontaktu reģistru. Vēl cits problemātisks jautājums ir publiskās pārvaldes iestāžu apmeklētāju
atļauju saraksta pieejamība. Piemēram, pēdējā reize, kad ir tikusi atklāta informācija par Saeima apmeklētājiem, bija 2011.
gadā pēc Delnas pieprasījuma. Saeimas kanceleja jau ilgstoši aktīvi strādā, lai neatklātu šādu informāciju.
Ņemot vērā valsts nelielo izmēru un mazo profesionālā lobēšanas sektoru, ir ļoti svarīgi atrast efektīvu veidu, kā panākt
stabilu un līdzsvarotu pieeju lobēšanas tiesiskajam regulējumami. Pārāk sīkumaina pieeja būs neelastīga, apgrūtinoša un
nerentabla pirmām kārtām jau pašam publiskās pārvaldes sektoram.

Plašāks juridiskais ietvars –
“caurumi” apdraud publisko integritāti (godaprātu)
Kaut arī lobēšana Latvijā netiek tieši regulēta, pastāv vairākas saistītas regulējuma jomas, kas varētu palīdzēt plašāka ietvara izveidei publiskās pārvaldes godīguma nodrošināšanai. Tomēr mūsu pētījums ir atklājis trūkumus visās jomās vai nu
dēļ vāja juridiskā ietvara, vai tā nesemīgas ieviešanas praksē.

Tirgošanās ar ietekmi
Latvijā par tirgošanos ar ietekmi ir paredzēta kriminālatbildība.30 Tirgošanās ar ietekmi tiek definēta kā mantisku vai
cita veida labumu piedāvāšana personīgi vai ar starpnieka palīdzību indivīdam ar noteiktu profesionālo, dienesta vai
sociālo statusu, lai ietekmētu vai iedrošinātu šo personu veikt nelegālas darbības. Saturiski nelikumīga tirgošanās ar ietekmi ir līdzīga kukuļdošanai. Jāpiemin, ka Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par tirgošanos ar ietekmi. Likumā tiek
kriminalizēta gan materiālo vērtību, nekustamā īpašuma vai citu labumu piedāvāšana, gan pieņemšana.31

29 KNAB koncepcijas projekts (2014. gada jūlijs)

30 Krimināllikums: 326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku jebkurai
personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, prettiesiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību
vai pamudinātu kādu citu personu prettiesiski ietekmēt valsts amatpersonas darbību jebkuras personas interesēs, neatkarīgi
no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai personai vai jebkurai citai personai, ja nav šā
likuma 323.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma pieņemšanu vai pieprasīšanu sev vai jebkurai
citai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, prettiesiski ietekmētu valsts amatpersonas
darbību vai pamudinātu kādu citu personu prettiesiski ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu
jebkuras personas interesēs, ja nav šā likuma 198. un 320.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, soda ar brīvības atņemšanu uz
laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz
noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
31 Intervija ar Providus politikas pētniku Valtu Kalniņu
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Saistībā ar 326.1 pantu, kur kriminalizēta tirgošanās ar ietekmi, nav ierosināta neviena krimināllieta. taču ir lietas, kas nav virzītas
tālāk vai ko prokuratūra ir izbeigusi nepietiekamu pierādījumu dēļ. Ir iespējams, ka kāda no tiesībsargājošajām institūcijām
(KNAB) var uzsākt krimināllietu pret lobētājiem, apgalvojot, ka viņi ir izmantojuši neatļautas metodes (metodes ir definētas ļoti
vispārīgi). Taču parasti šo lietu klasificē kā kukuļdošanu, jo pierādījumi ir taustāmāki nekā tirgošanās ar ietekmi gadījumā.32

Politisko partiju finansēšana un kontrole
Latvijā politisko partiju finansiālajiem atbalstītajiem dažkārt var būt ievērojama ietekme uz partijas vadību un tātad arī uz šīs partijas pieņemtajiem lēmumiem. Pirmsvēlēšanu kampaņas kļūst aizvien dārgākas.33 Lai izvairītos no ierobežojumiem, politiskās
pirmsvēlēšanu kampaņas var tikt sāktas četrus līdz sešus mēnešus pirms vēlēšanām. Tādējādi tiek iztērēts liels naudas daudzums, pirms vēlētāji izdara izvēli. Lai apietu politisko partiju aģitācijas tēriņu ierobežojumus, nauda tiek ziedota nevalstiskajām
organizācijām, kas atbalsta politiskās partijas. Atšķirībā no politiskajām partijām uz nevalstiskajām organizācijām neattiecas
informācijas atklātuma principi kā politisko partiju gadījumā. Vēl cita pieeja, kā izvairīties no ierobežojumiem, ir vairākām
politiskajām partijām apvienoties, lai izveidotu jaunu politisko apvienību ar citu nosaukumu, bet ne ar kopīgu bankas kontu.
Dažos gadījumos pat trīs vai četras partijas apvieno finanšu resursus, lai reklamētu kopīgu apvienību, taču finansējums nāk
no dažādiem bankas kontiem. Tas tiek darīts tādēļ, ka atsevišķi bankas konti vienas politiskās organizācijas ietvaros politiskajiem sabiedrotajiem nodrošina vairāk naudas kampaņām, nepārkāpjot ierobežojumus. Daudzos gadījumos ziedotāji atbalsta
vairākas politiskās organizācijas, jo viņiem ir intereses politikā un vēlēšanu iznākumu nav iespējams paredzēt.34
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums tika pieņemts 1995. gada jūlijā. Kad 2002. gadā atbildību par politisko
partiju finansēšanas uzraudzību pārņēma KNAB, politisko partiju finanšu struktūras analīze parādīja, ka partijas ir
izmantojušas t.s. melnās kases, slēptos jeb ēnu ziedotājus un tamlīdzīgi. Tika aplēsts, ka no kopējās summas, ko saņēmušas
partijas, aptuveni 2,5 miljoni latu (3,56 miljoni eiro) ir nelikumīgi saņemts finansējums. Tikai 15% no šīs summas tika
atmaksāts valstij. Lielākā daļa gadījumu joprojām tiek apstrīdēti tiesā.35 Kopš 2010. gada partijas naudu politiskajām
kampaņām saņem no valsts budžeta ar mērķ mazināt finansējuma ietekmi uz politisko partiju atkarību no ziedotājiem
un to ietekmi uz lēmumu pieņemšanu par tiesību aktiem, kas skar to interese.36
Lai cīņa pret politisko korupciju būtu efektīva, svarīgas ir šādas darbības: politisko partiju finansējuma kontrole, pirmsvēlēšanas
kampaņu ierobežojumi un efektīva lobēšanas tiesiskā reglamentācija. Kā intervijā minēja lobētājs ar ilggadīgu pieredzi
lobēšanas pakalpojumu sniegšanā: “Sākumā es biju ļoti skeptiski noskaņots pret jauno pieeju, bet tagad saprotu, ka politisko
partiju ziedojumu ierobežošana, kampaņu finansēšana no valsts budžeta un mediju reklāmas budžetu ierobežošana mēnesi
pirms vēlēšanām ir ļoti iedarbīga. Vairs nav iespējas atklāti izmantot stratēģiju, kā panākt lobēšanas rezultātu, maksājot
kukuļus vai ziedojot partijai “labdarīgam mērķim”; tas ir pārāk dārgi.”37 GRECO apgalvo, ka esošais juridiskais un institucionālais
ietvars Latvijā attiecībā uz politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansējumu, jo īpaši attiecībā uz caurskatāmību, uzraudzību
un ieviešanu praksē, ir labi attīstīts. GRECO arī atzīst, ka šis ietvars kopumā atbilst Eiropas Padomes Ministru komitejas
Rekomendācijām par kopīgiem pretkorupcijas noteikumiem politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšanā (2003).38
Delna piekrīt, ka šādas tiesiskais ietvars ir veicinājis caurskatāmāku vidi, salīdzinot ar situāciju pirms pāris gadiem.
Delna izvērtēja ziedojumus politiskajām partijām pirms 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tika atklātas
vairākas nepilnības politisko partiju finansējuma tiesiskajā reglulējumā, lūk dažas no tām:
- Ziedotāju necaurskatāmība. Ir bijuši gadījumi, kad fizisko personu ziedojumu apmērs pārsniedz viņu gada
ienākumus. Vienlaikus ziedotāji slēpj savu motivāciju vai arī melo par to, kāpēc atbalsta noteiktu politisko partiju.39
Viņi padara daudz grūtāk identificējamus tos, kuru ekonomiskās intereses pārstāv politiskās partijas, piemēram, ziedojumu veikšanai izmantojot jauniešus. Kā intervijā izteicās politikas pētnieks: “Ziedojumi partijām ir pasaka, jo puse
no ziedotājiem ziedo vairāk nekā savus mēneša ienākumus. Ziedotāju spēja atbalstīt politiskās partijas, kā arī viņu
motivācija iesaistīties politikā nav nedz pārliecinoša, nedz reālistiska.”

32

Andreja Judina raksts par lobēšanu (2006. gada aprīlis) http://politika.lv/article/draudzibas-varda-parkapjam-likumu
KNAB mājaslapa http://www.knab.gov.lv/lv/finances/
34 KNAB ziņojums Eiropas Padomes konferencei Octopus Interface conference on Corruption and Democracy, Strasbūra, 2006.
gada 20. - 21. novembris http://www.knab.gov.lv/en/knab/management/articles/article.php?id=120299
35 KNAB mājaslapa http://www.knab.gov.lv/lv/finances/
36 KNAB mājaslapa http://www.knab.gov.lv/lv/finances/state_funding/
37 Intervija Nr. 1 ar lobētāju
38 GRECO ziņojums par Latviju http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)1_Latvia_Two_EN.pdf
39 Raksts par politisko partiju ziedojumiem (2013. gada janvāris) http://www.focus.lv/latvija/politika/ziedotaji-gatavi-atdotpartijai-pedejo-kreklu
33
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- Ir svarīgi nodrošināt godīgu mediju laika sadalījumu, jo īpaši TV un radio. Tas palīdz vēlētājiem izdarīt izvēli, balstoties līdzsvarotā informācijā no dažādām partijām, nevis tikai reklāmās, kur dominē dažas bagātās partijas.
- Ir svarīgi kontrolēt publiskās pārvaldes administratīvo resursu izmantošanu politikas kampaņās no to kandidātu
puses, kas jau ir pie varas.
- Sociālie mediji tiek izmantoti personiskai aģitācijai, un nepastāv skaidri priekšraksti par personīgo vai partiju sociālo
mediju kontu izmantošanu ierobežotas aģitācijas periodā.40

Informācijas pieejamības ietvars
Latvijas Satversmes 100. pants paredz tiesības uz vārda brīvību ikvienam. Tas nozīmē arī “tiesības brīvi iegūt, paturēt
un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus”.41 Komunikācija, saņemot un izplatot informāciju, ir neatņemama un,
iespējams, ir vissvarīgākā lobēšanas aktivitāšu sastāvdaļa. Satversmes 101. pants paredz visiem Latvijas pilsoņiem tiesības
piedalīties valsts un pašvaldību darbībā. 104. pants paredz tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem, kā arī sazināties ar valsts un pašvaldības iestādēm. Šajā pantā aprakstītas tā sauktās petīcijas tiesības, kad ikvienam
ir tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumu un saņemt uz to atbildi. Ir svarīgi, lai lobēšanas tiesiskā
reglamentācija neskartu pilsoņu tiesības vērsties varas iestādēs.
Pēdējo 10 gadu laikā ir panākts ievērojams progress attiecībā uz likumiem par publisku informācijas pieejamību.42
Tiesības saņemt informāciju no publiskās pārvaldes iestādēm ir izklāstītas43 Informācijas atklātības likumā, Iesniegumu
likumā, Saeimas un Ministru Kabineta Kārtības rullī. Tiesības paredz informācijas pieejamību un piekļuvi valsts iestāžu
darbiniekiem un institūcijām. Ir svarīgi pieminēt, ka pastāv dažāda attieksme par šīs informācijas pieejamību indivīdiem,
dažādām nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un profesionāliem lobētājiem (piemēram, uzņēmumu
īpašniekiem), publisko attiecību padomniekiem, sabiedrisko attiecību aģentūrām un lobēšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Lobētājiem, kas nav publiski zināmi vai identificēti oficiālajos dokumentos, saucas r slēptiem jeb ēnu lobētāji.
Informācijas atklātības princips tiek piemērots apgrieztā kārtībā; iestādes neuzskata par nepieciešamu paskaidrot, kāpēc
tās nesniedz informāciju pēc būtības. Tā vietā pierādījumu gūšanas smagums gulstas uz pieprasītāja pleciem, kuram ir
jāpierāda sava interese par noteiktu informāciju. Likumi – pretēji Informācijas atklātības likumam un citiem tiesību aktiem,
kuru mērķis ir panāktu brīvu piekļuvi informācijai, – tiek interpretēti par labu pašu iestāžu, nevis sabiedrības interesēm.44
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Intervija ar Delnas pārstāvi
Latvijas Republikas Satversme
42 “1990. gados Austrumeiropas postkomunisma valdības, reaģējot uz pilsoniskās sabiedrības prasībām ievērot solījumus par
atvērtu pārvaldību, iestrādājot šādas prasības likumos, par papildu motivāciju kalpojot vēlmei pievienoties Eiropas Padomei
un Eiropas Savienībai, pieņēma izmaiņas likumos par pieeju informācijai: gan Baltijā (Lietuva 1996. gadā, Latvija 1998. gadā,
Igaunija 2000. gadā), gan Centrāleiropā (Čehijac 1999. gadā, Slovākija 2000. gadā), gan Dienvidaustrumeiropā (Bulgārija
2000. gadā, Rumānija 2001. gadā).”
43 Valsts kancelejas pētījums „Strukturālo reformu ietekmes novērtējums”, Nr. MK VK 2010/21 ESF
44 Delnas pētījums „Informācijas pieejamība valsts un pašvaldības iestādēs” (2011) http://delna.lv/wp-content/uploads/2011/04/
Petijumi_9.pdf
41
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IV LOBĒŠANAS BIEŽUMS UN
APMĒRS LATVIJĀ
Lobēšana pārejas un pēcpārejas periodā
Lobēšana Latvijā var tikt iedalīta divos laika posmos: i) pārejas periods (deviņdesmitie gadi), kad ar lobēšanu nodarbojās
indivīdi, ko uzskatīja par oligarhiem vai kriminālajām autoritātēm. Šīs personas aizstāvēja paši savas personīgās intereses,
izmantojot tādas metodes kā tirgošanos ar ietekmi un kukuļdošana; un ii) pēcpārejas periods, Latvijai kļūstot par ES
dalībvalsti un dibinot tādas iestādes kā KNAB, kas uzsāka darbu pie demokrātijas vērtību sargāšanas.
2000. un 2003. gadā Pasaules Bankas eksperti analizēja korupciju pārejas valstīs. Viņi secināja, ka Latvijā vairāk nekā citās Austrumeiropas valstīs redzamas tā sauktās “valsts nozagšanas”45 pazīmes gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Viņi identificēja
darbības, ko bija veikuši indivīdi, grupas un uzņēmumi, lai likumus, noteikumus, citus normatīvos aktus un valdības rīcībpolitiku
mainītu sev par labu. Tas noveda pie zināmu valsts amatpersonu veiktas slepenas un nelikumīgas privātā labuma uzkrāšanas. Latvija kā pārejas valsts tika uzskatīta par lielisku vietu, kur vietējiem un ārzemniekiem iedzīvoties kapitālā valsts attīstības vārdā. Tādi
cilvēki izmantoja politikas, mediju un tiesu varu, lai iespaidotu likumdošanu. To skaitā bija jaunu sistēmu izveidošana, kas garantēja
tūlītēju naudas plūsmu46 vai, piemēram, Krimināllikuma ietekmēšana.47 Kā intervijā LNT 2014. gada maijā apgalvoja bijušais
premjerministrs Aigars Kalvītis (2004-2007): “Sabiedrībai jābūt pateicīgai, ka oligarhi valsti vadīja ES un NATO virzienā. Viņiem bija
pa spēkam lemt citādāk, bet viņi tā nedarīja.”48 Bijušā premjera atsauce uz oligarhu varu televīzijā ir pierādījums viņu milzīgajai ietekmei uz valsts ekonomisko labklājību un ekonomiku pārejas periodā. Šī perioda mantojums ir likumi, kuri tika lobēti 1990. gados.
Uz šiem likumiem joprojām balstās daudzu uzņēmējdarbības jomu regulējums, piemēram, finanšu, atkritumu šķirošanas, vides
un būvniecības nozares, taču šajos likumos ir daudz nepilnību un “caurumu”, un tie slikti aizsargā sabiedrības un valsts intereses.49
2000. gada sākumā valstī notika ievērojamas izmaiņas cīņā ar korupciju. To skaitā bija KNAB dibināšana 2002. gadā,50 kā
arī izmaiņas likumos attiecībā uz politisko partiju finansējumu utt. Tika sperti arī daudzi mazāki soļi, lai radītu vidi, kas
kavētu korupciju politiskajā vidē. Kā izteicās viens no intervētajiem lobētājiem: “Mūsdienās korupcijas shēmas ir daudz
sarežģītākas un politiskajai korupcijai ir jābūt daudz apdomātākai, lai tā būtu iedarbīga. Joprojām ir pazīmes, ka daži
politiķi ir iesaistīti koruptīvās darbībās, ko sabiedrība diemžēl bieži uzskata par lobēšanu.” 51 To apstiprina arī mediju
apskats, kur skaidri parādās, ka vārds “lobēšana” tiek lietots saistībā ar centieniem iespaidot likumdošanu tā, lai radītu
iespējas privātām ekonomiskām interesēm.. Šis vārds tiek saistīts arī ar centieniem ietekmēt publiskos iepirkumus personiska labuma gūšanai. Šis vārds netiek plaši lietots situācijās, kas notiek normāls sabiedrības konsultāciju process.
Pēdējos gados Delnas darbs Latvijā ir bijis veltīts Saeimas lēmumu pieņemšanas procesu atdalīšanai no oligarhu ietekmes
un valsts nozagšanas. Organizācija ir izvērtējusi iepriekšējās Saeimas darbu no valsts nozagšanas risku mazināšanas
puses, izstrādājot 10 galvenās jomas kurās jānotiek pārmaiņā. Izvērtējums rāda, ka 11. Saeima ir panākusi nozīmīgas
izmaiņas tiesiskuma un labas pārvaldības stiprināšanā, ieskaitot kriminālatbildības noteikšanu par politisko partiju
“melnajām kasēm”. Jaunā likumdošana, kas paredz politisko partiju finansēšanu no valsts budžeta, ir mazinājusi partiju
atkarību no ziedotājiem. Piedevām Saeima ir gandrīz pilnībā izskaudusi aizklātos balsojumus.52 Tādējādi var uzskatīt, ka
situācija uzlabojas. 2014.gada nogalē Delna kopā ar domnīcu Providus ir paziņojusi par tālākajiem soļiem, kas sperami
caurskatāmākas un no korupcijas brīvas sabiedrības. Viens no risinājumiem ir panākt lobēšanas atklātību.53
43 Pētījumā aprakstītās “valsts nozagšanas” pazīmes: maksājumi, piemēram, deputātiem, lai ietekmētu vi’ņu balsošanu, vai ziedojumi

politiskajām partijām ar mērķi ietekmēs valdības lēmumu (rīkojumu) saturu. Īsi sakot, valsts nozagšana ir normatīvā ietvara
pielāgošana noteiktu ekonomisko aģentu interesēm. Tādējādi neleģitīma lobēšana ir līdzvērtīga valsts nozagšanas pazīmēm.
46 Raksts par krāpniecību publiskajos iepirkumos (2014. gada jūnijs) http://delna.lv/2014/06/27/varam-un-vvd-turpina-nesekmi
gi-istenot-lielos-vides-sanacijas-projektus/
47 Delnas veidota mājaslapa www.deputatiuzdelnas.lv
48 Latvijas Neatkarīgās Televīzijas (LNT) raidījums „Dombura studija” (2014. gada maijs) http://www.tvplay.lv/parraides/domburastudija/392143?autostart=true
49 Raksts par krāpniecību publiskajos iepirkumos (2014. gada jūnijs) http://delna.lv/2014/06/27/varam-un-vvd-turpinanesekmigi-istenot-lielos-vides-sanacijas-projektus/
50 KNAB mājaslapa http://www.knab.gov.lv/lv/knab/history/establishment/
51 Intervija Nr. 1 ar lobētāju
52 Providus un Delnas pētījums „Pirmie desmit soļi, kā atgūt nozagto valsti” http://providus.lv/musuvalsts/monitorings/1
53 Providus un Delnas pētījums “Desmit svarīgākie darbi labākai un godīgākai Latvijai” http://providus.lv/article/10-svarigakiedarbi-labakai-un-godigakai-latvijai
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Lobēšana praksē: kur tiek pieņemti lēmumi?
Pievēršamies lobēšanai ne tikai kā metodei pie varas esošo cilvēku ietekmēšanai, bet kā dažādu interešu un viedokļu
pārstāvības nodrošināšanai, kas attiecas uz visiem lēmumpieņemšanas līmeņiem.

Lobēšana Saeimā - visu nosaka sakari!
Lobēšana Saeimā praktiski netiek reglamentēta un lielā mērā ir pilsoņu acīm neredzama. Valdības līmenī lobēšanas process
ir skaidrāks un caurskatāmāks. Taču, kad runa ir par ministriju pārziņā esošajām iestādēm, tur vērojams ievērojams lobēšanas
gadījumu skaits attiecībā uz publisko iepirkumu dokumentāciju, kā arī lobēšana par labu uzņēmējiem un valsts amatpersonām.54
Lobēšanu Saeimā ietekmīgu padara a Satversmē ietvertie nosacījumi, kas ne mazāk kā pieciem deputātiem piešķir tiesības
ierosināt jaunu likumprojektu (65. pants). Tas nozīmē, ka lobētājiem ir jāpārliecina tikai pieci deputāti par jauna likumprojekta nepieciešamību, lai šis jautājums tiktu iekļauts Saeimas darba kārtībā. Dažkārt ir pat iespējams panākt izmaiņas
Saeimas komisiju darba kārtībā, vien nosūtot vēstuli ar lūgumu izskatīt nepieciešamo jautājumu. Saeimas deputātiem ir
pilnvaras likt ministrijām nekavējoties atskaitīties par jebkādu jautājumu.55
Koalīcijas padome (apraksts 3.2. punktā) ir samērā nedemokrātiska institūcija, kur notiek “politiskā tirgošanās”. “Nav
iespējams iekļūt šajā elitārajā politiskajā grupā, ja tu esi vien valsts amatpersona,” kādā intervijā apstiprināja bijušais
politiķis un valsts amatpersona.

Gadījuma analīze
Kredītiestāžu likuma grozījumi
2010. gadā Jāņa Urbanoviča vadītā “Saskaņas centra” frakcija Saeimā iesniedza un aktīvi aizstāvēja Kredītiestāžu likuma
grozījumus, kas būtiski apgrūtinātu “Parex bankas” restrukturizāciju. Medijos vairākkārt tika pieļauts, ka šie grozījumi ir
izstrādāti bijušo “Parex bankas” īpašnieku Valērija Kargina un Viktora Krasovica interesēs. “Saskaņas centrs” uzsvēra, ka viņu
piedāvātie grozījumi samazinās iespējamo mahinācijas risku “Parex bankas” restrukturizācijā. Šos grozījumus aktīvi lobēja
arī bijusī “Parex bankas” viceprezidente Līga Puriņa, kura gan tobrīd bija PCTVL konsultante.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dati liecina, ka aptuveni tajā pašā laikā “Saskaņas centram” vai tā sastāvā
esošajām partijām ziedoja arī ar “Parex” bijušajiem īpašniekiem saistītie cilvēki. Piemēram, Valērija Kargina dzīvesbiedre
Anna Barinova ziedoja 9000 LVL, savukārt 10 000 latu “Saskaņas centram” ziedojis bijušais “Parex bankas” maksājumu
karšu daļas vadītājs Andris Riekstiņš, bet 9000 latu – Valērija Kargina dēls Rems Kargins. Jānis Urbanovičs gan noraidīja
jebkādu saistību starp “Saskaņas centra” iesniegtajiem grozījumiem un ziedojumiem no “Parex bankai” pietuvinātiem
cilvēkiem. “Tur nav nekā nelikumīga! Tuvojas vēlēšanu kampaņa, un mēs neatstājam bez uzmanības nevienu, kas varētu
mums ziedot. Mēs ejam un iesim, un prasīsim, un lūgsim,” Latvijas Avīzei sacīja Urbanovičs.
Jāpiebilst ka pēc “Parex bankas” sadalīšanas “labajā” un “sliktajā” daļā otrajā paliks arī bijušo Parex akcionāru noguldītais
bankas subordinētajā kapitālā. Par to bijušie bankas īpašnieki 2009. gadā procentos saņēma teju piecus miljonus latu.
Grozījumi paredzēja, ka sliktajai daļai pēc sadales vismaz trīs gadus būtu jāstrādā kā kredītiestādei. Ja sliktā daļa šajos
trijos gados nespētu pildīt prasības kredītiestādēm, to nevarētu pārveidot vai pasludināt par maksātnespējīgu. Banka
būtu jāstutē valstij, bet bijušajiem akcionāriem vismaz trīs gadus būtu nodrošināti procenti par noguldīto. Pēc ilgstošām
diskusijām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iebildumiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šos
grozījumus nolēma izskatīšanai nevirzīt.56
Avoti: Ģirts Zvirbulis, Izdevīgā interešu saskaņa, Latvijas Avīze. 11.05.2010
Politika.lv, 31.08.2010
LTV ziņas

54 Raksts par krāpniecību publiskajos iepirkumos (2014. gada jūnijs)

nesekmigi-istenot-lielos-vides-sanacijas-projektus/
55 Saeimas Kārtības rullis
56 Raksts no Delnas veidotās mājaslapas www.deputatiuzdelnas.lv
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http://delna.lv/2014/06/27/varam-un-vvd-turpina-

Kurš veic lobēšanu?
Ir trīs galvenās aktīvās pilsoniskās sabiedrības grupas, ko sabiedrība un lēmumu pieņēmēji uzskata par godīgiem
lobētājiem: pilsoņi, kas pārstāv paši savas intereses, nevalstiskās organizācijas un sociālā dialoga partneri. Lobētāji, kam
sabiedrība neuzticas, ir uzņēmumi, štata lobētāji un uzņēmumi vai indivīdi, kas piedāvā lobēšanas pakalpojumus (bieži
sauktus par sabiedriskajām vai publiskajām attiecībām). Slēptie jeb ēnu lobētāji un oligarhi tiek uztverti par potenciāliem
likumpārkāpējiem, kas balansē uz robežas starp korupciju un tirgošanos ar ietekmi.57 Delna visus iepriekšminētos uzskata par lobētājiem, izņemot pilsoņus, kas pārstāv paši savas intereses. Taču skaidrs, ka dažu reputācija ir labāka par citiem.

NVO - nauda ne vienmēr ir izšķiroša, lai ietekmētu
Tiek pieņemts, ka NVO pārstāv sabiedrības aktīvāko daļu - tos, kas paši vēlas iesaistīties. Kā ir norāda Valsts kanceleja,
politikas veidošana ir ilgs un sarežģīts process, un ne visiem pilsoņiem un NVO pārstāvjiem ir iespēja piedalīties visos tās
posmos.58 Valsts kanceleja uzskata, ka sabiedrībai ir svarīgi būt informētai par iespējām iesaistīties politikas veidošanas
procesā un būt lietas kursā par visām iesaistītajām institūcijām.59
Atbalstu NVO sniedz Saeima, valdība, ministrijas un publiskās pārvaldes iestādes. Lielākajā daļā no tām ir speciālists, kas ir
atbildīgs par attiecībām ar NVO, tāpēc NVO ir sava kontaktpersona, kas nodrošina informācijas pieejamību un var nodrošināt
pieeju valsts pārvaldes iestādēm. Problemātiskāka ir pieeja informācijai, koncepcijas projektiem un citiem dokumentiem,
kas ir ekonomiski jutīgi vai kas var ietekmēt ekonomikas intereses. Bieži vien piekļuva šāda veida dokumentiem netiek
nodrošināta arī pēc pieprasījuma.60 Ir bijuši gadījumi, kad NVO netiek aicinātas piedalīties konsultatīvajās sēdēs, kas saistīts
ar to aizstāvības jomu.61 Runājot par veiksmīgu lobēšanu, NVO saskaras ar vairākiem visai acīmredzamiem šķēršļiem. Kā
apgalvo Saeimas juridiskā biroja jurists Edgars Pastars: “Runājot par lobēšanas metodēm, NVO trūkst kapacitātes sagatavot
argumentus, pamatot savu viedokli, un viņu pieeja ne vienmēr ir profesionāla. Lai gūtu panākumus, NVO būtu jāpiesaista
līdzekļi profesionālu lobētāju vai sabiedrisko vai publisko attiecību un juridisko pakalpojumu sniedzēju noalgošanai. No otras
puses, kompetentus NVO vadītājus deputāti un mediji vienmēr uztver nopietni.” Vēl cita problēma saistībā ar NVO ir laika faktors. “Dažkārt ir ļoti grūti palīdzēt NVO un indivīdiem, ja viņi ar mani sazinās par vēlu,” apgalvo bijusī Saeimas deputāte Ilma
Čepāne.62 Līdzīgu viedokli intervijā pauda arī sabiedrisko attiecību aģentūras pārstāvis, kas ar sabiedriskajām attiecībām un
lobēšanu strādā jau no deviņdesmitajiem gadiem. “Nozaru un NVO pārstāvjus var iedalīt profesionālos un neprofesionālos
interešu pārstāvjos. Neprofesionālisma piemērs ir situācija, ja NVO pat nenolīgst juristu un ja industriju pārstāvošā NVO
strādā tikai viens vai divi cilvēki, demonstrējot zemu kapacitāti. Būtu sekmīgāk, ja lobēšana notiktu caur nozaru asociācijām,
tad process būtu daudz skaidrāks. Arī juridiski to būtu iespējams iekļaut jau esošajā likumdošanā. Uzņēmējiem savukārt ir
iespēja maksāt par lobēšanas pakalpojumiem un saņemt individuālu pieeju vai arī izmantot nozaru NVO, kas vēlas kopīgi
risināt problēmas. Viņi izvēlas visspēcīgāko lobiju un izvērtē iespējas, kurš pilnvērtīgi pievērsīsies noteiktiem jautājumiem.”63
Pētījumā, ko veica Burson Marsteller, 60% respondentu norādīja, ka uzņēmēji un nozaru pārstāvji bieži vien nesaprot politikas veidošanas procesu un cenšas iejaukties pārāk agri vai pārāk vēlu. Savukārt NVO visbiežāk tika kritizētas par to, ka
savu pozīciju balsta emocijās, nevis faktos.64
Delna ir analizējusi vairākus NVO interešu pārstāvības piemērus, un mūsu rezultāti sakrīt ar iepriekš izteiktajiem viedokļiem.
NVO trūkst kapacitātes un ekspertīzes. NVO ļoti svarīga ir kapacitātes paaugstināšana un atbalsts, jo NVO bieži darbojas
kā starpnieks starp pilsoņiem un valsti. Vēlamies izcelt arī labo praksi saistītā ar NVO interešu pārstāvību. Piemēram, Delna jau vairākus gadus ir aicinājusi atklāt informāciju par Saeimas komisiju sēžu darba kārtību, kā arī ir centusies panākt
labāku informācijas pieejamību publiskās pārvaldes sektorā.65 Ierosinājums tika uzklausīts, un pašlaik informācija par
komisiju sēžu darba kārtību ir vairāk vai mazāk atklāta un pieejama Saeimas mājaslapā.66
57 Valts Kalniņš „Lobēšana Saeimā: starp pilsoņu tiesībām un korupciju” (2004)

58 Ministru Kabineta mājaslapa http://www.mk.gov.lv/en/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-lidzdaliba/
59 Intervija ar Valsts kancelejas Komunikācijas nodaļas vadītāju Laini Kučinsku

60 Intervijas ar Delnas Interešu pārstāvības un juridisko konsultāciju centra pārstāvi
61 Intervijas ar Delnas Interešu pārstāvības un juridisko konsultāciju centra pārstāvi
62 Saeimas mājaslapa http://www.saeima.lv/lv/galleries/video/1856
63 Intervija Nr. 2 ar lobētāju

64 Effective Lobbying in Europe, A guide to the View of Policy-Maker, 2013 http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/

65 Delnas ziņojums „Priekšlikumi Saeimas atklātības veicināšanai” http://delna.lv/wp-content/uploads/2014/02/115905879-

Priek%C5%A1likumi-Saeimas-atkl%C4%81t%C4%ABbas-veicin%C4%81%C5%A1anai-Delna-2012.pdf

66 Saeimas mājaslapa http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=15.10.201

4&count=1000.
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Gadījuma analīze
NVO Valmieras novada fonds
Nevalstiskajai organizācijai Valmieras kopienu fonds 2012. gada februārī Valsts ieņēmumu dienests aprēķināja 500
LVL (€711,44) sodu par brīvprātīgas grāmatvedes nodarbināšanu. VID apgalvoja, ka sods noteikts, jo Fonds ar darbinieci nebija noslēdzis līgumu, radot aizdomas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Fonds vērsās pie medijiem, un
šis gadījums ilgu laiku saņēma plašu publicitāti. Fonds lēmumu arī apstrīdēja tiesā, un pēc gada tiesa VID piespriesto
sodu atcēla. Šo gadījumu plaši apsprieda gan mediji, gan citi NVO . Pēc tiesas lēmuma VID rosināja izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos Nr. 585, lai izlaistu prasību pēc darba līguma nepieciešamības, ja grāmatvedi nodarbina
organizācija, kas darbojas uz brīvprātība principiem.
Šis gadījums parāda, ka NVO var strādāt konstruktīvi, pārzinot juridiskās normas, procesus un likumdošanu, veiksmīgi
panākot savu interešu īstenošu. VID ir paziņojis, ka citos gadījumos, lemjot par administratīvās lietas ierosināšanu un
administratīvā soda piešķiršanu, katrs gadījums tiks analizēts atsevišķi, lai noteiktu, vai ticis pārkāpts likums.67 Valsts
kancelejas Komunikāciju nodaļas vadītāja Laine Kučinska apstiprināja, ka jau daudzus gadus bijuši mēģinājumi mainīt
šīs prasības. Šis ir labs piemērs, kas apliecina NVO iespējas lobēt un panākt izmaiņas. Tas apgāž mītu, ka izmaiņas likumos panākamas tikai ar liela naudas daudzuma palīdzību.

Laba Eiropas mēroga institucionālā prakse ir NVO līgumu slēgšana ar valdību. Latvijas NVO ar Ministru Kabinetu ir
parakstījušas Sadarbības memorandu attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar NVO, stiprinot NVO pārstāvību lēmumu
pieņemšanas procesos. Memorandu 2005. gada 15. jūnijā parakstīja valdības pilnvarotais pārstāvis premjerministrs Aigars
Kalvītis un 57 NVO pārstāvji.68

Gadījuma analīze
NVO kampaņa “Šis nav stāsts par politiku, šis ir stāsts par dzīvību”
Nevalstiskā organizācija “Hepatīta biedrība” centās panākt zāļu kompensāciju visiem C hepatīta pacientiem (bērniem
un pieaugušajiem) 100% apmērā jau 10 gadus. NVO strādāja viena pati, bez iesaistīto pušu atbalsta. Biedrība radīja
iesaistīto pušu koalīciju, iekļaujot pašvaldības, privātā sektora pārstāvjus, iesaistītās veselības aprūpes institūcijas
un starptautiskās NVO, kā arī pieņēma atbalstu no veselības sektora uzņēmumiem, kam nebija tiešas ekonomiskas
ieinteresētības šajā jautājumā. „Hepatīta biedrība” šīs kampaņas organizēšanai saņēma atbalstu no trīs lielākajiem
farmaceitiskajiem uzņēmumiem Latvijas tirgū. Tika nolemts kampaņas uzsākšanai nolīgt lobēšanas un komunikācijas
profesionāļus. Mērķis bija panākt pilsoniskās sabiedrības atbalstu, aicinot cilvēkus parakstīties par atbalstu likumprojektam vietnē ManaBalss.lv. Ar savāktajiem parakstiem bija nolemts uzrunāt politiķus. Tika savākts vairāk par 12’000
parakstu, un saziņā ar politiķiem tika izmantoti visi leģitīmie lobēšanas paņēmieni. Biedrība kopā ar iesaistītajām
pusēm strādāja pie faktiem un informācijas, ko sniegt politiķiem Iznākumā par lēmumu 100% apmērā kompensēt
zāles C hepatīta ārstēšanai bērniem balsoja pat opozīcijas partijas. Tika iegūta politiķu izpratne un solījums, ka
nākamajā finanšu plānošanas periodā zāles C hepatīta ārstēšanai 100% apmērā tiks segtas arī pieaugušajiem.69
Ir bijuši gadījumi, kad NVO statuss tiek izmantots personīga labuma gūšanai vai lai NVO aizsegā lobētu biznesa intereses.
Šādus gadījumus ir grūti pierādīt. Kā apgalvo KNAB pārstāvis: “Jā, ir bijuši gadījumi, kad NVO lobē trešo pušu ekonomiskās
intereses. Dažkārt kādas NVO biedri vai donori ir noteikti uzņēmumi.”70 Līdzīgu tendenci apraksta arī zivju pārstrādes
nozares lobētāji: “Dažkārt divi vai trīs cilvēki nodibina NVO, lai slēptu savas ekonomiskās intereses. Viņi izmanto labi
strukturētu juridisko interešu pārstāvības sistēmu, lai ar labi strukturētu argumentu palīdzību cīnītos par savu labumu,
pametot novārtā plašākās sabiedrības intereses.71 Šādā gadījumā lēmuma pieņemšana ir atkarīga no politiķiem. Tā ir
politiķu atbildība, saprast, vai tiek pārstāvētas visas sabiedrības vai tikai atsevišķu indivīdu intereses.”

67 Raksts par lietas iznākumu www.ir.lv (2013. gada aprīlis) http://www.ir.lv/2013/4/18/tiesa-lemj-par-labu-brivpratigajiem-nevis-vid
68 Ministru Kabineta mājaslapa http://www.mk.gov.lv/en/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/

69 Informācija par kampaņas rezultātiem https://www.facebook.com/Hepatits/posts/471669616213832?stream_ref=5
70 Intervija ar KNAB pārstāvi

71 Sabiedriskā labuma definīcija: ekonomikā sabiedriskais labums ir tāds, kas neizslēdz atsevišķus indivīdus un nepadara tos par

konkurentiem lietošanā, un kad viena indivīda lietošana nemazina tā pieejam’ību citiem. Hal R. Varian, Microeconomic Analysis
ISBN 0-393-95735-7; Mas-Colell, Whinston & Green, Microeconomic Theory ISBN 0-19-507340-1; or Gravelle & Rees,
Microeconomics ISBN 0-582-40487-8.
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NVO nav vienlīdzīgas piekļuves lēmumu pieņēmējiem. Tādām organizācijām kā Ārvalstu investoru padome Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir aktīvu un profesionālu lobētāju reputācija.
Piemēram, Latvijas Pašvaldību savienībai pat ir īpaši noteiktas tiesības sniegt konsultācijas un piedalīties Ministru Kabineta sēdēs.72 Tas demonstrē dažāda līmeņa piekļuves iespējas NVO attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu. Otrs
secinājums ir tāds, ka NVO, kuras biedri ir ļoti ieinteresēti ar valsts ekonomiku saistītos jautājumos, būs organizēta,
ietekmīgāka, ar augstāku lobēšanas kapacitāti. Mazākām NVO ir jāiegūst sabiedrības un mediju uzticība, kas var pēcāk
palīdzēt, lobējot izmaiņas likumdošanā.

Sociālais dialogs
Eiropas valstīs svarīgi socioekonomiskie jautājumi tiek pieņemti ar institucionalizētu konsultāciju palīdzību. Tās notiek
starp valdību, arodbiedrību un darba devēju pārstāvības organizācijām. Šādā sadarbības modelī atsevišķiem ietekmes
kanāliem ir mazāka nozīme, tāpēc nav īpašas vajadzības mainīt noteikumus attiecībā uz sociālā dialoga partneriem.73
Latvijā sociālo dialogu reglamentē Arodbiedrību likums, Darba devēju organizāciju un to apvienību likums un Nacionālās
trīspusējās sadarbības padomes un tās apakšpadomju nolikums.74 Lēmums pievienojoties Eiropas Savienībai paredz,
ka tiks veiktas trīspusējaskonsultācijas ar valdību par jautājumiem, kas saistīti ar darba devējiem un arodbiedrībām.
Latvijā sociālā dialoga partneri ir Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kas pārstāv 68 dažādu nozaru darba devēju
apvienības un apmēram 100 lielākos uzņēmumus valstī, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), kas apvieno
20 dažādas nozares arodbiedrības.75
Informāciju par lobēšanas aktivitātēm LDDK iekļauj ikgadējā pārskatā kopā ar organizācijas stratēģisko mērķu aprakstu.
Piemēram, LDDK ir analizējusi apmēram 700 likumprojektu, sniedzot 275 atzinumus, ieteikumus un komentārus par biznesa vides uzlabojumiem. No visiem LDDK atzinumiem, ieteikumiem un komentāriem apmēram 200 ir ņemti vērā, bet
58 citi likumprojekti, kas ir saistīti ar ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi, atrodas apspriešanas stadijā.76
Ministru Kabineta Kārtības rullis reglamentē konsultāciju procesa norisi, nosakot, ka sociālo partneru atzinumiem jātiek
izmantotiem jebkura juridiska akta veidošanā, ja tas ietekmē darba devēju un darbinieku attiecības. Proti, valdībai
jākonsultējas ar tās sociālajiem partneriem jebkurā juridiskā jautājumā par sociālām un ekonomikas tēmām. Kā apgalvo
LDDK un LBAS, sniegtie atzinumi tiek pārrunāti ar visiem biedriem, kas izrāda interesi par noteikto jautājumu, lai pēc
iespējas sekmīgāk pārstāvētu kopējās intereses.77
NVO un sociālā dialoga partneri sevi neuzskata par lobētājiem, bet gan par organizētu pilsonisko sabiedrību, kas izmanto
lobēšanas metodes rezultātu sasniegšanai. Viņi uzskata, ka strādā plašākās sabiedrības interesēs.78

Profesionāli lobētāji - retums Latvijā
Profesionāli lobētāji Latvijā joprojām ir retums. Intervijās ar profesionāliem lobētājiem un NVO pārstāvjiem lūdzām
aprakstīt lobētājus un profesionālas lobēšanas aktivitātes. Jautājot, ar kādām īpašībām un prasmēm jābūt apveltītam
lobētājam, atbildēs visbiežāk tika norādīts, ka lobētājam jābūt profesionālai pieredzei jurisprudencē, lēmumu
pieņemšanas procesos, komunikācijā (prezentācijas un sarunu vešanas prasmes), kā arī profesionālai pieredzei lobēšanā.
Noderīga pieredze būtu arī darbs medijos, politikā, jurisprudencē vai citās korporatīvo attiecību jomās privātajā sektorā,
kā arī darba pieredze NVO.79 Pēdējo gadu laikā ir mainījusies izpratne par profesionālu lobēšanu, un prasības ir augstas.
Visas intervētās personas atzina, ka profesionāli lobētāji publiskās pārvaldes iestādēs, pat Saeimā, ir retums.80

72 Ministru Kabineta noteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=91094

73 Eiropas Parlamenta darba dokuments “Lobēšana Eiropas Savienībā: esošie noteikumi un prakse”
74 LDDK mājaslapa http://www.lddk.lv/lapa/socialais-dialogs/
75LBAS mājaslapa www.lbas.lv

76 LDDK Gada pārskats http://www.lddk.lv/wp-content/uploads/2013/10/LDDK-gada-p%C4%81rskats-2012.gads_.pdf
77 LDDK sagatavotas publikācijas

78 Autora secinājumi, piedaloties KNAB sabiedriskās konsultatīvās padomes pasākumā

79 Autora secinājumi: intervijas ar lobētājiem un bijušajām publiskās pārvaldes amatpersonām
80 Autora secinājumi: intervijas ar lobētājiem
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Kā uzsvēra lobēšanas profesionālis: “Profesionāls lobijs ir dārgs.” 81 Profesionālā lobēšanā ir iesaistīta vesela komanda ar
pieredzi komunikācijā un mediju attiecībās, kā arī zināšanām par likumdošanu un lēmumu pieņemšanas procesiem.82
Daudzos gadījumos uzņēmumi izvēlas nolīgt darbā lobētājus vai publisko attiecību profesionāļus, jo īpaši nozarēs ar stingru regulāciju. Bieži par publisko attiecību pārstāvjiem jeb lobētājiem tiek nolīgti bijušie politiķi vai publiskās pārvaldes
amatpersonas. Ir bijuši gadījumi, kad bijušie politiķi vai amatpersonas kļūst par izpilddirektoriem uzņēmumā, kura darbība
ļoti lielā mērā ir atkarīga no attiecībām ar publisko sektoru. Nozares, kas visbiežāk nolīgst bijušās publiskās pārvaldes amatpersonas vai politiķus, ir zāļu ražotāji un tirgotāji, atkritumu apsaimniekotāji un pārstrādātāji, būvnieki, tabakas ražotāji
un tirgotāji, kā arī finanšu sektora pārstāvji.83
Lobētāja darbs Latvijā netiek klasificēts kā profesionāla nodarbinātības kategorija. Nevienā no valsts augstskolām netiek
piedāvāti specializēti izglītības kursi lobēšanā.
Mārtiņš Krieviņš ir veicis vienu no nedaudzajiem nesenajiem pētniecības darbiem par lobēšanu Latvijā, secinot, ka
uzņēmumi, kas izmanto lobēšanu, visbiežāk ir no tādiem sektoriem kā “zāļu industrija, būvniecība, mazumtirdzniecība,
atkritumu apsaimniekošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, NVO, pārtikas pārstrāde un citi”. Dažas lobēšanas
aktivitātes jebkurā no lielajām ekonomikas nozarēm, uz kurām attiecas dažādi noteikumi, veic atsevišķi individuālie
dalībnieki. Krieviņš piemin nesenu tendenci arī maziem spēlētājiem vairākās ekonomikas nozarēs aizvien biežāk pieprasīt
profesionālus lobēšanas pakalpojumus.84
Dažkārt tiek apgalvots, ka ir nepieciešams reglamentēt profesionālos lobētājus, jo viņi pārstāvēs to intereses, kuri
maksā vairāk. Kā apgalvo viens no lobētājiem, ko intervējām saistībā ar šo ziņojumu: „Es tikai priecātos, ja man, tiekoties ar politiķi, uzmanību pievērstu mediji. Tas man dotu iespēju plaši izskaidrot sava klienta viedokli par konkrēto likumprojektu.”85 Mūsuprāt, pretēji populāram sabiedrības viedoklim, profesionāli lobētāji nav ieinteresēti slēpt savus
mērķus un nodomus. Tā vietā publisko telpu viņi uzskata par piemērotu vietu diskusijām un viedokļu apmaiņai. Viens no
intervētajiem bijušajiem ministriem atzina: ”Pilnīga atklātība par tikšanās reizēm ar visām iesaistītajām pusēm, pat tām,
kuras nav populāras vai ieredzētas, dod iespēju pieņemt labākus lēmumus. Kā politiķim man varbūt ir vairāk informācijas,
nekā es drīkstu atklāt, bet vienlaikus tikšanās iemeslus ar tādu vai citādu kontaktpersonu var būt grūti izskaidrot plašākai
publikai.”86 Mūsuprāt, lielākā daļa lobētāju neiebilst pret zināma veida lobēšanas nozares regulāciju.
Ir svarīgi uzsvērt, ka atbildība par lobēšanas informācijas iekļaušanu lēmuma pieņemšanas diskusijās gulstas ne tikai uz
lobētāju, bet arī uz lēmuma pieņēmēju pleciem, jo tieši pēdējiem ir jāstrādā sabiedrības interesēs. Publiskās pārvaldes
pārstāvju profesionalitāte ir vissvarīgākā, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pamatoti un izsvērti lēmumi, kas nāk par labu
sabiedrībai.

81

Intervija Nr. 3 ar lobētaju

82 Autora secinājumi: intervijas ar lobētājiem

83 Raksts par Veselības ministrijas bijušo Valsts sekretāra vietnieku, kas kļūst par valdes priekšsēdētāju farmācijas uzņēmumā

(2009. gada maijs): http://www.db.lv/razosana/valsts-sekretara-vietnieks-klust-par-grindeks-valdes-priekssedetaju-250509

84 Mārtiņa Krieviņa pētījums “Impact Assessment of the New Regulatory Measures Proposed by the Corruption Prevention and

Combating Bureau on Professional Lobbying Service Providers in Latvia”, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (2012)
85 Intervija Nr. 3 ar lobētaju
86 Intervija ar bijušo ministru
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Kā notiek lobēšana?
Sabiedrība lobēšanu uztver ar aizdomām. Tas stiprina mediju aizdomas par jebkuriem likuma labojumiem, ka tas notiek
šauru interešu grupas pārstāvju iespaidā. Kopš neatkarības atjaunošanas lobēšanu Latvijā var raksturot ar diviem galvenajiem kritērijiem: (1) lobēšanai ir bijis neformāls raksturs; (2) sabiedrībai neuzticas ar lobēšanu saistītām aktivitātēm.87
Mediji pievērš uzmanību neprofesionāliem lobētājiem, kam maksā par dažādu organizācijas tiešu interešu pārstāvību.
Tāpat masu mediji nemēdz pievērst uzmanību godīgas un caurskatāmas lobēšanas aktivitātēm, kas izmanto korektas
metodes un palīdz uzlabot likumdošanu. Tā vietā masu mediji, protams, labprātāk izvēlas sliktas ziņas, tāpēc stāsti par
godīgu un ētisku lobēšanu nav ziņu dienestu prioritāte, kā arī nav atrodami plaši diskutēti medijos.
Lobēšanas metodes, kas brīvi tika izmantotas 1990. gados, mūsdienās tiek uzskatītas par neleģitīmām un nelikumīgām:
lēmumu pieņēmēju kukuļošana un ziedošana politiskajām partijām, lai izmantotu politiķu varu un ietekmi sev par labu. Kā
intervijās apgalvoja mūsu intervētie lobētāji, šīs 20 gadus vecās metodes lielākā daļa uzņēmumu, kas piedāvā lobēšanas
pakalpojumus, mūsdienās vairs neatzīst.

Bīstamās situācijas un riskas zonas slēptajā jeb ēnu lobēšanā
- Svarīgi, kur notiek lobēšanas aktivitātes. Lobēšana Saeimā ir praktiski nereglamentēta un lielā mērā plašākai
sabiedrībai neredzama. Likumprojekta, kas reglamentētu deputātu ētiku, trūkums rada piemērotu vidi lobēšanai.
Valdības līmenī process ir caurskatāmāks.
- Runājot par ministriju pārziņā esošajām institūcijām, liela daļa lobēšanas aktivitāšu ir saistītas ar publisko iepirkumu dokumentāciju. Tas ir saistīts ar to, ka lobēšana notiek galvenokārt privātā sektora interesēs, izdodoties
palikt ārpus mediju uzmanības.
- Regulācijas trūkums attiecībā uz t.s. atvērto durvju principu ir likumdošanas ietvara vājā vieta. Tas tādēļ, ka
bijušie publiskā sektora darbinieki un deputāti var izmantot savus sakarus, lai panāktu negodīgas priekšrocībam
jaunajām darba bietām .
- Pašvaldību līmenī vērojams ievērojams likumu un ētikas normu pārkāpums, ja ņem vērā institūciju ciešās saites
ar privāto sektoru un radiniekiem vai draugiem.
- Deputātu un citu lēmumpieņēmēju individuālie ētikas standarti nosaka, vai lobēšanai būs pozitīva vai negatīva ietekme.
- Konkrētā lobēšanas piedāvājuma pārstāvētās ekonomiskās intereses. Jo tuvākas lobētāju ekonomiskās intereses ir publiskā sektora lēmumiem, jo lielāka iespēja, ka uz šo procesu tiks izdarīts spiediens.
- Bīstama situācija rodas gadījumos, kad ir redzams, ka lobēšanas rezultātā likums ir mainīts, ņemot vērā šauru
interešu grupas pārstāvju vēlmes, nevis sabiedrības labumu.
- Nepotisms un pazīšanās izmantošana: bīstama situācija rodas katrreiz, kad lēmumpieņēmējam ir personiskas attiecības, darba pieredze vai arī viņš/ viņa ir tieši vai netieši saņēmis dāvanas no tiem, kas varētu iegūt no
konkrēta lēmuma pieņemšanas.
- Vērojams pieredzes un kapacitātes trūkums deputātiem un amatpersonām. Oficiālās diskusijās likumprojektu
labojumi netiek kārtīgi pārrunāti atklātās diskusijās ar deputātiem un amatpersonām.88
Latvijā dažādām sabiedrības grupām ir tiesības paust savu viedokli politiķiem vai iesaistīties slēptajā jeb ēnu lobēšanā.
Piemērs būtu shēmas ar publiskajiem iepirkumiem, ko politiķi varētu organizēt pašvaldībās. Konkrēts gadījums ir
aprakstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē, ko sūtījusi NVO,fragmentā par uzņēmuma „X”
iesaisti Rīgas Domes atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā: „Kā likums, katrā iepirkumā, ko organizē Rīgas Domes Vides
departaments, piedalās divi vai trīs uzņēmumi. Šos uzņēmumus pārrauga A.L., izbijis publiskās pārvaldes darbinieks.
Dokumentāciju par piedāvājumu konkursam parasti sagatavo uzņēmums „Y”, kurā strādā bijušie premjerministri I.E.
un A.G. (kuram ir draudzības saiknes ar I.E. un kopīga uzņēmējdarbība ar A.L.).” Šīs iesaistītās puses ir uzvarējušas Rīgas
brīvostas publiskajā iepirkumā par ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukciju. Cits pašvaldības uzņēmums „Z” būs atbildīgs
par remontdarbiem.89 Šis piemērs demonstrē ciešās saites starp uzņēmumiem un amatpersonām, ierobežojot publiskā
sektora iespējas meklēt labākus risinājumus labāku publisko pakalpojumu piedāvāšanai.

87 Valta Kalniņa pētījums „Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju” (2004)
88 Autora secinājumi: intervijas ar bijušajām valsts amatpersonām un lobētājiem
89 Delnas Interešu pārstāvības un juridisko konsultāciju centra informācija
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Gadījumu analīze
Priekšlikumi Aizsargjoslu likumā
2009. gadā K. Leiškalns Saeimā iesniedza Aizsargjoslu likuma grozījumus, kas paredzēja aizstāt tobrīd noteikto 300
metru vai apdzīvotā vietā 150 metru aizsargjoslu ar mainīga platuma kāpu aizsargzonu. Tas nozīmē, ka pašvaldības,
sašaurinot aizsargjoslu, varētu paplašināt tās teritorijas, kurās ir atļauta būvniecība. Vides ministrs, kā arī vairāki sabiedrisko organizāciju pārstāvji kritizēja priekšlikumus, jo tie veicinātu neskarto kāpu apbūvi. “Ja Sakas novada domei
ļautu pašai tā noteikt aizsargjoslas platumu, viņi to noteiktu 10 metru platu un detaļplānojumā precizētu uz divarpus
metriem,” priekšlikumu būtību ilustrēja Zemes draugu pārstāve Guna Grimsta.
Neizpratni izraisīja arī fakts, ka grozījumi bija iesniegti tikai uz 3. lasījumu un to iesniedzējs K. Leiškalns nebija
ieradies ne uz vienu no darba grupas trim sēdēm, kas tika rīkotas ar sabiedrisko organizāciju, vides ekspertu, ostu un
pašvaldību pārstāvju dalību. Turklāt K. Leiškalns presē pauda, ka bija domājis citādi, proti, ka pašvaldības nevarētu
aizsargjoslu apcirpt šaurāku par 150 metriem. “Ja tur ir sanācis citādi, komisijā būs jāuzlabo,” viņš sacīja.
Grozījumus par mainīgā platuma aizsargjoslu Saeima nepieņēma.
Avoti:
Vorobjovs, A. Var veicināt neskarto kāpu apbūvi. Diena. 05.02.2009
Dzedulis, Z. Aizsargjoslu platumi nemainās. Latvijas Avīze. 16.05.2009

Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijas iepirkumi
No 2007. gada decembra līdz 2009. gada septembrim A. Sakovskis bija iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Rīgas Kurzemes
rajona izpilddirekcijā. 2008. un 2009. gadā četros iepirkumos, no kuriem viens bija cenu aptauja, uzvarēja SIA “Tika”,
noslēdzot līgumus par aptuveni 359 000 LVL. SIA “Tika” valdes priekšsēdētājs ir Eduards Kiseļovs, kurš bijis Tautas saskaņas
partijas ziedotājs (2005. gadā ziedojis 300 LVL). Tautas saskaņas partija ir viena no Saskaņas centra apvienības partijām.
2009. gadā laikraksts “Diena” rakstīja, ka Rīgā lielo ceļu asfaltēšanas konkursos ar apbrīnojamu regularitāti uzvar vienas un tās pašas firmas. Laikraksta “Diena” apkopotā informācija, kurā analizēti Rīgas priekšpilsētu rīkotie iekšpagalmu
asfaltēšanas konkursi pēdējos trijos gados, rādīja, ka katrai priekšpilsētai ir iecienītie asfaltētāji. Vairāki no firmu
īpašniekiem ir ziedojuši partijām, bet šis nav gadījums, ka varētu konstatēt tiešu saikni “ziedojums — pasūtījums”.
“Diena” norādīja, ka 2006. un 2007. gadā lielākajos Kurzemes rajona iepirkumos uzvarēja LPP/LC atbalstītājiem
Jānim Ansviesulim un Uldim Klaperim piederoša firma “Roadeks”. Laikā, kad Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs bija
A.Sakovskis, iepirkumos uzvarējušas vairākas firmas, taču starp tām visbiežāk SIA “Tika” un SIA “LB Inter”.
2008. un 2009. gadā SIA “Tika” noslēgusi četrus līgumus par kopējo summu aptuveni 359 029 LVL. Savukārt SIA “LB
Inter” vārds plašāk izskanēja saistībā ar skandālu, kad TV3 raidījums “Nekā Personīga” vēstīja, ka pēc uzvaras izpilddirekcijas iepirkumos uzņēmums par vairāk nekā 10 000 LVL pašvaldības naudas nobruģējis celiņus, kas ved uz izpilddirektora vietnieces Jeļenas Baumanes un viņai kaimiņos dzīvojošā izpilddirekcijas jurista māju. “Kur liek, tur bruģējam,”
žurnālistiem skaidroja firmā.
A. Sakovskis kandidatiuzdelnas.lv veidotājiem 2010. gada vasarā norādīja, ka bijis tikai iepirkumu komisijas loceklis
un noraidīja, ka būtu ietekmējis iepirkumu procedūras priekšmetu.
Avoti:
TV3 Nekā Personīga. Par pilsētas naudu nobruģē celiņu uz pašvaldības amatpersonas mājām. 02.11.2008
Jemberga, S. Savs kaktiņš, savs konkursiņš. Diena. 29.05.2009
Valsts ieņēmumu diensts (VID)
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)
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Bieži indivīdi vai interešu grupas, kam interesē noteikti likumdošanas jautājumi, sadarbojas ar konkrētiem deputātiem, ar
ko tos vieno neformālas saites vai iepriekšēja sadarbība. Šāda lobēšana var notikt, tiekoties ar deputātu Saeimā, uzaicinot
deputātu uz privātu ballīti, medībām vai citu izklaides pasākumu, dodot kukuli un legāli vai nelegāli finansējot deputāta
pārstāvēto politisko partiju. Piemērs ir “robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas pilnveidošana”, kas noteikta
Robežsardzes likumā. Likumā iekļauts priekšlikums sistēmas pilnveidošanu uzticēt konkrētai organizācijai. Priekšlikums
izraisīja aizdomas Prezidenta kancelejai, tāpēc viņi likumu nosūtīja atpakaļ uz Saeimu atkārtotai izvērtēšanai. Prezidents
apgalvoja, ka nepieciešams nodrošināt valsts iespējas izvēlēties pakalpojumu sniedzējus, kā arī sniegtā pakalpojuma
cenu un kvalitāti. Šajā lietā bija iesaistīti arī pētnieciskie žurnālisti, par situāciju ziņojot plašākai sabiedrībai. Šajā gadījumā
pētnieciskie žurnālisti norādīja uz ciešajām darījumu saitēm starp iesaistītajām pusēm.90
Slēptās jeb ēnu lobēšanas ietekmē vēlētāji neuzzina, kā dažādi indivīdi un interešu grupas ietekmē deputātus, kas ir
devuši solījumu strādāt sabiedrības labā. Piedevām iespējas piesaistīt deputāta uzmanību un interesi var būt atkarīgas
no pazīšanās vai, sliktākajā gadījumā, gatavības dot kukuli vai veikt nelegālu ziedojumu politiskajām kampaņām. Ir bijuši
daudzi skandāli saistībā ar partiju t.s. melnajām kasēm, un dažus no šiem gadījumiem joprojām izmeklē KNAB.91 Šādos
apstākļos ir viegli no ietekmes lauka izslēgt citas grupas, kam varētu būt pamatota interese par noteiktiem likumdošanas
jautājumiem.

Lobēšana ar nozaru tikšanās un sociālo tīklu palīdzību
Politiķi un lobētāji atzīst, ka nozaru pārstāvju tikšanās ir visefektīvākais veids, kā par noteiktiem jautājumiem uzrunāt
politiķus. Tikšanās atzītas arī par visvērtīgāko informācijas ieguves avotu (tā apgalvoja 80% aptaujāto). Divas trešdaļas
respondentu par noderīgām atzina NVO pārstāvju tikšanās, un tikpat daudzi atzina personiskās pazīšanās noderīgumu.
Par visnoderīgākajiem avotiem internetā tika atzīti nozaru portāli, kā arī ziņas saistībā ar zinātni un izglītību. Savukārt
par visbiežāk lietoto tiešsaistes mediju tika atzīts tviteris (73%).92 Delnas direktors Gundars Jankovs stāsta par tvitera
popularitātes fenomenu no personīgās pieredzes: “Delna j divas nedēļas centās noorganizēt tikšanos ar vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministru, taču no ministra biroja saņēmām tikai formālu atbildi, ka viņš esot aizņemts. Mēs
nolēmām ar ministru sazināties tviterī: saņēmām tūlītēju atbildi un tikšanos sarunājām 10 minūšu laikā!”93 2012. gadā SIA
“Hauska & Partner” veica aptauju par deputātu saziņas paradumiem ar valsts iedzīvotājiem un lobētājiem. 50 deputāti no
100 atzina, ka internetu lieto katru dienu. Par vispopulārākajām vietnēm tika atzītas “gudrasgalvas.lv”, tviteris un feisbuks.
Dažiem deputātiem ir arī savas mājaslapas, tomēr par visietekmīgāko tiek uzskatīts tviteris. 62% no respondentiem atzina,
ka regulāri veic ierakstus sociālajos tīklos, jo tas dod iespēju tieši komunicēt ar sabiedrību.94

Lobēšanas funkcijas un metodes – ētisko un neētisko prakšu nošķīrums
Saskaņā ar Valta Kalniņa veikto pētījumu, pastāv sešas galvenās lobētāju funkcijas:
•
•
•

•

•

Interešu pārstāvība – lobēšana ir leģitīma darbība, ko nodrošina pilsoniskās tiesības.
Komunikācija jeb informācijas nodošana - šajā ziņā lobētāju loma ir samērā pasīva, kalpojot par informācijas
tālākdevējiem, izmantojot komunikāciju kanālus, veicinot partnerības utt.
Lēmumu pieņemšanas panākšana, ietekmēšana vai novēršana – šo dažkārt uzskata par pašu lobēšanas pamatu, un
vienlaikus šī funkcija rada vislielāko risku attiecībā uz tirgošanos ar ietekmi un korupciju. Taču, kā jau iepriekš minēts,
bieži pastāv lobēšanas gadījumi, kur lēmumu pieņemšanu ir iespējams ietekmēt ar leģitīmām metodēm.
Argumentācijas izstrāde – šis lobēšanas aspekts ir cieši saistīts ar lēmumu pieņemšanas iespaidošanu, to pat varētu
uzskatīt par vienu no šīs iespaidošanas paņēmieniem. Taču lobētāja uzdevums var tikt ierobežots līdz argumentācijas
izstrādei, un tad patiesā lēmuma pieņemšanas iespaidošana var būt klienta rokās.
Ekspertīzes vai konsultāciju pārdošana – lobētājs var darboties kā konsultants attiecībā uz lēmumu pieņemšanas
procesu. Šādos gadījumos lobētājs tieši varbūt nemaz nesadarbojas ar publiskās pārvaldes institūcijām, ko cenšas
ietekmēt.

90 LTV “Panorāmas” sižets par lobēšanu (2012. gada jūnijs) https://www.youtube.com/watch?v=337RGsT_fi0

91 Raksts par Delnas nostāju pret partiju melnajām kasēm (2007. gada februāris): http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/215352-

delna_aicina_saglabat_partiju_prieksvelesanu_kampanu_terinu_griestus

92 Effective Lobbying in Europe, The View of Policy-Maker, 2013 http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/
93 Raksts par lobēšanu (2014. aprīlis): http://politika.lv/article/ar-kuru-ministriju-tu-gribetu-iedzert-alinu

94 Raksts par deputātu aktivitāti sociālajos tīklos (2012. gada jūnijs): http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/83961/saeimas-deputati-

interneta-visvairak-sazinai-ar-veletajiem-izmanto-gudrasgalvaslv-twitter-un-facebook
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•

Starpniecība resursu pārdalē – tas attiecas uz gadījumu, kad privātpersona algo lobētāju ar mērķi nodrošināt valsts
budžeta finansējumu konkrētam projektam. Lai to panāktu, var būt nepieciešams ziedojums politiskajai partijai,
kas nodrošinās budžeta piešķīrumu. Šādos gadījumos lobētājs darbojas kā starpnieks, un šādā situācijā lobēšana
pārklājas ar tirgošanos ar ietekmi vai korupciju. Te iekļauta arī starpniecība amatpersonas piekukuļošanā vai sarunās
par politiskas partijas finansēšanu, kas Latvijā gandrīz automātiski ir saistītas ar likumpārkāpšanu.95

Šīs funkcijas var tikt izmantotas ētiskā vai neētiskā veidā. Mēs uzskatām, ka lobēšana ir svarīga darbojošas demokrātijas
sastāvdaļa, tāpēc ir svarīgi no lobēšanas pozitīvajām izpausmēm nošķirt lobēšanas neētiskās formas, kur tā tiek izmantota
personisko ekonomisko interešu apmierināšanai ar tirgošanās ar ietekmi vai korupcijas palīdzību.
Tabula Nr.1 Lobēšanas pozitīvās un negatīvās izpausmes

Lobēšanas pozitīvās izpausmes

Lobēšanas negatīvās izpausmes

• Nodrošina komunikāciju ar sabiedrību un dažādām
interešu pārstāvības grupām, stiprinot to uzticību
godīgiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
• Nodrošina plašākās sabiedrības interešu iesaisti,
panākot visefektīvākos risinājumus jebkuras
nozares attīstībai un kopējai ilgtspējai.
• Lobēšana var veicināt informācijas apmaiņu,
sniedzot, saņemot un analizējot informāciju. Tā var
palīdzēt publiskajam sektoram saprast sabiedrības
intereses un saņemt ekspertīzi risinājumu rašanai.
• “Legalizēts” lobēšanas process palīdz uzlabot
saziņu ar publiskā sektora pārstāvjiem un īstenot
Satversmē paredzētās tiesības.

• Ja lēmumu pieņemšanu ietekmē nelikumīgu
maksājumu, materiālu vērtību, pakalpojumu vai
citu labumu sniegšana publiskās pārvaldes
amatpersonām, korupcijas rezultātā radīto
pievienoto vērtību ir spiesta segt visa sabiedrība.
• Negodīga lobēšana – saziņa ar lēmumpieņēmējiem, izmantojot ietekmīgus draugus vai partijas
biedrus, lai panāktu lēmumu par labu lobētājam.
Šī pieeja attālina sabiedrību no publiskās pārvaldes
un rada aizdomas.
• Slēptā lobēšana - lēmumu pieņemšanas process ir
sabiedrības acīm apslēpts, tāpēc lēmumus viegli
pieņemt šauru interešu grupu pārstāvju, nevis
plašāka sabiedriskā labuma vārdā.
• Ja lobēšanu izmanto par aizsegu noteiktu biznesa
interešu realizācijai, tas var kropļot ekonomiku un
konkurenci.

Avots: Delnas publikācija96

Cik daudz naudas tiek tērēts lobēšanai?
Nav iespējams noteikt precīzas lobēšanai iztērētās summas, jo šādi dati netiek apkopoti. Latvijā ir apmēram 65 uzņēmumi,
kas sniedz tādus pakalpojumus kā valdības un publiskās attiecības, lobēšana un sabiedriskās attiecības (to kopējais
2011. gada apgrozījums tika lēsts ap 8,5 miljoniem latu (12,09 miljoni eiro), un 20 lielākie uzņēmumi aizņēma 85% tirgus).97 Uzņēmumu ienākumu daļa no lobēšanas ir ļoti zema. Kā apgalvo sabiedrisko attiecību uzņēmuma īpašnieks:
“Profesionāla lobēšana Latvijā nav nozīmīga uzņēmējdarbības sastāvdaļa.”98 Kā pašraksturojumā apgalvo sabiedrisko
attiecību uzņēmumi, lobēšanas pakalpojumi nodrošina apmēram 15-20% ienākumu. Uzņēmumi lobēšanu neuztver kā
pamatnodarbi, drīzāk kā “nepieciešamu sastāvdaļu piedāvāto pakalpojumu klāstā.” Tikmēr tiek uzskatīts, ka par lobēšanas
pakalpojumiem tiek prasīta augstāka samaksa nekā par parastajiem sabiedrisko attiecību pakalpojumiem.99 Nav pieejamu datu par lobēšanas izmaksām uzņēmumu iekšienē.

95 Valta Kalniņa pētījums „Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju” (2004)

96 KNAB materiāls „Atšķirība starp tiesisku lobēšanu un korupciju” (2010) http://www.knab.gov.lv/uploads/free/vadlin_polit_

lobesana_vs_korupcija.pdf

97 Raksts par sabiedrisko attiecību aģentūru ienākumiem (2011. gada septembris):

http://www.7guru.lv/zinas/latvijassabiedrisko-attiecibu-uznemumu-apgrozijums-pern-8-5-miljoni-latu
98 Intervija Nr. 2 ar lobētāju
99 Mārtiņa Krieviņa pētījums ”Impact Assessment of the New Regulatory Measures Proposed by the Corruption Prevention and
Combating Bureau on Professional Lobbying Service Providers in Latvia”, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (2012)
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Lobēšanas norise: galvenie sektori un mērķi
Kā ziņo Delna, Latvijas lobētāju asociācijas pētījums rāda, ka, sabiedrībasprāt, visbiežāk lobēšana notiek tādos sektoros kā
būvniecība, enerģētika, finanses, lauksaimniecība, alkohols un tabaka. Piedevām par vispozitīvākajiem un ētiskākajiem
lobētājiem tika atzītas nozaru apvienības un NVO.100 Intervijās ar lobētājiem un bijušajiem politiķiem šie dati apstiprinājās,
pievienojot vēl dažas nozares: veselības aprūpe un farmācija, IT un telekomunikācijas, aizsardzība, tirdzniecība, transports, sports, mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana un lauksaimniecība. Sabiedrībasprāt, visefektīvākie
lobētāji Latvijā ir finanšu sektors (94%), enerģētikas sektors (87%) un lauksaimniecība (87%).101 Gan privātais, gan NVO
sektors tiek uzskatīti par efektīviem lobētājiem lauksaimniecības un finanšu jautājumos, un pirmais tika augstāk vērtēts
arī attiecībā uz enerģētikas jautājumiem.102
Lobētāju mērķis ir ne tikai likumdošana, bet arī publiskie iepirkumi.103 Intervijā ar sabiedrisko attiecību aģentūras pārstāvi
tika apstiprināts šis viedoklis, apgalvojot: “Mūsdienās lobēšanas mērķis reti kad ir izmaiņas likumos. Ja tā ir, tad lobēšana
ir nozaru apvienību vai NVO darbs. Politisko partiju atbalstītāji savukārt ir ieinteresēti publiskajos iepirkumos, bet tas jau
ir personiskā līmenī.”104
Publiskie iepirkumi ir sfēra, kurā notiek visvairāk lobēšanas aktivitāšu, jo tā ir iespēja nokļūt tuvāk valsts naudai, tieši un
ātri ietekmējot uzņēmējdarbības rezultātus. 37% uzņēmējdarbības sfēras pārstāvju Latvijā uzskata, ka korupcijas dēļ viņi
nav uzvarējuši kādā publiskā iepirkumā ES pēdējo trīs gadu laikā (ES vidēji 32%).105 Uzņēmuma pārstāvis, kas ar lobēšanas
jautājumiem strādā jau daudzus gadus, teica šādi: “Uzņēmumi konsultē valsts iestādes, jo tām trūkst zināšanu par nozares specifiskajām vajadzībām, piemēram, lai uzrakstītu kārtīgu tehnisko specifikāciju publiskam iepirkumam. Risinājums
būsu izveidot praksi regulārām konsultācijām ar nozares pārstāvjiem par konkrētiem jautājumiem, lai nodrošinātu, ka
publiskajos iepirkuma konkursos ir atbilstoša dokumentācija. Cits risinājums būtu nodrošināt, ka nozares konsultācijās
par dokumentu sagatavošanu iekļauts konfidencionalitātes nosacījums vai citi kontroles mehānismi, lai mazinātu
interešu konflikta un korupcijas iespējamību.”106 KNAB pārstāvis apgalvoja, ka lobēšana apdraud ekonomiku nozarēs ar
lielu konkurenci, piemēram, IT, būvniecībā, atkritumu apsaimniekošanā un veselības aprūpē.
llgtermiņa lobēšana notiek attiecībā tieši uz tām rīcībpolitikas jomām, kas ir pakļautas stingrai regulācijai (piemēram,
banku sektors, azartspēles, alkohols), publiskā sektora budžeta investīcijām (piemēram, infrastruktūra) vai abām divām
(piemēram, enerģētika). Piecas līdz sešas galvenās ministrijas, kas saistītas ar ekonomikas nozaru un uzņēmējdarbības
regulāciju, kopā ar Saeimu un tās pastāvīgajām komisijām ir galvenie lobēšanas aktivitāšu mērķi.107
Lobētāji intervijās apgalvoja, ka visaktīvākās lobēšanas aktivitātes ir manāmas tieši pirms vēlēšanām saistībā ar likumiem,
kas regulē akcīzes preces, azartspēles, publiskos iepirkumus, vides aizsardzību un būvniecību. Politiskās partijas pieprasa
ziedojumus priekšvēlēšanu kampaņām, un par samaksu politiķi nemaina likumus, kas reglamentē šīs nozares. To dara
partiju cilvēki, kas ir atbildīgi par līdzekļu piesaisti. KNAB pārstāvis apstiprināja, ko intervijās ir teikuši lobētāji: “Politiķi
pārdod savus pakalpojumus. Un uzņēmumi, kas to var atļauties (protams, ne visi), tos pērk.”108 Naudas daudzums, kas
minēts attiecībā uz likumdošanas procesa ietekmēšanu, atšķiras, bet skaitļi, ko nosauc lobētāji un apstiprina esošie un
bijušie publiskās pārvaldes darbinieki, svārstās ap 150’000 eiro.109

100 Raksts par to, kā sabiedrība uztver lobēšanu (2013. gada aprīlis): http://www.reitingi.lv/lv/archive/ekonomika/78064-aptauja-

latvija-netiek-nodrosinatas-vienadas-iespejas-parstavet-savas-intereses-valsts-institucijas.html
(2012. gada jūnijs): http://www.7guru.lv/zinas/deputati-par-efektivako-digitalajakomunikacija-uzskata-tviteri
102 Effective Lobbying in Europe, The View of Policy-Maker, 2013 http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/
103 Autora secinājumi no intervijām ar bijušajiem politiķiem un lobētājiem
104 Intervija Nr. 2 ar lobētāju
105 Transparency International un Eirobarometra uzņēmējdarbības pētījums 2013
106 Intervija Nr. 2 ar lobētāju
107 Mārtiņa Krieviņa pētījums ”Impact Assessment of the New Regulatory Measures Proposed by the Corruption Prevention and
Combating Bureau on Professional Lobbying Service Providers in Latvia”, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā (2012)
108 Raksts par lobēšanu (2004): https://sites.google.com/site/socialapsihologija/lobisms-latvija
109 Intervija Nr. 16 ar amatpersonu un Nr.17 ar bijušo amatpersonu
101 Raksts par SIA „Hauska & Partner” pētījumu
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Lobēšanas izpratne – bailes no nezināmā?
2013. gadā veiktās Latvijas lobētāju asociācijas aptaujas rezultāti rādīja, ka Latvijas iedzīvotāji lobēšanu bieži uztver kā
negatīvu parādību. Pastāv kļūdains viedoklis, ka lobēšana ir korupcijas sastāvdaļa. Publikas acīs lobēšana ir saistīta ar
korupciju un tirgošanos ar ietekmi ar lēmumpieņēmējiem, ja vien lobēšana nav pilnībā caurskatāma. Vairāk nekā 40%
respondentu lobēšanu saista ar kukuļdošanu, korumpētām amatpersonām un neatļautām vienošanām. Tiek pieņemts,
ka lobēšana ir process, kurā amatpersona tiek izvilināta ārpus darba kabineta, lai tai piestāstītu pilnu galvu un šo darbību
rezultātā amatpersona pieņemtu bieži negaidītu, sabiedrībai grūti izskaidrojamu lēmumu.110
Latvijas iedzīvotāji netic, ka pastāv vienlīdzīgas iespējas pārstāvēt savas intereses valsts vai pašvaldību institūcijās.
Sabiedrības intereses netiek ņemtas vērā gadījumos, kad lēmumu ietekmēšana vai pieņemšana notiek sabiedrībai
neredzami,111 iesaistoties ietekmīgiem draugiem vai paziņām, lai nodrošinātos, ka lēmumi tiek pieņemti šaurau interešu
grupai vai atsevišķiem indivīdiem par labu. Tāpēc caurskatāmības trūkums lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī
nevienlīdzīgā piekļuve dialogam ar lēmumu pieņēmējiem rada sabiedrības bažas par negodīgu lēmumu pieņemšanas
procesu. Kādā pētījumā, iesaistot lobētājus un politiķus, trešdaļa respondentu teica, ka lobēšanas visnegatīvākais aspekts
ir caurskatāmības trūkums. Vēl trešdaļa teica, ka tā dod negodīgas priekšrocības elitei un bagātniekiem. Vēl 93% apgalvoja, ka caurskatāma lobēšana Latvijā palīdzētu attīstīt rīcībpolitikas. 53% respondentu par pozitīvāko lobēšanas aspektu
uzskata dažādu sociālo un ekonomisko pušu pārstāvju un pilsoņu iesaisti politiskajā procesā.112
Lēmumpieņēmēji vārdu “lobēšana” izmanto, ja izjūt spiedienu, kad ar dažādu metožu palīdzību par kādu noteiktu tēmu
ar viņiem sazinās daudzi trešo pušu pārstāvji un NVO: rakstot vēstules, zvanot, piedāvājot satikties un nezaudēt saikni.
Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja teica: “Saistībā ar jauno būvniecības likumu savu viedokli vēlējās izteikt vairāk
nekā 30 NVO, taču ne valdības pārstāvji, ne deputāti nespēja izturēt šo spiedienu.”113 Mediji vārdu “lobēšana“ izmanto, lai
aprakstītu iespējamu uzņēmēju iesaisti un aizdomas par kukuļošanu likumprojektu izstrādes stadijā.114 NVO, sociālie partneri un uzņēmumu pārstāvji visbiežāk savas darbības sauc par “interešu pārstāvību“, nevis lobēšanu, kam ir “slikta pieskaņa”.
Profesionāli lobētāji apstiprināja, ka jebkādi KNAB centieni reglamentēt lobēšanu tiks uzskatīti par draudiem, sūtot
signālus par neuzticēšanos lobēšanai kā normāla demokrātiskā procesa sastāvdaļai. Lobēšanas saistīšana ar KNAB institūciju, kas ir atbildīga par cīņu ar korupciju, - var mazināt iespējamību par atklātu sabiedrības diskusiju par godīgu
lobēšanu. Tādējādi iespējas mainīt sabiedrības attieksmi par lobēšanu var būt ierobežotas.115

Lobēšanas aktivitāšu pašregulācija - ne tik proaktīva, kā cerēts
2012. gadā tikka izveidota Latvijas lobētāju asociācija ar mērķi radīt caurskatāmu lobēšanas kultūru. Asociācijas
priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds ir bijušais tieslietu ministrs. Viņš stāsta: “Pašlaik lobēšana kā profesionāls pakalpojums
netiek reglamentēts. /../ Intereses netiek vienmēr kvalitatīvi pamatotas un izrunātas, un process ir necaurskatāms. Tāpēc
zūd sabiedrības uzticība valdības lēmumpieņemšanas procesam. Izveidojot asociāciju, mēs aicinām nozaru profesionāļus
un lobēšanā iesaistītās amatpersonas uz sadarbību.” Izvērtējot savus darba rezultātus, asociācijas biedri vēlas būt atklāti
par to, kā intereses asociācija pārstāv un kāds ir lobēšanas aktivitāšu mērķis. Asociācijas biedri ir Guntars Grīnvalds, Atis
Zakatistovs, Jānis Loze, Kristaps Turauskis, Artūrs Grants, kā arī uzņēmumi «Šmits, Jēkabsons and partners», «Hauska &
Partner», «P.R.A.E.», «Hill and Knowlton Latvia», «Repute», «MRS Grupa» un «Deep White».116 Visi 12 biedri ir parakstījuši
ētikas kodeksu.117

110 Raksts par lobēšanas regulāciju (2012. gada jūlijs) http://www.diena.lv/latvija/viedokli/zanders-izbrina-cik-smagi-latvija-

notiek-likuma-par-lobesanu-izstrade-13958781

111 Effective Lobbying in Europe, The View of Policy-Maker, 2013 http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/
112 Effective Lobbying in Europe, The View of Policy-Maker, 2013 http://lobbyingsurvey.burson-marsteller.eu/

113 Latvia Radio 1 pārraide par Būvniecības likumu (2013. gada decembris): http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/krustpunkta/ilma-

cepane-jaunais-buvnieciibas-likuma-regulejums-ir-vel-libera.a31413/

114 LTV1 raidījums “De facto” (2014. gada jūnijs): http://www.youtube.com/watch?v=Cy4h9U7uqU0

115 Mārtiņa Krieviņa likums par lobēšanas regulāciju (2012. gada aprīlis) http://www.7guru.lv/lasamgabali/lobisma-likums-nav-

vajadzigs

116 Raksts par Latvijas lobētāju asociācijas dibināšanu (2012. gada aprīlis) http://financenet.tvnet.lv/zinas/417745-latvija_

nodibinata_lobetaju_asociacija
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Ētikas kodekss paredz, ka saziņā ar publiskās pārvaldes amatpersonu lobētājs atklāj savu un sava klienta identitāti un
lobēšanas mērķus. Lobētājam jāsniedz patiesa un pārbaudāma informācija, tam ir aizliegts tīši maldināt vai krāpt; aizliegts atklāt konfidenciālu informāciju (ja vien to nav atļāvis klients vai darba devējs vai to nepieprasa likumdošana) un
pārstāvēt pretējas vai nesaderīgas intereses. Lobētājam nav atļauts nostādīt publiskās pārvaldes amatpersonas interešu
konfliktā.118 Ētikas kodekss attiecas tikai uz asociācijas biedriem, un par tā laušanu nav paredzētas soda sankcijas.
Intervijā ar sabiedrisko attiecību aģentūras īpašnieku pārliecinājāmies, ka ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot caurskatāmu
lobēšanu un sākt diskusiju par “spēles noteikumiem”. Īpašnieks teica šādi: “Asociācijas nodibināšana bija atbilde valsts
centieniem panākt nozares regulāciju. Ir vairāk uzņēmumu, kas piedāvā ar lobēšanu saistītus pakalpojumus, bet tie gaida
uz nozares regulācijas dokumentu pieņemšanu, lai tad izlemtu, stāties asociācijā vai nē.”119
Asociācijas piedāvājums bija radīt un uzraudzīt reģistru, ko atzītu valsts, piešķirot “privilēģijas”, piemēram, piekļuvi institūciju
informācijai vai telpām. Konsultāciju procesa laikā asociācijas piedāvājumi netika apstiprināti, pamatojot to ar faktu, ka tie
būtu pretrunā Satversmē iekļautajām t.s. petīcijas tiesībām (ikvienam ir tiesības vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar
iesniegumu un saņemt uz to atbildi).120 Kā Delna apgalvoja iepriekš šajā pētījumā, petīcijas tiesības iespējams sašaurināt ar
konkrētiem nosacījumiem, piemēram, lobētājiem liekot sniegt detalizētu informāciju; tā tas ir ticis darīts arī citās ES valstīs.
Kopš likumprojekta apspriešanas beigām asociācija ir bijusi pasīva. Dažkārt tā sniedz komentāru medijiem par lobēšanas
jautājumiem vai par kāda likumprojekta vai reglamentējošo darbību ētisko aspektu.
Pagaidām uzņēmumi un korporācijas nav izrādījuši ievērojamas iniciatīvas atbildīgas lobēšanas virzienā.121 Labo
lobēšanas prakšu piemērus rada dažādu nozaru biedri, kas caurskatāmības un ētikas principus norāda savā mājaslapā.
Piemēram, SIA Statoil Fuel and Retail Lobēšanas ētikas kodekss saka, ka lobētājs ir īpašs starpnieks, kas tiek izmantots, lai
ietekmētu lēmumus publiskajā un privātajā sektorā. Lobētājs var tikt izmantots tikai tādā gadījumā, ja tas pilnībā atklāj
personai vai organizācijai, pie kā vēršas, ko SIA Statoil Fuel & Retail vēlas ietekmēt. Tātad visu vienošanos atklāšanai ar
lobētājiem būtu jābūt obligātai.”122 Tas ir labs piemērs un prakse, ko vajadzētu pārņemt citiem uzņēmējiem, kas intensīvi
lobē savas intereses publiskajās institūcijās un Saeimā.

Uzraugi: mediju un pilsoniskās sabiedrības loma lobēšanas uzraudzībā
Pētnieciskā žurnālistika – aizsardzības un finansējuma trūkums
Mediji Latvijā ir neatkarīgi no valsts un politiskajām partijām. Tomēr neskaidrās mediju īpašumtiesības rada aizdomas, ka
daži masu mediji nav neatkarīgi un ir politiski angažēti.123 Pētnieciskā žurnālistika Latvijā nesaņem pienācīgu finansiālo
atbalstu, jo tajā daudz vairāk laika jāvelta informācijas vākšanai, tajā ir augstāks risks un nepieciešamība pēc vairāk
personāla, kas strādā pie jautājumiem.
Taču pētnieciskā žurnālistika vēršas plašumā. Bez tās sabiedrība nezinātu par daudziem likumpārkāpumiem, interešu
konfliktiem un oligarhu iesaistes gadījumiem korupcijā. Mediji, kas veic pētnieciskās žurnālistikas aktivitātes, ir Latvijas
Radio, Latvijas Televīzija (“De Facto”, “1:1”), TV3 (“Nekā Personīga”), LNT (“Dombura studija”, TOP10), laikraksti “Diena”,
“Neatkarīgā Rīta Avīze”, reģionālie mediji “Kurzemes Vārds”, “Bauskas Dzīve,” nedēļas žurnāls “IR” un citi.124
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedras vadītāja Anda Rožukalne uzskata, ka pētnieciskā žurnālistika
Latvijā strādā divos virzienos. Pirmā pieeja ir atmaskot elites pārstāvjus Latvijā. Otrā pieeja ir vākt informāciju par svarīgiem
valstī notiekošiem procesiem un izdarīt secinājumus, vai vērā ir ņemtas sabiedrības intereses. Pētnieciskās žurnālistikas pro-

118 Latvijas lobētāju asociācijas uzvedības kodekss (pieņemts 2012. gada 30. martā).
119 Intervija Nr. 2 ar lobētaju

120 Valsts kancelejas pētījums „Strukturālo reformu ietekmes novērtējums”, ID Nr. MK VK 2010/21 ESF.
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jekti ir viens no veidiem, kā radīt saturu, kas analizē publiskās lēmumu pieņemšanas procesu. Labs pētnieciskās žurnālistikas
piemērs ir centrs Re:Baltica. Viņu darbības ir neatkarīgas un nepakļaujas nekādai ietekmei. Viņu finansētāji ir ziedotāji un
neatkarīgi fondi. Tas dod cerības, ka šāda pieeja pētnieciskajā žurnālistikā izrādīsies sekmīga arī plašākā mērogā.125
Re:Baltica ir bezpeļņas organizācija, kas rada pētnieciskās žurnālistikas darbus sabiedrības interešu vārdā. Re:Baltica
dibināta 2011. gada augustā un fokusējas uz padziļinātu sabiedrībai svarīgu jautājumu pētniecību Baltijas valstīs,
piemēram, korupcija, noziedzība, finanses, uzņēmējdarbība, veselības aprūpe un cilvēktiesības. Re:Baltica žurnālistika
veicina caurskatāmību un reformas problemātiskajās jomās Baltijā. 2013. gada decembrī Re:Baltica pievērsās iespējamai
saistībai starp būvniecības uzņēmumu ziedojumiem politiskajām partijām un publiskajiem iepirkumiem, kur šie
uzņēmumi uzvarēja.
Bijušais ministrs intervijā norādīja, ka, jo lielāka resursu koncentrācija, jo lielāka iespēja, ka lēmums tiks pieņemts šaurā
cilvēku grupā. Šādos gadījumos korupcijas risks ir ļoti augsts. Tāpēc informācijas atklātums un sabiedrības informēšana
par lobēšanu ir tik svarīga. Atbildība par to gulstas organizētās pilsoniskās sabiedrības un mediju rokās.
Žurnālistiem, kas strādā ar korupcijas, noziedzības, interešu konflikta, politiskās tirgošanās, finanšu un (valsts interesēm
pietuvinātas) uzņēmējdarbības jautājumiem, neklājas viegli saistībā ar valsts tiesībsargājošajām iestādēm, kas bieži prasa atklāt informācijas avotus. Ir arī veiktas izmeklēšanas par to iesaisti, pārkāpjot likumus saistībā uz informācijas avotu
neaizskaramību, privātumu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar konkrēto situāciju.126
Vairāki gadījumi, kuru pētniecībai pievērsušies žurnālisti, publikas uzmanības lokā palika ilgu laiku: Jāņa Dombura (LTV)
Latvenergo “3 miljonu lieta”127 un Ilzes Jaunalksnes (TV3) “digitālgeita”. Ilze Nagla (LTV) bija pirmā, kas ziņoja par trauksmes cēlāju Neo un kiberaktīvistu grupu Ceturtās atmodas tautas armija. Neo vēlāk publicēja saites uz publiskā sektora
amatpersonu atalgojuma apkopojumu sociālajā tīklā tviteris.128 Nedēļas žurnāls “IR”, ko dibināja žurnālisti un redaktori, kas
aizgāja no laikraksta “Diena” pēc īpašnieku maiņas 2009. gadā, ir iesaistīti četrās civillietās par goda un cieņas aizskaršanu.
Viens no tiesas darbiem ir saistīts ar to, ka Rīgas mērs Nils Ušakovs vērsās pret Aivaru Ozoliņu par Rīgas Domes nosaukšanu
par kleptokrātiju. Vēl divi tiesas procesi ir saistīti ar rakstu sēriju, kas liecina par iespējamu korupciju maksātnespējas
administrācijas jomā. Vēl cita tiesas prāva notiek par rakstu, kas pievērsās pretabortu kustības mērķiem un finansētājiem.129
Žurnālisti ir vērsušies Latvijas un dažos gadījumos arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, iesniedzot sūdzību par nelikumīgām
izmeklēšanām, kam tie ir bijuši pakļauti. Lielākā daļa lietu tiek atrisinātas par labu žurnālistiem.
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par žurnālistu ētiku, jo īpaši par finansējuma caurskatāmību un īpašnieku informācijas
atklāšanu. Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad neatkarīgās žurnālistikas programmas “Nekā Personīga” producenti ir tikuši algoti
pirmsvēlēšanas kampaņu video veidošanai politiskajai partijai “Vienotība”.130 Tas rada risku neatkarīga skatījuma nodrošināšanā
programmā, kas apgalvo, ka nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku. Citi jautājumi, ar ko var būt problēmas žurnālistiem savas
objektivitātes pierādīšanā, ir informācijas avotu apstiprināšana un pārliecināšanās, ka izmantotie dati ir pareizi. Tas bieži notiek,
žurnālistiem komunicējot ar lobētājiem, jo lobētāji sniedz argumentus sev par labu. Žurnālistiem ir jāsaprot, kā interesēs ir
informācija, kas viņiem piedāvāta. Vienlaikus lobētāju piedāvātā informācija žurnālistiem, kā avots, ir gana interesanta.

Sabiedrisko procesu ”sargsuņi” cīnās ar finansējuma piešķiršanu un sabiedrības vienaldzību
Ar lobēšanas caurskatāmības un godīguma uzraudzību un veicināšanu nodarbojas vairākas NVO. Delna jeb Transparency
International Latvija ir organizācija un pilda sargsuņa funkciju, lai panāktu atklātu sabiedrību brīvu no korupcijas. Delna
ir nākusi klajā ar ierosinājumiem korupcijas mazināšanai un deputātu uzraudzīšanai, lai pārliecinātos, ka viņi pilda savus
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http://www.puaro.lv/lv/tiesiskums-un-kriminallietas-

solījumus. Delna vienmēr patur prātā sabiedrības intereses, turpinot sniegt juridiskos atzinumus, kā arī strādā pie likumprojekta trauksmes cēlāju aizsardzībai. Delna turpina sniegt juridiskās konsultācijas jeb, citiem vārdiem sakot, aizsargāt
cilvēkus, kas ir gatavi ziņot par notikušām nelikumībām. Delna izmanto sociālos medijus, ieskaitot feisbuku, tviteri un
draugiem.lv, kā arī pašas radītās tiešsaites platformas, kā www.delna.lv, www.deputatiuzdelnas.lv (Saeimas deputātu
uzraudzība) un www.kandidatiuzdelnas.lv (Eiropas Parlamenta deputātu un Saeimas deputātu kandidātu uzraudzība).

Pilsoniskās iniciatīvas
Pilsoniskās iniciatīvas, kas veicina caurskatāmību, godīgumu un lobēšanas daudzveidību, nacionālā līmenī ir balstītas
sociālās iniciatīvas tiešsaistes platformā ManaBalss.lv, ļaujot katram indivīdam nākt klajā ar nepieciešamām likumprojektu
izmaiņām un panākt sabiedrības atbalstu. Šai platformai bija nepieciešams lobēšanas darbs, lai mainītu Saeimas Kārtības
rulli. Pirms izmaiņām bija iespējams iesniegt pilsoniskās iniciatīvas priekšlikumus Saeimā, tikai ja bija fiziski savākti cilvēku
paraksti. 2012. gadā veiktās izmaiņas nosaka, ka ir derīgi ne tikai fiziskie, bet arī digitāli paraksti, kas apliecina pilsoņu
atbalstu izmaiņām likumā. Ja pašlaik kāds vēlas iesniegt Saeimai iniciatīvu izmaiņām likumdošanā, tad ir jāsavāc 10’000
digitālo parakstu tiešsaistes platformā www.manabalss.lv. Pēc iesniegšanas dokumentāciju izvērtē Mandātu komisija,
jautājumu tālāk virzot izskatīšanai Saeimas darba kārtībā.

Gadījuma analīze: sociālo iniciatīvu platforma ManaBalss.lv
Iniciatīvas mērķis ir dot iespēju sabiedrības iesaistei, kā arī veicināt demokrātiju, ilgtspējīgu attīstību un cilvēku
iesaisti publiskajā lēmumupieņemšanas procesā. Tas savukārt veicina efektīvāku un ražīgāku ManaBalss.lv darbu.
ManaBalss.lv jau izmanto 15% latviešu, un tās darbības rezultātā ir pieņemti divi jauni likumi. ManaBalss.lv tiek atzīta
kā atvērtās pārvaldības veiksmes stāsts visā pasaulē. ManaBalss.lv ir sociālo iniciatīvu platforma un 100% leģitīms
veids, kā iesniegt iniciatīvu, vākt atbalstu un atbalstītās iniciatīvas iesniegt Saeimā. Tiek pārbaudīts, vai iniciatīva atbilst ManaBalss.lv un Saeimas juridiskajām prasībām. Taču juridiskās konsultācijas, kas tiek sniegtas, ir bez juridiskā
spēka, un vietne neuzņemas atbildību par politiskajām vai juridiskajām sekām, kas var tikt paredzētas iesniegtajās
iniciatīvās. Tā ir platforma, kurā jebkurš var iesniegt iniciatīvu situācijas uzlabošanai valstī, un tās izmantošana ir bez
maksas. Iniciatīvu var iesniegt vai atbalstīt jebkurš Latvijas Republikas pilsonis no 16 gadu vecuma. Autorizēšanās notiek ar Latvijā reģistrētu internetbanku palīdzību. ManaBalss.lv nodrošina privātuma un personas datu aizsardzību.
Iniciatīvu autori var brīvi sazināties ar brīvprātīgajiem ekspertiem no juridiskā, politikas un citiem sektoriem, kas
labprāt sniegs palīdzību iniciatīvu uzlabošanā. Kopš 2013. gada 24. jūlija nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības
fonds” realizē projektu “ManaBalss.lv” NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, kā arī ziedotāji.131

131 Manabalss.lv mājaslapa https://manabalss.lv/docs/EEZ.html
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V LOBĒŠANAS TIESISKAIS IETVARS:
CAURSPĪDĪBA, GODĪGUMS UN VIENLĪDZĪBA
Šajā nodaļā mēs sniedzam detalizētāku lobēšanas tiesiskā ietvara un ar to saistītu izmaiņu izvērtējumu Latvijā,
pievēršot uzmanību caurspīdībai vai aktlātībai, godīguma vai ētiskuma pakāpei un vienlīdzīgām iespējām piekļuvei
lēmumpieņēmējiem.

Pretim caurspīdībai un atklātībai
Izvērtējot lobēšanas aktivitāšu atklātību, mūsu pētījums centās sniegt atbildes uz šādiem galvenajiem jautājumiem: cik lielā
mērā sabiedrībai ir pieejama atbilstoša informācija par: (a) “caurumiem” likumdošanā attiecībā uz caurskatāmību; (b) to, kā
lobētāji spēj izmantot formālo lēmumu pieņemšanas procedūru. Galvenie atklātie trūkumi ir atklātības un izsekojamības
trūkums Saeimas likumdošanas dokumentācijā (deputāti neatklāj informāciju par savu darbu, gatavojot priekšlikumus likumprojektiem), informācijas neizpaušans par deputātu dienaskārtību un par lobētāju priekšlikumiem dokumentos, piemēram,
likumu anotācijās. Informācija par dienaskārtību, sēžu protokoliem un tikšanās pierakstiem nav brīvi pieejama sabiedrībai.
Kopējais atklātības līmenis attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesiem, lobēšanu un lobiju ir novērtēts kā 28%, un to
veido šāds apakškategoriju kopums: pieeja informācijai (50%), lobētāju reģistrs un informācijas atklāšana (13%), reģistra
uzraudzība un sankcijas (0%), proaktīva informācijas atklāšana/ likumdošanas dokumentācija (50%).
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Runājot par vispārējo Saeimas, valdības, Saeimas un Ministru Kabineta un dažu Saeimas komisiju sēžu atklātību, vairākas
darba grupas un konsultatīvās tikšanās attiecībā uz likumprojektiem vai citiem tieslietu projektiem tiek ierakstītas
audioformātā. Taču informācija nav pieejama tiešsaistē, un informācijai ir grūti piekļūt birokrātiskā sloga dēļ (laikietilpīgs
un birokrātisks process). Pēdējās izmaiņas attiecībā uz informācijas pieejamību tika ieviestas 2013. gada jūnijā: tagad
sabiedrībai ir iespēja tiešsaistē sekot Ministru Kabineta sēdēm.132
Saeimas komisiju sēdes ir atvērtas, ja vien nav noteikts savādāk (Saeimas Kārtības ruļļa 159. pants). Tādējādi, ja atvērtā
sēdē piedalās lobētāju pārstāvji vai ja tiek atbalstīts lobētāju priekšlikums, mediju pārstāvjiem un citām ieinteresētajām
personām ir iespēja būt klāt.
Deputātu ikdienas darbakārtība netiek reglamentēta. Tātad katrs deputāts pats/pati ir atbildīgs par savu darbakārtību.
Deputātiem obligāta prasība ir piedalīties plenārsēdēs, kā arī atbilstošo komisiju un apakškomisiju sēdēs. Dalība citos
pasākumos, piemēram, tiekoties ar vēlētājiem un piedaloties publiskos vai privātos pasākumus, ir katra paša deputāta
ziņā. Visaktīvākās un notikumiem pilnākās deputātu dienas ir no pirmdienas līdz ceturtdienai. Piektdiena tiek uzskatīta
par dienu, kad politiķi tiekas ar vēlētājiem.133 Deputātiem nav jāziņo par savu dienaskārtību un nav jāatklāj, ar ko un kur
viņi ir tikušies. Kā jau iepriekš minēts, deputātu ziņā ir komentāros likumprojektiem norādīt informāciju par jebkādām
konsultācijām ar lobētājiem (NVO, privāto sektoru, sociālajiem partneriem u.c.).
Pastāv likumdošanas dokumentācija - izsekojamība, to nosaka gan Saeimas, ganMinistru Kabineta Kārtības ruļļa panti. Taču,
kā intervijā atzīst Valsts kancelejas pārstāvis: “Likumprojektu komentāri netiek pienācīgi sagatavoti, un ir grūti izsekot katra likuma dokumentācijai, jo institūcijas neseko noteikumu izpildei.” Ministru Kabineta noteikumi Nr. 171 nosaka nepieciešamību
internetā publicēt informāciju par konsultācijām ar organizēto pilsonisko sabiedrību un atsevišķiem indivīdiem. Nepastāv
atsevišķa reglamentācija par lobētājiem, tāpēc šādu informāciju atsevišķi Saeimas mājaslapā nav nepieciešams norādīt. Ir
tikai dažas publiskās institūcijas, kuru mājaslapā ir iekļauta informācija par konsultācijām vai vēlmi konsultāties ar publiskām
institūcijām no sociālā dialoga organizācijām, NVO un atsevišķiem indivīdiem.134 Kontroles mehānisma trūkums nozīmē
caurskatāmības trūkumu un nesekošanu līdzi tam, kā tas tiek īstenota informācijas publiskošana – izsekojamība, praksē.
Saeimā iesniegtam likumprojektam jāpievieno komentārs (anotācija), kurā papildus citām lietām jānorāda arī visas
notikušās konsultācijas, gatavojot likumprojektu. Principā šādā komentārā būtu jāiekļauj informācija arī par lobētājiem,
ar ko likumprojekta iesniedzējs ir konsultējies. Taču ja iesniedzējs nevēlas atklāt informāciju par lobētājiem, nepastāv
mehānisms, kas viņam/viņai liktu to darīt. Saeimas Juridiskā biroja jurists Edgars Pastars to apstiprina, uzsverot: “Pastāv
likumdošanas dokumentācijas trūkums attiecībā uz priekšlikumiem no deputātu puses. Tas ir īpaši manāms gadījums,
kad deputāti komentāros nespēj sniegt pārliecinošus argumentus par labu nepieciešamajām izmaiņām, pat ja viņi paši ir
parakstījuši konkrēto likumprojektu. Šādi gadījumi ir aizdomīgi.”
Eksperti un atbildīgās amatpersonas, ko intervējām, norādīja uz patiesu nepieciešamību saprast, kā tiek pieņemti lēmumi.
Likumdošanas dokumentācijai – izsekojamībai, teorētiski vajadzētu spēt to izskaidrot. Edgars Pastars to komentē šādi: “Ir
svarīgi saprast, kādas darbības katrā no līmeņiem ir veikuši lēmumu pieņēmēji pēc kontakta ar lobētājiem. Latvijā ar mūsu
2 miljoniem iedzīvotāju ir ļoti ciešas radu un draugu attiecības, tāpēc nav racionāli sniegt paskaidrojumus par katru kontaktu ar lobētājiem, bet ir svarīgi panākt nepieciešamo caurskatāmības līmeni, kad runa ir par lēmumu pieņēmēju darbību
- izmaiņu iekļaušanu likumprojektos.” Šim viedoklim intervijās piekrita gan lobētāji, gan bijušie politiķi. Lai uzlabotu esošo
mehānisma efektivitāti un likumdošanas izsekojamības dokumentācijas kvalitātei, nepieciešamas šādas izmaiņas: tikšanās
un sēžu protokoliem jābūt publiski pieejamiem tiešsaistē kopā ar dalībnieku sarakstu un viņu paustajiem komentāriem
un ierosinājumiem. Kā intervijā minēja lobētāju pārstāvis: “Ja es pārstāvu nozari ar 200 uzņēmumiem, bet amatpersonas
ieklausās cilvēkā, kurš neatklāj, kā labā strādā, tad tās no lobēšanas viedokļa nevar uzskatīt par vienlīdzīgām pozīcijām.
Rodas jautājums par ētiku - gan politiķu, gan sanāksmes dalībnieku. Profesionālajā lobēšanā būtu jābūt argumentu un
pamatojumu konkurencei, nevis konkurencei par to, “ko es pazīstu un ar ko es esmu draugos“.”135

132 Ministru Kabineta infografiks par valdības sēžu atvērtību salīdzinājumā ar citām valstīm http://www.mk.gov.lv/files/valdiba_

tiesraide_infografiks_lv.pdf

133 Saeimas mājaslapa http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=248565

134 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapa http://varam.gov.lv/lat/lidzd/
135 Intervija Nr. 3 ar lobētāju

33

2014. gada maijā Valsts kanceleja Ministru Kabinetam iesniedza koncepcijas aprakstu par likuma un tiešsaistes konsultāciju
platformas izstrādi (konkrēta realizācijas forma vēl tiek apspriesta). Platformas mērķis būs nodrošināt pilsoniskajai
sabiedrībai, NVO, sociālajiem partneriem, ekspertiem un padomniekiem vienlīdzīgas iespējas sniegt komentārus par
viņiem aktuāliem likumprojektiem. Valsts kancelejas Komunikācijas nodaļas vadītāja Laine Kučinska apgalvo, ka portāls
būs platforma, kur bez likumprojektu komentāriem un skaidrojumiem būs pieejamas arī to likumprojektu iniciatīvu
jeb ideju apraksti (green paper) . Tas sniegs plašāku informāciju sabiedrībai par to, vai un kā likumprojekts ietekmē
valsts budžetu, valsts administrāciju, ekonomiku un sabiedrību. “Jaunais mehānisms novērsīs situācijas, kad likumprojekti tiek ātri apstiprināti bez konsultācijām ar sabiedrību un citām iesaistītajām pusēm. Tas vairos uzticamību lēmumu
pieņemšanas procesiem un nodrošinās lobēšanas aktivitāšu caurskatāmību,” stāsta Laine Kučinska. Koncepcijas aprakstu
Ministru Kabinetā bija paredzēts apspriest sākot no 2014. gada beigām.136

Godīguma jeb integritātes veicināšana
Lobēšanas caurskatāmība jāsasaista ar plašāku godīguma veicināšanu publiskajā sektorā, vienlaikus mazinot interešu
konflikta riskus svarīgu lēmumu pieņemšanas laikā. Mūsu pētījums meklēja atbildi uz šādiem galvenajiem jautājumiem
par godīgumu: vai ir iespējams plašāks ētiskais ietvars, kas attiektos gan uz lobēšanas aktivitāšu veicējiem, gan lobēšanas
mērķiem? Ja jā, līdz kādai pakāpei tas būtu realizējams? Vai godīguma nasta tiek likta vairāk uz lobētājiem vai publiskās
pārvaldes pārstāvjiem? Kādi ir galvenie trūkumi publiskās pārvaldes iestāžu ētikas kodeksos?
Delnas rādītājs: integritāte jeb godīgums novērtēts ar atzīmi 43%. Tur iekļauti pirms un pēc nodarbinātības periodā
spēkā esošie ierobežojumi (atvērto durvju princips) (33%), ētikas kodekss publiskās pārvaldes darbiniekiem (67%), ētikas
kodekss lobētājiem (20%) un pašregulācijas ētikas kodekss (50%).

1356 Ministru Kabineta majaslapa http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40323250&mode=mk&date=2014-05-26
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Atbilstoši KNAB rīcībā esošajai informācijai, lielākajā daļā ministriju un to pakļautībā esošajās iestādēs nav ētikas kodeksi,,
kurā būtu iekļautas normas attiecībā uz caurskatāmu lobēšanas procesu, izņemot Ārlietu ministrijai. Ētikas kodeksi neattiecas uz ministriem, tātad uz ministrju kabinetu.137
Vēl bez Satversmes Latvijā ir vairāki citi likumi, kas ir saistīti ar godīguma jautājumiem lobēšanas kontekstā publiskajā
sektorā. Viens no tiem ir Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis likums nosaka attiecības
starp publiskās pārvaldes amatpersonām, ieskaitot Saeimas deputātus, un trešajām pusēm situācijās, kad varētu rasties
interešu konflikts. Likumā138 noteikti ierobežojumi Saeimas deputātiem savienot amatu ar citiem amatiem (izņēmumi
aprakstīti 7.2. pantā). Viņi tāpat drīkst vienlaikus saņemt atalgojumu tikai par darbu, ko tiem neaizliedz ieņemt likums. (9.1.
pants). Piedevām publiskās pārvaldes amatpersonām ir aizliegts tieši vai netieši pieņemt dāvanas (13.1. pants). Tādējādi
likums ierobežo noteiktas attiecības, kuru rezultātā publiskās pārvaldes amatpersonas varētu tikt ietekmētas ārēju
interešu rezultātā, kas varētu būt pretrunā viņu darba pienākumiem. 67% aptaujāto Latvijā apgalvo, ka ir pieņemami
dot dāvanu, lai kaut ko iegūtu no publiskās pārvaldes amatpersonām (piekritēju skaits Latvijā ir lielāks nekā citās ES
valstīs).139
Lobēšanas kontekstā Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā ir nozīmīgs Saeimas deputātiem.
Likums ļauj deputātiem savienot darbu ar citu amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā vai to
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā kā pedagogam, zinātniekam, ārstam, sportistam vai māksliniekam (7.2. un 7.3.
pants). Šīs normas rada leģitīmas iespējas deputātiem pieņemt amatus un saņemt atalgojumu no organizācijām,
kuras ir iesaistītas lobēšanas aktivitātēs (šāda amatu kombinācija ir atļauta arī vairāku citu publiskās pārvaldes amatpersonu grupām).
Saeimas Kārtības rullis nosaka arī deputāta palīga statusu (195. un 196. pants). Deputāta palīgi ir svarīgi, jo var darboties
ka lobētāji vai būt par lobētāju kontaktpersonu. Daži no deputāta palīga noteiktajiem pienākumiem var būt saistīti ar
tiešu komunikāciju ar lobētājiem. Tie var būt: uzklausīt vēlētāju ierosinājumus un sūdzības, izskatīt vēlētāju iesniegumus;
pieņemt vēlētājus vēlētāju pieņemšanu starplaikā; nodrošināt deputātu ar darbam nepieciešamo informāciju un uzziņām.
Pienākumi, kas ir saistīti ar saziņu ar vēlētājiem un informācijas vākšanu, var tikt uzskatīti par kontktiem ar lobētājiem. , jo
arī lobētāji ir vēlētāji, kas r svarīgs informācijas avots. Salīdzinot 11. Saeimas deputātus ar iepriekšējiem sasaukumiem, viņi
mazākā mērā par saviem palīgiem nolīgst ģimenes locekļus. Tomēr šī prakse vēl nav pilnībā izskausta.140
Likums neaizliedz noteiktos apstākļos privātajam sektoram nodarbināt publiskās pārvaldes amatpersonu, un otrādi. Šie
apstākļi ļauj bijušajām amatpersonām stāties darbā privātajā sektorā, ja vien iepriekš viņi nav pieņēmuši lēmumus, kas
ietekmē konkrēto uzņēmumu, pirmo divu gadu laikā, kamēr tiek strādāts to labā. Piemēram, 2011. gadā bijušais Finanšu
ministrijas Valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis kļuva par Komercbanku asociācijas prezidentu. To uztvēra kā banku lobija
stiprināšanu.141 Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors Kārlis Leiškalns no 1993. līdz 2010. gadam atkārtoti bija Saeimas
deputāts. Latvijas lobētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntars Grīnvalds 2006. gadā īsu brīdi bija tieslietu ministrs. Par spīti vispārējam aizliegumam amatpersonām pēc amatu pamešanas kļūt par lobētājiem, t.s. atvērto durvju princips Latvijā netiek uztverts kā zaudējumus nodarošs. Tā kā efektīvai lobēšanai ir nepieciešama izpratne par politisko un
sociāli ekonomisko situāciju, zināšanas par vairākām jomām, kā arī pazīšanās ar lēmumu pieņēmējiem, tad bieži vien tieši
uzņēmumu vadība ir tieši iesaistīta pakalpojumu sniegšanā.142 Problēma nav kadru maiņa starp publisko un privāto
sektoru vai NVO, bet gan, piemēram, gadījums, ja bijusī amatpersona izmantotu pazīšanos, lai savam jaunajam darba
devējam panāktu netaisnas priekšrocības.

137 Koncepcija “Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem” http://likumi.lv/doc.php?id=241125

138 Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Publicēts Latvijas Vēstnesī 09.05.2002, No. 69.

Papildināts.
139 Eirobarometra un TI pētījums 2013. gadā par ES
140 Delnas ziņojums “Priekšlikumi Saeimas atklātības veicināšanai” http://delna.lv/wp-content/uploads/2014/02/115905879Priek%C5%A1likumi-Saeimas-atkl%C4%81t%C4%ABbas-veicin%C4%81%C5%A1anai-Delna-2012.pdf
141 Raksts “Bičevskis nostiprinās banku lobiju parlamentā”, nra.lv, 16.03.2011. http://nra.lv/latvija/politika/43476-bicevskis-nostiprinas-banku-lobiju-parlamenta.htm.
142 Mārtiņa Krieviņa pētījums ”Impact Assessment of the New Regulatory Measures Proposed by the Corruption Prevention and
Combating Bureau on Professional Lobbying Service Providers in Latvia”, Stokholmas ekonomikas augstskola Rīgā (2012)
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Vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšana
Tiesiskā ietvara radīšana svarīga, lai nodrošinātu lobēšanas caurskatāmību un godīgumu. Taču šim regulēmuma jānāk
kopā ar noteikumiem, kas nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi saziņā ar lēmumu pieņēmējiem. Tas ir svarīgi, lai politiskā sistēmā
nodrošinātu objektivitāti un daudzpusību. Pētījuma mērķis bija saprast, vai sistēmā ir pietiekami daudz iespēju daudzpusīgai
dalībnieku un ideju izpausmei, lai tiktu pārstāvētas plaša interešu loks. Mēs pētījām, vai tāda dalība noved pie labākām
rīcībpolitikām, likumiem un lēmumiem, kas kalpotu sabiedrībai un pēc iespējas plašākām demokrātiskām interesēm. Mūsu
iegūtie rezultāti bija neviennozīmīgi. Galvenie trūkumi: Saeima neatklāj informāciju par tās apmeklētājiem; padomnieku,
konsultantu un cita personāla darbā pieņemšanas un ētiskās normas nav caurskatāmas vai regulētas; nav skaidra sistēma,
kā pieteikties ilgtermiņa caurlaides iegūšanai Saeimā, kā arī ir ierobežota Saeimas un deputātu pētniecības kapacitāte.
Delnas rādītājs: no trim godīgas lobēšanas prakses rādītajiem lēmumu pieņemšanas procesā vienlīdzīga pieeja saņēma
visaugstāko novērtējumu: 48%. Tas tika iegūts, izvērtējot konsultantu un sabiedrības iesaistes iespējas lēmumu
pieņemšanas procesā (75%), kā arī padomnieku un ekspertu grupu daudzveidību (20%).

Latvijas Republikas Satversme paredz, ka Saeimu veido 100 tautas pārstāvji, kā arī tā tiek ievēlēta143 uz četriem gadiem
vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saeima ir pieejama institūcija, un Latvijas iedzīvotāji
ar tās pārstāvjiem var viegli sazināties, piemēram, rakstot vēstules un pieprasījumus, iesniedzot likumā nepieciešamās

143 Saeimas vēlēšanu procedūru nosaka Saeimas vēlēšanu likums. Atbildīgā institūcija par Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un

norisi ir pastāvīgi funkcionējošā Centrālā vēlēšanu komiteja, kuras amatpersonas tiek ievēlētas.
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izmaiņas Saeimas kancelejā vai tieši partiju frakcijām vai pašiem deputātiem. Deputātiem ir vara lemt, vai viņam/viņai
iesniegtā informācija nonāks Saeimas komisiju, apakškomisiju vai sēžu darba kārtībā. Deputāti var lūgt informāciju, lai
noskaidrotu jebkuru jautājumu, pilsoņiem, lobētājiem vai paša nolīgtajiem konsultantiem vai palīgiem. Politisko partiju vai
deputātu konsultanti vai palīgi tāpat informāciju var meklēt Saeimas bibliotēkā vai sazināties ar partijas konsultantiem. Nav
kritēriju, kas noteiktu, kādām prasībām ir jāatbilst partiju vai deputātu noalgotajiem konsultantiem vai palīgiem, lai efektīvi
pildītu savus pienākumus. NVO, sociālie partneri un atsevišķi indivīdi var lūgt Saeimas komisijas vai apakškomisijas sadarboties, iekļaujot noteiktus jautājumus to darba kārtībā. NVO, sociālie partneri un atsevišķi indivīdi var aicināt organizēt
oficiālas komisiju tikšanās, ieskaitot izbraukuma vizītes, dažādu jautājumu pārrunāšanai ārpus Saeimas.144
Saeimā ir 100 deputāti, kas var noalgot palīgus un lūgt Saeimas frakciju vai komisiju konsultantu vai palīgu atbalstu.
Taču, kā apgalvo Saeimas deputāti, atbalsts parasti ir tehnisks un nav iespējams jebkurā jomā noalgot augsti kvalificētus
kandidātus. Dažām komisijām ir augsti kvalificēti konsultanti, kas saņem atbilstošu atalgojumu. Vēl cits veids, kādā
informāciju var iegūt deputāti, kas palīdzētu tiem pieņemt lēmumu par labu plašām sabiedrības interesēm, ir meklēt šāda
veida informāciju Saeimas bibliotēkā par citu valstu pieredzi. Bibliotēka parasti var sniegt nepieciešamo informāciju. Vēl
viens no veidiem, kā deputātiem labāk izprast jautājumu, ir kopā ar ekspertiem, padomniekiem un NVO organizēt tematiskas
konferences.145 Tas ir labs piemērs pēc iespējas dažādu ieinteresēto pušu iesaistei. Šādā veidā jautājumi var tikt izrunāti un
risināti pat Saeimas telpās. Tomēr iznākums ne vienmēr ir raksturojams kā ļoti efektīvs. Deputāti var arī aicināt komisijas un
apakškomisijas tikties ar NVO, uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm. Šādās tikšanās reizēs iespējams pieturēties arī
pie darba kārtības un to dokumentēt. Taču, ja komisijā nav kvoruma, šādās sēdēs dotie solījumi var nebūt saistoši un netikt
izpildīti.146 Saeimas izpētes kapacitāte nav pietiekama, tāpēc deputāti bieži paļaujas uz Ministru Kabineta vai “sabiedrības
viedokli”. Taču Saeimā šī varētu būt godīga lobēšanas praks, ja tiktu regulēta to uzvedība attieībā uz lobētājiem.Informācijas
trūkums no dažādām iesaistītajām pusēm vai alternatīvu pētījumu nepieejamība mazina likumukvalitāti.
Pieeju un caurlaidi Saeimai var nodrošināt tikai kāds parlamentā strādajošais. Caurlaidi var saņemt Saeimas Caurlaižu
birojā. Saeimas darbiniekiem, kas plāno tikties ar apmeklētājiem, Caurlaižu birojam jāsniedz informācija par nācējiem,
ieskaitot viņu vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, kā arī to, ar ko apmeklētājs tiksies vai kur piedalīsies. Līdzīga pieeja ir spēkā arī citās valsts iestādēs. Ir pieejamas arī trīs mēnešu (parasti domātas sociālajiem partneriem un mediju
pārstāvjiem) un pastāvīgās caurlaides. Pēdējās ir domātas Augstākās Padomes deputātiem, kas 1991. gadā balsoja par
Latvijas neatkarību, kā arī bijušajiem deputātiem un dažiem mediju pārstāvjiem. Protams, pastāv izņēmumi, un dažkārt
pastāvīgās caurlaides var saņemt arī “konsultanti”. Parasti nav viegli panākt dalību Saeimas sēdē, taču pastāv risinājums:
var pieteikties tūrista caurlaidei Saeimas ēkā.147 11. Saeimas spīkere Solvita Āboltiņa bija pret Saeimas apmeklētāju saraksta publicēšanu, apgalvojot, ka tas pārkāpj Datu valsts likumu un cilvēku tiesības uz privātumu.148 Viens no intervētajiem
lobētājiem teica, ka ar politiķiem vai saviem klientiem viņš parasti netiekas Saeima, bet gan tuvējā kafejnīcā vai restorānā.149
Saeimas komisijai ir tiesības uz sēdi uzaicināt kādu ekspertu padomdevēja statusā (169. pants). Uzaicinātais eksperts
tikpat labi var būt arī lobētājs, kura mērķis ir ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Viņu klātbūtne tiek dokumentēta sēdes
protokolā un arī ierakstīta audioformātā (163. pants), kas lobēšanas gadījumā nozīmē lobētāja klātbūtnes un veikto
darbību dokumentēšanu. Svarīgi, ka ekspertiem ir tiesības piedalīties komisiju sēdēs tikai pēc uzaicinājuma, tādējādi jebkuram lobētājam, kas vēlētos uzstāties komisiju sēdē kā eksperts, būtu no komisijas vispirms jāsaņem šāds uzaicinājums.
Ministru Kabineta Kārtības rullis paredz, ka organizācijas, kurām ir tiesības piedalīties150 publiskajā lēmumpieņemšanas
procesā, pārstāvot organizēto pilsonisko sabiedrību, ir Latvijas Pašvaldību savienība, sociālie partneri (Latvijas Darba
devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē), kā arī
NVO un MK Memoranda padome (2011. gadā tur bija 9409 NVO) un nevalstiskās organizācijas.

144 Autora secinājumi pēc intervijām ar bijušajiem politiķiem un lobētājiem

145 Delnas ziņojums „Priekšlikumi Saeimas atklātības veicināšanai” http://delna.lv/wp-content/uploads/2014/02/

115905879-Priek%C5%A1likumi-Saeimas-atkl%C4%81t%C4%ABbas-veicin%C4%81%C5%A1anai-Delna-2012.pdf

146 Autora profesionālā pieredze

147 Autora secinājumi pēc intervijām ar bijušajiem politiķiem un lobētājiem

148 Raksts par Saeimas spīkeres viedokli par ierosmi publisko Saeimas caurlaižu saņēmēju vārdus http://www.delfi.lv/news/

national/politics/aboltina-kategoriski-iebilst-pret-ierosmi-publiskot-saeimas-caurlaizu-sanemeju-vardus.d?id=42928350

149 Intervija Nr. 1 ar lobētāju

150 Vērsties pie valdības, piedalīties oficiālajās sēdēs, iekļaut jautājumus valdības sēžu darba kārtībā ar ministriju piekrišanu,

dokumentācijā iekļaut komentārus un secinājumus, saņemt informāciju un piedalīties konsultācijās.
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Ņemot vērā valsts nelielo izmēru un mazo profesionālā lobēšanas sektoru, ir ļoti svarīgi atrast efektīvu veidu, kā panākt
stabilu un līdzsvarotu pieeju lobēšanas tiesiskajai reglamentācijai. Pārāk sīkumaina pieeja būs neelastīga, apgrūtinoša un
nerentabla pirmām kārtām jau pašam publiskās pārvaldes sektoram.
Publiskās pārvaldes sektoram ir jābūt sabiedrībai atvērtam. Tas ir panācis ievērojamus sasniegumus, kas pieminēti
pētījumā, bet caurskatāmas darbības joprojām nav raksturīgas visām publiskās pārvaldes institūcijām. Ierobežota tiesību
aktu izsekojamība un caurskatāmība joprojām ir daļa no to darbības stila. Tāpēc pilsoniskās pārvaldes uzraugiem, NVO
un medijiem joprojām ir svarīga loma, sekojot publisko lēmumu pieņēmēju un lobētāju darbam. Lai uzlabotu lēmumu
pieņēmēju godīgumu un lobētāju vienlīdzīgu piekļuvi, ir svarīgi atzīt lobēšanu par normāla demokrātiskā procesa
sastāvdaļu. Tas palīdzēs nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa caurskatāmību, piekļuvi informācijai un publiskās
pārvaldes darbinieku, jo īpaši Saeimas deputātu, uzticamības nodrošināšanu.
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1. pielikums: Aptaujas anketa datu iegūšanai
Definīcijas
1.

151

Vai tiesību akti skaidri un nepārprotami definē “lobētāja” jēdzienu, lai ar to aptvertu ikvienu, kas profesionāli
nodarbojas ar lobēšanu, ieskaitot profesionālus lobētājus, sabiedrisko attiecību konsultantus, pārstāvjus no
NVO, komercsabiedrībām, nozares/profesionālajām apvienībām, arodbiedrībām, domnīcām, advokātu birojiem, reliģiskajām organizācijām un zinātnes aprindām?

Rezultāts: 0 – Definīcijas nav/Definīcija acīmredzami nepilnīga, aptver nelielu daļu lobētāju

Komentārs par indikatora rezultātu:
Ne lobētājs, ne lobēšanas definīcijas tiesību aktos nav, taču tiesību akti (Satversme, Saeimas, Ministru kabineta un
pašvaldību kārtības ruļļi) reglamentē, kā notiek līdzdalības process sociālajā dialogā starp organizācijām,
nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām.
Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas tiesību akti:
Profesionāls lobētājs
Privātā sektora pārstāvis
Sabiedrisko attiecību konsultants
NVO pārstāvis
Komercsabiedrības pārstāvis
Nozares/profesionālās apvienības pārstāvis
Arodbiedrība
Domnīca
Advokātu birojs
Reliģiska organizācija
Zinātnieks
Citi, lūdzu norādīt ____________________
2. Vai tiesību akti pietiekami plaši definē “lobēšanas adresātus”, lai aptvertu likumdošanas varai un izpildvarai
piederīgas personas (ieskaitot padomniekus) valsts un pašvaldību līmenī un augstas valsts un pašvaldību,
uzraudzības iestāžu un pārvaldes uzdevumus veicošu privātu institūciju amatpersonas?
Rezultāts: 0 – Lobēšanas adresāti tiesību aktos nav definēti/definīcija ir acīmredzami nepilnīga un aptver tikai nelielu daļu
lobēšanas adresātu
Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas tiesību akti:
Valsts likumdošanas vara
Pašvaldību likumdošanas vara
Valsts izpildvara
Pašvaldību izpildvara
Izpildvaras padomnieki
Augstas amatpersonas
Uzraugošās iestādes
Privātpersonas, kas veic pārvaldes uzdevumus
Citi, lūdzu norādīt ___________________________

151 Ziņojumā jāiztirzā visas problēmas, kas attiecas uz

lobēšanas juridisko definīciju valstī. Vai tvērums ir pārāk plašs vai
pārāk šaurs? Vai jēdziens tiek attiecināts uz privātpersonām, kas lobē savas (vai sava biznesa) intereses? Vai kapitāls ir izteikti
koncentrēts neliela skaita privātpersonu rokās, kas varētu attaisnot definīcijas attiecināšanu uz privātpersonām? Ja definīcija
attiecas uz NVO, tām nedrīkstētu rasties jebkādas cita veida negatīvas juridiskas sekas (piemēram, nodokļu tiesību
jautājumos). Ja šādas problēmas pastāv, arī tās šeit jāatspoguļo. Būtiski ir arī tas, lai ziņojumā parādītos, ko tiesību akti
neatzīst par “lobismu”.
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3. Vai tiesību aktos ir skaidri un nepārprotami definēts termins ‘lobēšana’, lai tas aptvertu jebkādu kontaktu (rakstiska va
i mutvārdu saziņa, ieskaitot elektronisko saziņu) ar lobēšanas adresātiem (skat. augstāk), lai ietekmētu likumu,
izpildvaras noteikumu, lēmumu par budžeta izdevumiem vai jebkuras citas valsts programmas, politikas vai
nostājas formulēšanu, grozīšanu, pieņemšanu vai izpildi?
Rezultāts: 0 – Definīcijas nav/Definīcija acīmredzami nepilnīga, aptver nelielu daļu lobēšanas procesa
Komentārs par indikatora rezultātu:
Informācija par konsultācijām tiek atklāta, sagatavojot tiesību akta projektu kopā ar tā anotāciju. Ziņas jāiekļauj šī dokumenta sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, bet ne visos gadījumos prasība šos datus atklāt tiek ievērota.

Caurspīdīgums
Jautājumi, kas jāpatur prātā, veidojot ziņojumu par šo sadaļu: Vai sabiedrība ir pienācīgi informēta par (a) personām,
kas lobē valsts amatpersonas, (b) jautājumus, par ko notiek lobēšana, (c) kad un kā notiek lobēšana, (d) kādas ir lobētāju
ieguldītās izmaksas, (e) kāds ir lobēšanas procesa rezultāts utt. Vai atklātības ievērošanas pienākums ir uzlikts gan
lobētājiem, gan valsts amatpersonām/pārstāvjiem?

Informācijas atklātība
4. Vai eksistē visaptverošs informācijas atklātības likums, kas garantē sabiedrības tiesības uz informāciju un piekļuvi
valsts rīcībā esošajiem datiem?
Rezultāts: 1 - Tiesību akts eksistē, bet tam ir trūkumi
Komentārs par indikatora rezultātu:
Tiesību akts ir saprotams, efektīvs un pamatā atbilst mērķiem, bet tas ir novecojis, jo pieņemts 1998. gadā. Tiesību akta
piemērošanu un tā normu skaidrojumus uzskata par labas prakses piemēru. Tomēr tiesību akts ir daudzkārt grozīts,
lai atspoguļotu atsevišķas NATO un ES prasības, ko ratificējusi Latvijas valsts, tādēļ šodien tas atgādina no daudziem
“ielāpiem” veidotu aktu.

5. Vai eksistē visaptverošs informācijas atklātības likums, kas garantē sabiedrības tiesības uz informāciju un piekļuvi
valsts rīcībā esošajiem datiem?152
Rezultāts: 1 - Praksē ne vienmēr piekļuve ir viegla/privātpersonas bieži sastopas ar šķēršļiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Privātpersonām likums paredz piekļuvi informācijai un tiesības saņemt atbildi pēc būtības no valsts iestādēm. NVO
un sociālajiem partneriem piekļūt informācijai ir vieglāk. Ja informācija ir sensitīva vai valsts institūcijas atbildi sniegt
nevēlas, atbilde ir formāla un neattiecas uz lietas būtību.

6. Vai tiesiskais regulējums par piekļuvi informācijai attiecas uz datiem par lobēšanu?
Rezultāts: 1 - Tiesiskais regulējums par piekļuvi informācijai ļauj piekļūt daļai datu par lobēšanu, bet ne visiem

152 Noderīgs avots, lai iegūtu informāciju par lielāko daļu valstu, ir “Open Data Barometer” http://www.opendataresearch.org/

project/2013/odb
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Komentārs par indikatora rezultātu:
Nav atsevišķa tiesību akta, kas regulētu ar lobēšanu saistītas informācijas atklāšanu. Saskaņā ar likumu, tiesību akta
anotācijā jāatspoguļo “sabiedrības līdzdalība”. Vienīgais gadījums, kad lobētāja ierosinājumi (saskaņā ar TI definīciju)
tiek publiskoti, ir šī anotācija. Anotācija ir publiski pieejama, kad to apspriež Ministru kabinetā, kā arī Saeimas komisiju
un apakškomisiju sanāksmēs. Tomēr kā trūkums minams, ka ne visa informācija par lobētāju priekšlikumiem tiek šādi
publiskota.

Lobētāju reģistrācija un atklātība

153

7. Vai valstī ir lobētāju reģistrs?154
Rezultāts: 0 - Reģistra nav
8.

Ja reģistrs eksistē, cik lielā mērā tas aptver ikvienu, kas valstī profesionāli nodarbojas ar lobēšanu, ieskaitot profesionālus
lobētājus, sabiedrisko attiecību konsultantus, pārstāvjus no NVO, komercsabiedrībām, nozares/profesionālajām
apvienībām, arodbiedrībām, domnīcām, advokātu birojiem, reliģiskajām organizācijām, kā arī zinātniekus?

Rezultāts: 0 – Tvērums ļoti nepilnīgs, aptver tikai nelielu daļu lobētāju
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.
Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas reģistrs
Profesionāls lobētājs
Privātā sektora pārstāvis
Sabiedrisko attiecību konsultants
NVO pārstāvis
Komercsabiedrības pārstāvis
Nozares/profesionālās apvienības pārstāvis
Arodbiedrības
Domnīcas
Advokātu biroji
Reliģiskas organizācijas
Zinātnieki
Citi, lūdzu norādīt ____________________
9. Vai lobētājiem ir paredzēts pienākums laicīgi (10 dienu laikā no lobēšanas uzsākšanas) reģistrēties?
Rezultāts: 0 - Nav pienākuma reģistrēties
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.

153 Ja reģistra nav, visticamāk, atbildes uz 6.-23. jautājumu būs noliedzošas un visi jautājumi tiks novērtēti ar atzīmi 0.

Tas nav nepareizi un var tikt izmantots kā spēcīgs arguments, ja atklātības rādītājs atspoguļo lobēšanas caurspīdīguma
atstāšanu novārtā.
154 Šie jautājumi galvenokārt attiecas uz publisku lobētāju reģistru, ko attiecinātu uz dažādas valsts institūcijas pārstāvošiem
lobēšanas adresātiem („labās prakses” prasībām atbilstošu institūciju un mērķu uzskaitījumu, kas būtu jāiekļauj reģistrā,
skat. definīciju sadaļas jautājumos). Ja atsevišķas institūcijas ir ieviesušas savus reģistrus, tos jāizvērtē šādā pašā kārtībā,
taču ziņojumā konkrēti jānorāda aptverto institūciju ierobežojumi. Šādos gadījumos arī nepieciešams novērtējumu
apspriest ar „TI-S”, jo var rasties problēmas ar salīdzinājumiem.
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10. Vai lobētājiem ir paredzēts pienākums regulāri laicīgi (vismaz reizi ceturksnī, vēlams - nekavējoties) ziņot par
veiktajām lobēšanas darbībām un izdevumiem?
Rezultāts: 0 – Ziņošanas pienākuma nav/ziņošana notiek retāk nekā reizi gadā
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.

11. Vai lobētājiem un organizācijām, kuras nodarbojas ar lobēšanu, ir paredzēts pienākums publiskot būtisku personisku
un darba informāciju: organizācijas nosaukumu (ja ir); adresi un kontaktinformāciju; visu aktīvo, organizāciju
pārstāvošo lobētāju vārdus (ja ir)?
Rezultāts: 0 - lobētājiem nav pienākuma publiskot informāciju
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.

Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas tiesību akti:
Fiziskas personas vārds vai organizācijas nosaukums
Adrese un kontaktinformācija
Visu aktīvo, organizāciju pārstāvošo lobētāju vārdi
Cits
12. Vai lobētājiem un organizācijām, kuras nodarbojas ar lobēšanu, ir pienākums publiski atklāt būtisku informāciju par
lobēšanas mērķiem un klientiem: personām vai organizācijām, kas finansē lobēšanas aktivitātes; lobētāju klientu vārdus; konkrētus jautājumus, par ko notikusi lobēšana?
Rezultāts: 0 - lobētājiem nav pienākuma publiskot informāciju
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.

Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas tiesību akti:
Lobēšanas finansētāja - fiziskas personas vārds vai organizācijas nosaukums
Lobētāju klientu vārdi
Konkrēts jautājums, par kuru notikusi lobēšana
Konkrētas likumdošanas iniciatīvas, tiesību aktu projekti, noteikumi, politika
programma, granti, līdzfinansējums vai līgums, ko mēģināts panākt
13. Vai lobētājiem un organizācijām, kuras nodarbojas ar lobēšanu, ir pienākums publiski atklāt būtisku informāciju par
amatpersonu, uz kuru tiek vērsts lobētājs, un aizstāvētajām interesēm: tās valsts amatpersonas vārds vai iestādes
nosaukums, ar ko lobētājs kontaktējies, kontaktēšanās datums un veids, kā arī jebkura informācija un/vai pavaddokumenti, kas iesniegti politikas veidotājiem?
Rezultāts: 0 – Ziņošanas pienākuma nav
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Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.
Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas tiesību akti:
Valsts amatpersonas vārds vai iestādes nosaukums, ar ko lobētājs kontaktējies
Kontaktēšanās datums
Kontaktēšanās veids (privāts apmeklējums, pieņemts ielūgums uz pasākumu,
oficiāla sanāksme)
Politikas plānotājiem iesniegtie pavaddokumenti
14. Vai lobētājiem un organizācijām, kuras nodarbojas ar lobēšanu, ir pienākums publiskot izdevumus par lobēšanu,
ieskaitot izdevumus par lobēšanas atbalstu, aizdevumus, sponsorēšanu, rokasnaudas vai biļešu iegādi
finansējuma vākšanas pasākumiem?
Rezultāts: 0 - Lobētājiem nav pienākuma publiskot informāciju par izdevumiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē.

15. Vai lobētājiem un organizācijām, kuras nodarbojas ar lobēšanu, ir pienākums publiskot ziedojumus politiskajām
partijām un kandidātiem?
Rezultāts: 2 - Ir pienākums publiskot pietiekamu daudzumu informācijas par politiskiem ziedojumiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Par informācijas publiskošanu par partijas saņemtajiem ziedojumiem ir atbildīgas politiskās partijas. Jāatklāj
informācija par visiem ziedojumiem, lobētāji nav atsevišķi izdalīti. Informācija ir apkopota KNAB datubāzē, kas ir publiski pieejama: http://www.knab.gov.lv/lv/finances/db/donations/.

16. Vai lobētājiem ir pienākums publiskot informāciju par palīdzību “natūrā”: palīdzība natūrā var ietvert reklamēšanu,
telpu izmantošanu, poligrāfijas un iespieddarbus, iekārtu ziedošanu, iecelšanu valdes locekļa amatā, darbu vai
konsultāciju sniegšanu vēlētiem politiķiem vai politiska amata kandidātiem?
Rezultāts: 2 - Ir pienākums publiskot pietiekamu daudzumu informācijas par devumu natūrā
Komentārs par indikatora rezultātu:
Jāatklāj informācija par visiem ziedojumiem un to mērķi, lobētāji nav atsevišķi izdalīti. Informācija ir apkopota KNAB
datubāzē, kas ir publiski pieejama: http://www.knab.gov.lv/lv/finances/db/donations/.

17. Vai lobētājiem iesniegtā informācija ir publiski pieejama tiešsaistē atvērtā, mašīnlasāmā formātā ar meklēšanas
iespējām?
Rezultāts: 0 - Informācija nav pieejama tiešsaistē
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Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs neeksistē, un informācijas atklāšanas pienākuma nav.
18. Vai lobētāji reģistrējas un laicīgi sniedz informāciju pienācīgā apjomā, kā to nosaka tiesību akti?
Rezultāts: 0 - Juridiskajiem pienākumiem lobētāji nepakļaujas vai dara to reti
Komentārs par indikatora rezultātu:
Nepastāv ne reģistrs, ne kontroles mehānismi.

Uzraudzība, pārbaudes un sankcijas
19. Vai darbojas neatkarīga, pilnvarota uzraudzības institūcija ar pietiekamiem resursiem, kam ir pienākums organizēt
lobētāju reģistrāciju, konsultāciju sniegšanu fiziskām personām un organizācijām, kontrolēt atskaites un
izmeklēt varbūtējus pārkāpumus vai anomālijas (ieskaitot pilnvaras veikt izmeklēšanu pēc sūdzībām vai uzsākt
to pēc savas iniciatīvas, arī ja sūdzību nav bijis)?
Rezultāts: 0 - Nav uzraugošās iestādes
Komentārs par indikatora rezultātu:
Ja tiek iesniegtas sūdzības par jautājumiem, kas attiecas uz lobēšanu, tās parasti ir saistītas ar kukuļošanu. Šādos
gadījumos KNAB ir atbildīgs par atbildes sniegšanu uz sūdzību un reaģēšanu uz to.

20. Vai darbojas proaktīvs ziņojumu un atskaišu pārbaudes, kā arī anomāliju konstatēšanas mehānisms?
Rezultāts: 0 - Pārbaudes mehānisma nav
21. Vai uzraugošā iestāde praksē konstatē anomālijas un attiecīgi rīkojas?
Rezultāts: 0 - Anomālijas netiek konstatētas, ja tiek, tad ļoti reti
Komentārs par indikatora rezultātu:
Uzraugošās iestādes nav.
22. Vai uzraugošā iestāde praksē rīkojas, reaģējot uz citu personu (piem., pētnieciskie žurnālisti) ziņojumiem par
konstatētajām anomālijām?
Rezultāts: 0 - Anomālijas netiek konstatētas, ja tiek, tad ļoti reti
Komentārs par indikatora rezultātu:
Uzraugošās iestādes nav. Pētnieciskie žurnālisti seko anomālijām, kas konstatētas informācijas publiskošanas jomā, kā
arī izmeklē lobētāju interešu konfliktus un pilnvaru izmantošanu personiska labuma gūšanai, tāpat arī gadījumiem,
kad valsts amatpersonas vai deputāti, pieņemot tiesību aktu projektus, ignorē sabiedrības intereses.
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23. Vai tiesību aktos ir paredzētas sankcijas par apzināti nepatiesu lobētāja reģistrāciju vai atskaiti, vai atskaites
neiesniegšanu?
Rezultāts: 0 - Sankcijas nav paredzētas
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs nepastāv, un ziņošana nenotiek, sankciju nav.
24. Vai praksē tiek piemērotas soda sankcijas par apzināti nepatiesa ziņojuma iesniegšanu vai lobētāju reģistrācijas
ziņojuma neiesniegšanu?
Rezultāts: 0 - Nekad
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs nepastāv, un ziņošana nenotiek, sankciju nav.
25. Vai uzraugošajām iestādēm ir pienākums publiski atklāt visu fizisko personu vārdus vai organizāciju nosaukumus,
kas pārkāpušas lobēšanas noteikumus vai ierobežojumus?
0 - Nav pienākuma publiskot noteikumu pārkāpēju identitāti
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs nepastāv, un ziņošana nenotiek.
26. Vai uzraugošās iestādes praksē publiski atklāj visu fizisko personu vārdus vai organizāciju nosaukumus, kas
pārkāpušas lobēšanas noteikumus?
Rezultāts: 0 - Nekad
Komentārs par indikatora rezultātu:
Reģistrs nepastāv, un ziņošana nenotiek

Likumdošanas dokumentācija
27. Vai tiesību akti paredz pienākumu publicēt “likumdošanas dokumentāciju” (dokumentu, kas atspoguļo laiku un
notikumu, kad deputāti un augstas valsts amatpersonas155 kontaktējušās ar ieinteresētajām personām, personu identitāti un kontaktēšanās tematu)?
Rezultāts: 2 - Tiesību akti paredz, ka likumdošanas dokumentācija jāpublicē kā ikviena tiesību akta pielikums
Komentārs par indikatora rezultātu:
Tiesību akti paredz, ka jāatklāj informācija par ieinteresētās personas identitāti un tās viedokli par likumdošanas iniciatīvu.
28. Vai likumdevējs/valsts amatpersonas praksē publicē likumdošanas dokumentāciju, kurā norāda ziņas par laiku,
kad bijusi kontaktēšanās ar ieinteresētajām personām, šo personu identitāti un kontaktēšanās saturu?
Rezultāts: 1 - Likumdevējs/valsts amatpersonas publicē daļu informācijas par kontaktēšanos, bet nepietiekamā apjomā

155 Par augstām valsts amatpersonām pamatā uzskata personas, kas ieņem vadošus amatus un kam ir tiesības pieņemt

lēmumus.
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Komentārs par indikatora rezultātu:
Likumdevējs/valsts amatpersonas publicē likumdošanas dokumentāciju, kurā minēts tikai organizācijas nosaukums.
29. Vai augstām valsts amatpersonām ir pienākums proaktīvi publicēt informāciju par sanāksmēm: darba grafiku
un kārtību, no lobētājiem saņemtos dokumentus utt.
0 - Nav pienākuma publiskot informāciju, kas saistīta ar sanāksmēm
Komentārs par indikatora rezultātu:
Prasība nav obligāta. Tās pildīšana ir uzskatāma par labas gribas izpausmi vai ētisku rīcību, bet šādas deputātu un valsts
amatpersonu rīcības kontroles mehānisms nav izveidots.
30. Vai deputātiem (valsts un pašvaldību līmenī) ir pienākums proaktīvi publicēt informāciju par sanāksmēm: darba
grafiku un kārtību, no lobētājiem saņemtos dokumentus utt.
1 - Daļējas prasības publiskot informāciju, kas saistīta ar sanāksmēm
Komentārs par indikatora rezultātu:
Pastāv prasība daļēji atklāt informāciju par sabiedrības līdzdalību. Parlamenta un Ministru kabineta sēžu darba kārtības
un protokoli tiek publicēti. Personīgās darba kārtības publiskošana ir brīvprātīga izvēle. Tiesību akti paredz, ka jāiekļauj
informācija par apspriestajiem sabiedrības pārstāvju, kā arī lobētāju priekšlikumiem, bet tā ne vienmēr tiek pilnībā
atspoguļota, un kontroles mehānisma nav.

Godīgums
Jautājumi, kas jāpatur prātā, veidojot ziņojumu par šo sadaļu: vai lobētājiem (un uzņēmumiem), kā arī lobēšanas
adresātiem eksistē efektīvs ētikas kodekss, cik lielā mērā tas funkcionē? Vai godīguma ievērošanas pienākums ir uzlikts
gan lobētājiem, gan valsts amatpersonām/pārstāvjiem?

Ierobežojumi pēc darba tiesisko attiecību beigām un pirms to uzsākšanas
31. Vai tiesību akti nosaka samērīgu moratoriju jeb ierobežojuma periodu, kurā bijušie parlamenta deputāti, augsti
valsts ierēdņi, ministri un padomnieki nevar kļūt par lobētājiem?
1 - Paredzētais ierobežojuma periods ir īsāks par 2 gadiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Ir noteikts 2 gadu ierobežojums noteikta līmeņa darbam publiskajā sektorā noteiktos gadījumos, piemēram, ja personai bijušas pilnvaras pieņemt jebkādus finansiālus lēmumus, kas skar uzņēmumu, kamēr šī persona bijusi valsts
amatpersona (Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10. panta septītā daļa). Vispārīga
aizlieguma kļūt par lobētāju nav, regulējums ir fragmentārs. Tiesību akts: http://likumi.lv/doc.php?id=61913
32. Vai uz bijušajiem valsts un pašvaldību deputātiem, augstiem valsts ierēdņiem (ieskaitot uzraudzības iestāžu
darbiniekus), valsts un pašvaldību izpildvaras locekļiem un padomniekiem, kas vēlas kļūt par lobētājiem, attiecas „ierobežojuma periods”?
0 - Ierobežojuma periods nav paredzēts
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Atzīmējiet, uz ko attiecas:
Bijušie deputāti (valsts)
Bijušie deputāti (pašvaldības)
Bijušie valsts izpildvaras locekļi
Bijušie pašvaldību izpildvaras locekļi
Padomnieki
Augstākie valsts ierēdņi
Augstākie uzraudzības iestāžu darbinieki
Cits
33. Vai praksē bijušie parlamenta deputāti, augsti valsts ierēdņi, izpildvarai piederīgas personas un padomnieki viegli
un nepastarpināti pāriet uz lobēšanas nozari?
Rezultāts: 1 - Ir bijuši vairāki gadījumi, kad bijušie parlamenta deputāti, augsti valsts ierēdņi, ministri, ministru padomnieki
tieši pāriet uz lobēšanas nozari
34. Vai tiesību akti nosaka pienākumu bijušajiem valsts un pašvaldību deputātiem, augstiem valsts ierēdņiem
(ieskaitot uzraudzības iestāžu darbiniekus), valsts un pašvaldību izpildvaras locekļiem un padomniekiem
saņemt īpašas ētikas komisijas/aģentūras atļauju pirms darba uzsākšanas privātajā sektorā, kas tiem dos iespēju
lobēt savu iepriekšējo darba devēju?156
Rezultāts: 0 - Atļauja nav nepieciešama
35. Vai bijušie valsts un pašvaldību deputāti, augsti valsts ierēdņi (ieskaitot uzraudzības iestāžu darbiniekus), valsts un
pašvaldību izpildvaras locekļi un padomnieki praksē lūdz īpašas ētikas komisijas/aģentūras atļauju pirms darba
uzsākšanas privātajā sektorā, kas tiem dos iespēju lobēt savu iepriekšējo darba devēju?157
Rezultāts: 0 - Nekad
36. Vai darbojas neatkarīga, pilnvarota uzraudzības institūcija ar pietiekamiem resursiem, kam ir pienākums kontrolēt,
kā tiek ievēroti ierobežojumi topošajiem un bijušajiem darbiniekiem, konsultēt fiziskas personas un organizācijas,
izmeklēt varbūtējus pārkāpumus vai anomālijas?
Rezultāts: 2 – Eksistē iestāde ar pienācīgām pilnvarām un pietiekamiem resursiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Eksistē institūcija, kas uzrauga minēto jautājumu izpildi, - KNAB.

Valsts sektorā nodarbināto ētikas kodeksi
37. Vai publiskā sektora uzvedības kodeksos ir regulēts ētiska/atbildīga lobēšana (piem., vai tie nosaka standartus,
kā valsts amatpersonām komunicēt ar interešu grupām, paredz pienākumu dokumentēt kontaktēšanos, ziņot
augstākām amatpersonām par nereģistrētu vai prettiesisku lobēšanu?)
Rezultāts: 1 - Uzvedības kodeksi ētisku lobēšanu aplūko fragmentāri vai nepietiekami

156 Labs informācijas avots par šo indikatoru ir OECD Ziņojuma projekts par paveikto OECD atklātas un godīgas lobēšanas

principu ieviešanā (OECD Draft Report on Progress made in implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity
in Lobbying), 59.-62.lpp.
157 Labs informācijas avots par šo indikatoru ir OECD Ziņojuma projekts par paveikto OECD atklātas un godīgas lobēšanas
principu ieviešanā (OECD Draft Report on Progress made in implementing the OECD Principles for Transparency and
Integrity in Lobbying), 63.lpp.
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Komentārs par indikatora rezultātu:
Dažādu valsts institūciju rīcības kodeksi paredz mehānismus attiecībā uz saziņu ar lobētājiem un kā izmantot
informāciju (konsultēšanās, tikšanās, izturēšanās).
38. Vai publiskā sektora uzvedības kodeksi nosaka standartus valsts amatpersonu rīcībai interešu konflikta gadījumā?
Rezultāts: 1 – Uzvedības kodeksi interešu konflikta jautājumus apraksta daļēji vai nepietiekamā apjomā
Komentārs par indikatora rezultātu:
Šo jautājumu regulē likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
39. Vai publiskā sektora uzvedības kodeksi nosaka standartus valsts amatpersonu rīcībai attiecībā uz dāvanām un
viesu uzņemšanu?
Rezultāts: 2 – Uzvedības kodeksi dāvanu un viesu uzņemšanas jautājumus apraksta izsmeļoši
Komentārs par indikatora rezultātu:
Šo jautājumu regulē likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
40. Vai publiskā sektora uzvedības kodeksi izsmeļoši regulē saistību un mantiskā stāvokļa deklarēšanu?
Rezultāts: 2 – Uzvedības kodeksi saistību un mantiskā stāvokļa deklarēšanas jautājumus apraksta izsmeļoši
Komentārs par indikatora rezultātu:
Šo jautājumu regulē likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Ienākumu deklarēšana ir
obligāta, informācija ir pieejama sabiedrībai.
41. Vai eksistē sūdzību iesniegšanas mehānisms, kuru var izmantot jebkura valsts amatpersona vai iedzīvotājs, lai
ziņotu par valsts institūciju ētikas kodeksu pārkāpumiem?
Rezultāts: 1 - Sūdzību iesniegšanas mehānisms ir, bet tā darbība ir ierobežota
Komentārs par indikatora rezultātu:
Sūdzības iespējams iesniegt saskaņā ar Iesniegumu likumu un tās adresēt tieši Ētikas komisijai. TI Latvijas nodaļas
ieteikumi paredz, ka nepieciešams paplašināt sabiedrības tiesības vērsties Ētikas komisijā par valsts institūciju ētikas
kodeksu pārkāpumiem, bet atbildīgās iestādes tos kopš 2007. gada nav ņēmušas vērā.
42. Vai pastāv apmācības un informatīvas programmas valsts ierēdņiem par godīguma jautājumiem, ieskaitot lobēšanas
noteikumiem un vadlīnijām?
Rezultāts: 1 - Fragmentāra, neregulāra pieeja apmācībām un informēšanai par godīguma jautājumiem
Komentārs par indikatora rezultātu:
Notikušas neregulāras apmācības, bet uzsvars tiek likts uz Interešu konflikta likuma ieviešanu, pretkorupcijas likumiem utt.
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Lobētāju ētikas kodeksi
43. Vai pastāv ar likumu noteikts lobētāju uzvedības kodekss, kas skaidri nosaka arī sankcijas par lobēšanas regulējuma
neievērošanu?
Rezultāts: 0 - Uzvedības kodeksa nav
44. Vai praksē tiek piemērotas sankcijas par lobēšanas noteikumu neievērošanu?
Rezultāts: 0 - Sankcijas piemēro reti/nekad
45. Vai tiesību akti un/vai lobētāju uzvedības kodekss paredz atklāšanas pienākumu un ierobežo lobētāju pieņemšanu
darbā uzraudzības, finansiālu lēmumu pieņemšanas vai padomdevēja amatā izpildvarā?
1 - Ierobežojumi un atklāšanas pienākums nav pietiekami (piem., ja lobētājam jāiesniedz pieteikums izslēgšanai no
reģistra, bet citu ierobežojumu nav)
Komentārs par indikatora rezultātu:
Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” regulē valsts amatpersonu darbību un interešu
konflikta, kā arī finanšu informācijas atklāšanu. Tiesību akti neattiecas uz citu amatu ieņēmējiem valsts iestādēs,
piemēram, padomniekiem. Regulējums pastāv no amatpersonu, nevis lobētāju viedokļa.
46. Vai tiesību akti un/vai uzvedības kodekss aizliedz vienlaikus darboties kā lobētājam un valsts amatpersonai?
Rezultāts: 1 – Tiesību akti/uzvedības kodekss vienlaicīgu darbošanos lobētāju un valsts amatpersonas statusā vērtē
negatīvi, bet to tieši neaizliedz
Komentārs par indikatora rezultātu:
Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka valsts amatpersonu darbību. Ir atļauts
vienlaikus darboties noteiktās profesijās, kā arī ir paredzēts, ka gadījumā, ja lēmuma pieņēmējam pastāv jebkāds
interešu konflikts interešu pārstāvības jautājumos, piemēram, ģimenes saites ar kādu uzņēmumu u.tml., tam ir sevi
jāatstata no lēmuma pieņemšanas procesa un jāatturas no piedalīšanās tajā. Kopumā amatpersonai nav aizliegts darboties kā lobētājam, bet tiesību akti ierobežo valsts amatpersonas un lobētāja amatu savienošanu.
47. Vai darbojas sūdzību mehānisms, kuru var izmantot jebkurš politikas izstrādātājs vai privātpersona, lai iesniegtu
sūdzības par lobēšanas noteikumu pārkāpumiem?
Rezultāts: 0 - Sūdzību iesniegšanas mehānisma nav
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Lobētāju pašregulācijas ētikas kodeksi
48. Vai pastāv pašpārvaldes ētikas kodeksi, ko veido profesionālu lobētāju apvienības vai paši uzņēmumi?*
1 - Ētikas kodekss eksistē, bet tas ir nepilnīgs
Komentārs par indikatora rezultātu:
Uzvedības kodekss eksistē, bet nav skaidru kontroles mehānismu un sankciju par lobēšanas ētikas neievērošanu.
49. Vai esošajos lobētāju pašpārvaldes ētikas kodeksos ir minēti noteikti uzvedības principi, kas novērš lobētāju
nonākšanu neētiskās situācijās?*158
Rezultāts: 1 - Kodeksos minēti uzvedības noteikumi, bet tie ir nekonkrēti un/vai nepilnīgi
Atzīmējiet visas kategorijas, uz ko attiecas kodeksi:
Prasība pēc godīgas, precīzas informācijas sniegšanas valsts amatpersonām
Prasība pēc laicīgas klienta identitātes un pārstāvēto interešu atklāšanas valsts amatpersonām
Atturēšanās no prettiesiski iegūtas informācijas izmantošanas
Atturēšanās no valsts amatpersonu mudināšanas uz likumpārkāpumiem
Aizliegums lobētājām valsts amatpersonai piešķirt dāvanas, kuru vērtība pārsniedz noteikto, finansiālu kompensāciju,
darba attiecību uzsākšanu.
Prasība pēc laicīgas jebkura interešu konflikta atklāšanas un šāda konflikta vadība vai sevis atstatīšana no uzdevuma
veikšanas
Ētikas apmācības kā priekšnoteikums dalībai apvienībā.
Saprātīgi neatkarīga monitoringa mehānisma noteikšana ar mērķi uzraudzīt un panākt ētikas kodeksa ievērošanu.
Citi, lūdzu norādīt ___________________________
50. Vai esošie pašpārvaldes kodeksi paredz lobētāju pienākumu publiski atklāt pārstāvēto personu un lobēšanas mērķi?*
Rezultāts: 0 - Lobētājiem nav pienākuma publiskot informāciju
51. Vai esošie pašpārvalžu kodeksi aizliedz vienlaicīgi darboties kā lobētājam un kā valsts amatpersonai?*
Rezultāts: 0 - Nav minēti aizliegumi vienlaicīgi darboties kā lobētājam un kā valsts amatpersonai
52. Vai pastāv sūdzību iesniegšanas mehānisms, kas ļauj ikvienam apvienības biedram un citām personām iesniegt
sūdzības par lobētāju ētikas kodeksa pārkāpumiem?*
Rezultāts: 0 - Sūdzību iesniegšanas mehānisma nav
53. Vai pastāv saprātīgi neatkarīgi monitoringa mehānismi ar mērķi uzraudzīt un panākt ētikas kodeksa(-u) ievērošanu?*
Rezultāts: 0 - Monitoringa un piespiedu mehānismu nav

Vienlīdzīgas piekļuves iespējas – vienādas iespējas visiem
Jautājumi, kas jāpatur prātā, veidojot ziņojumu par šo sadaļu: Vai sistēma pietiekami nodrošina dažādu interešu
pārstāvju piedalīšanos, priekšlikumu un pierādījumu iesniegšanu, tā iegūstot politiku, tiesību aktus un lēmumus, kas
vislabāk atbilst sabiedrības un demokrātijas interesēm?

158 Balstīts uz OECD 2009. gadā izdoto publikāciju „Lobētāji, valsts pārvalde un sabiedrības uzticība: pašregulācija kā godīguma

veicinātāja” („Lobbyists, government and public trust: Promoting integrity by self-regulation”), 33.lpp.
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=gov/pgc%282009%299
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Konsultācijas un sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā
54. Vai tiesību akti paredz parlamenta pienākumu ļaut privātpersonām un sabiedrības pārstāvjiem (uzņēmumiem
un sabiedriskajām organizācijām) uz vienlīdzības pamata ar deputātiem sniegt viedokli par apspriežamajiem
jautājumiem, likumdošanas procesā pienācīgi plānojot to informēšanu un atvēlot laiku to uzklausīšanai?
Rezultāts: 1 - Tiesību akti paredz parlamenta pienākumu ļaut privātpersonām un sabiedrības pārstāvjiem (uzņēmumiem
un sabiedriskajām organizācijām) sniegt viedokli deputātiem par apspriežamajiem jautājumiem, bet nav noteikta
vienlīdzīga piekļuve, laicīga informēšana un laiks to uzklausīšanai
55. Vai vienā vai vairākos tiesību aktos ir paredzēti dažādi sabiedrības līdzdalības veidi politikas definēšanā, ieviešanā
un izvērtēšanā, ieskaitot termiņus un īpaši izveidotus mehānismus informācijas izplatīšanai par atklātajām
sēdēm, pieteikšanās un dalības kārtību tajās, instrumentiem un rīkiem, ar kuru palīdzību var iesniegt komentārus
un viedokļus par konkrētām politikas tēmām?
Rezultāts: 2 - Jā, ir īpašs tiesiskais regulējums, kas vienā vai vairākos tiesību aktos skaidri nosaka dažādus sabiedrības
līdzdalības veidus politikas definēšanā, ieviešanā un izvērtēšanā, ieskaitot termiņus un īpaši izveidotus mehānismus
informācijas izplatīšanai par atklātajām sēdēm, pieteikšanās un dalības kārtību tajās, instrumentiem un rīkiem, ar kuru
palīdzību var iesniegt komentārus un viedokļus par konkrētām politikas tēmām.
56. Vai tiesiskais regulējums tieši paredz, ka valsts institūcijām jānodrošina visu skarto sabiedrības grupu iesaistīšana
lēmumu pieņemšanas procesā?
Rezultāts: 1 - Eksistē atsevišķi noteikumi par skarto sabiedrības grupu vienlīdzīgu piedalīšanos, bet tie ir nekonkrēti vai
tiem ir politikas veidošanas ieteikumu raksturs.
Komentārs par indikatora rezultātu:
Tiesību aktos ir paredzēts, ka ieinteresētajām personām jāiesaistās lēmumu pieņemšanas procesā, bet vienlīdzības
princips tieši nav paredzēts.
57. Vuras no minētajām sabiedrības līdzdalības formām praksē tiek bieži izmantotas?159
X neformālas konsultācijas ar atsevišķām grupām
Plašai sabiedrībai izplatīti uzaicinājumi sniegt viedokli
X Publisks paziņojums ar uzaicinājumu sniegt viedokli
X Publiska apspriešana
X Viedokļu sniegšana tiešsaistē
X Konsultatīvās/ekspertu grupas
Publiska projekta izstrādes darba grupa/komiteja
Citi, lūdzu norādīt __________________________________
58. Vai praksē sabiedrības līdzdalība ir pieejama jebkuram sabiedrības loceklim?
Rezultāts: 2 - Līdzdalība parasti ir pieejama jebkuram sabiedrības loceklim
59. Vai praksē tiek publicēti līdzdalības procesa dalībnieku viedokļi?
Rezultāts: 1 - Līdzdalības procesa dalībnieku viedokļi tiek publicēti, bet ne vienmēr

159 A good source of information for indicators 56-58 is the OECD Draft Report on Progress made in implementing the OECD

Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, p. 20. Indikatora jautājumu sagatavošanā lielā mērā izmantots OECD
ziņojuma projekts.
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60. Vai tiesību normas tieši paredz, ka valsts iestādēm ir detalizēti jāpaskaidro, kā un kādēļ politikas izstrādes un
lēmumu pieņemšanas procesā ņemti vai nav ņemti vērā dažādi līdzdalības gaitā iesniegtie viedokļi?
Rezultāts: 2 - Normatīvie akti tieši paredz, ka valsts iestādēm pēc līdzdalības procesa ir pienākums detalizēti paskaidrot, kā
un kādēļ iesniegumi ir vai nav ņemti vērā politikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesā.
Komentārs par indikatora rezultātu:
Ministru kabineta instrukcija Nr. 20 paredz valsts iestāžu pienākumu paskaidrot, kādēļ ir vai nav ņemti vērā saņemtie
viedokļi.

Konsultatīvo/ekspertu grupu sastāvs

160

61. Vai ir ar likumu noteikts, ka konsultatīvo/ekspertu grupu sastāvam jābūt sabalansētam (starp privātā sektora
un sabiedrības pārstāvjiem)?
Rezultāts: 0 - Nav noteikta prasība pēc sabalansēta sastāva
62. Vai praksē konsultatīvo/ekspertu grupu sastāvs ir sabalansēts (starp privātā sektora un sabiedrības pārstāvjiem)?
Rezultāts: 1 - Konsultatīvo grupu sastāvs dažkārt ir sabalansēts, dažkārt nav
63. Vai lobētājiem ir liegts piedalīties konsultatīvajās/ekspertu grupās privātpersonu statusā?
Rezultāts: 0 - Lobētāji var neierobežoti piedalīties konsultatīvajās grupās privātpersonu statusā
64. Vai uzņēmumu valdes locekļiem ir liegts piedalīties konsultatīvajās/ekspertu grupās privātpersonu statusā?
Rezultāts: 0 - Valdes locekļi var neierobežoti piedalīties konsultatīvajās grupās privātpersonu statusā
65. Vai eksistē pienākums publiskot informāciju par konsultatīvo/darba grupu dalībniekiem, darba kārtību, protokoliem
un dalībnieku viedokļiem?
Rezultāts: 1 - Informācija ir pieejama, taču vienīgi pēc pieprasījuma

160 Atbilstoši OECD definīcijai konsultatīvā vai ekspertu grupa ir jebkura valsts (likumdevēja varas, izpildvaras, tiesu varas)

izveidota komiteja, padome, komisija, konference, panelis, darba grupa vai apakškomiteja, vai šādas apvienības
struktūrvienība, kas sniedz valstij padomus, ekspertu atzinumus vai ieteikumus. Dažās valstīs konsultatīvo grupu darbība tiek
regulēta dažādi atkarībā no tā, par kuru sektoru vai institūciju ir runa. Ja ir šāda situācija, iesakām galvenokārt uzmanību
pievērst parlamentārajām darba grupām, kas iesaistītas likumdošanas procesā. A good source of information for this set of
indicators is the OECD Draft Report on Progress made in implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in
Lobbying, p. 66-68. Indikatora jautājumu sagatavošanā lielā mērā izmantots OECD ziņojuma projekts.
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2. pielikums: Metodoloģiska piezīme
Šis ziņojums ir daļa no Eiropas Komisijas finansētā projekta „Nē noslēpumainībai Eiropas politikā”, kura laikā 19 Eiropas
valstīs tiek izvērtēta situācija lobēšanas un tās tiesiskā regulējuma jomā attiecīgajā valstī.161

Ziņojuma mērķi ir:
•
•
•
•

Izvērtēt pastāvošo lobēšanas tiesisko regulējumu, politiku un praksi Latvijā.
Apkopot informāciju par korupcijas riskiem un gadījumiem, kuru iemesls ir nepienācīga kontrole pār lobēšanu.
Izcelt Latvijas daudzsološās pieredzes piemērus lobēšanas jomā.
Sniegt ieteikumus un piedāvāt risinājumus lēmumu pieņēmējiem un interešu pārstāvjiem publiskajā un privātajā sektorā.

Definīcijas
Šī projekta vajadzībām lobēšanas definīcija ir “jebkāda tieša vai netieša komunikācija ar valsts amatpersonām, politisku
lēmumu pieņēmējiem vai deputātiem, ko veic organizēta apvienība vai kas tiek veikts tās vārdā, ar mērķi ietekmēt
lēmumu pieņemšanu.” 162
Mūsu pieeja lobēšanas regulējuma un prakses novērtēšanā
Atklātībai ir nenovērtējama nozīme, ja vēlamies atjaunot sabiedrības uzticību politikai. Pētot atklātību lobēšanas
procesā, mūsu pētījuma mērķis bija atbildēt uz šādu visaptverošu jautājumu: cik lielā mērā sabiedrība ir pienācīgi
informēta par (a) personām, kas lobē valsts amatpersonas, (b) jautājumiem, par ko notiek lobēšana, (c) kad un kā
notiek lobēšana, (d) kādas ir lobēšanas izmaksas, (e) kāds ir lobēšanas procesa rezultāts utt. Mēs arī centāmies
noskaidrot, vai atklātības ievērošanas pienākums ir uzlikts gan lobētājiem, gan valsts amatpersonām/pārstāvjiem.
Mūsuprāt, atklātībai lobēšanā jābūt daļai no plašāka valsts sektora godīguma regulējuma, kas novērstu interešu
konflikta riskus svarīgu lēmumu pieņemšanā. Lai saprastu, cik labi valstis ir aizsargātas no pārmērīgas lobēšanas,
mēs savā pētījumā meklējām atbildes uz šādiem visaptverošiem jautājumiem par ētisku lobēšanu: vai lobētājiem
(un uzņēmumiem), kā arī lobēšanas adresātiem eksistē efektīvs ētikas kodekss, cik lielā mērā tas funkcionē? Vai
godīguma ievērošanas pienākums ir uzlikts gan lobētājiem, gan valsts amatpersonām/pārstāvjiem?
Visbeidzot, lobēšanas regulēšanā liela nozīme ir atklātībai un godīgumam, bet tam jābūt papildinātam ar noteikumiem, kas paredz vienlīdzīgu piekļuvi lēmumu pieņēmējiem, kas ir būtiski no politiskās sistēmas taisnīguma un
daudzpusības viedokļa. Mūsu pētījumā tika uzdots jautājums, vai sistēma pietiekami nodrošina dažādu interešu
pārstāvju piedalīšanos, priekšlikumu un pierādījumu iesniegšanu, tā iegūstot politiku, tiesību aktus un lēmumus,
kas vislabāk atbilst sabiedrības un demokrātijas interesēm.

„Lobētāji” var būt ne tikai profesionāli lobētāji, bet privātā sektora pārstāvji (štata lobētāji), sabiedrisko attiecību konsultanti, pārstāvji no NVO, komercsabiedrībām, nozares/profesionālajām apvienībām, arodbiedrībām, domnīcām, advokātu
birojiem, reliģiskajām organizācijām un zinātnes aprindām.163

161 Tā dalībvalstis ir Austrija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Igaunija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva,

Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Apvienotā Karaliste.

162 Šī definīcija ir izveidota, lielā mērā balstoties uz „Sunlight Foundation Lobēšanas vadlīnijām” (Sunlight Foundation Lobbying

Guidelines) (http://sunlightfoundation.com/blog/2013/12/03/announcing-sunlights-international-lobbying-guidelines/),
OECD Ziņojuma projektu par paveikto OECD atklātas un godīgas lobēšanas principu ieviešanā (2014, tiks izdots) un Eiropas
Padomes Parlamentārās asamblejas rekomendāciju Nr. 1908 (2010) par lobēšanu demokrātiskā sabiedrībā.
163 Skat. „Transparency International” (2012) Reģionālās politikas ziņojumu ”Lobēšana Eiropas Savienībā: Vienādas iespējas
visiem” (‘Lobbying in the European Union: Levelling the Playing Field’), pieejams tiešsaistē http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Politik/ENIS_Regional_Policy_Paper_Lobbying.pdf
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Mēs uzskatām, ka regulējums būtu jāattiecina uz ikvienu profesionālu lobētāju, un mūsu definīcija apzināti neaptver
individuālus pilsoņus, kas paši aizstāv savas intereses. Tas tiek uzskatīts par normālu demokrātijas procesa daļu, kas
nebūtu bez vajadzības jāregulē. Ziņojumam pievienoti vairāki prakses piemēri, kas ilustrē pārmērīgu lobēšanu finanšu
un dabas aizsardzības nozarēs un acīmredzami parāda, ka pastāv risks plašākai sabiedrībai, ja lobēšana notiek slepus
(īpaši publiskajos iepirkumos) vai netiek regulēta. Lai beigtu uz pozitīvākas nots, mēs norādām arī vairākus identificētus
daudzsološus prakses piemērus nevalstisko organizāciju un valsts institūciju darbībā.

Datu vākšana un pārbaude
Pētījumu no 2014. gada marta līdz jūlijam veica Agnese Alksne, Transparency International Latvijas nodaļas (“Sabiedrība
par atklātību – Delna”) pārstāve. Veicot pētījumu, pētniece izmantoja vairākus palīgavotus, tajā skaitā pētījumus, ko veikusi Transparency International Latvijas nodaļa: “ Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums, Latvija” (2011); „Informācijas
pieejamība valsts un pašvaldību iestādēs” (2011); „Priekšlikumi Saeimas darba atklātības veicināšanai” (2012). Pētniece izmantoja arī Valta Kalniņa pētījumu „Parlamentārā lobēšana starp pilsoņa tiesībām un korupciju” (2004). Mārtiņa Krieviņa
pētījums “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ieteikto profesionālu lobēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību
regulējošo tiesību aktu ietekmes novērtējums” (“Impact Assessment of the New Regulatory Measures Proposed by the
Corruption Prevention and Combating Bureau on Professional Lobbying Service Providers in Latvia”, Rīgas Stokholmas ekonomikas augstskola, 2012) tika izmantots, lai izvērtētu lobēšanas regulēšanas ideju attīstību Latvijā. Pētniece
izmantoja KNAB no 2007. līdz 2014. gadam izstrādātos lobēšanas regulējuma projektus un pētījumu „Atšķirība starp
tiesisku lobēšanu un korupciju” (2010). Lai izskaidrotu lobēšanas sociāli ekonomisko nozīmi, tika izmantots Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) ziņojums par Latviju un citi ziņojumi par situāciju Eiropā un pasaulē, kā arī valstu
izvērtējums. Lai analizētu lobēšanas trūkumus un definētu draudu signālus lobēšanas jomā, tika atrasti piemēri no TI
Latvijas nodaļas mājaslapas www.deputatiuzdelnas.lv un medijiem. Lai labāk izprastu, kā lobēšanu uztver sabiedrība,
tika izmantoti vairāki pētījumi, no kuriem svarīgākais bija uzņēmuma „Burson-Marsteller” pētījums „Efektīvas lobēšanas
padomdevējs Eiropā: Politikas plānotāju uzskati” (“A Guide to Effective Lobbying in Europe: The View of Policy-Makers”
(2013. gada izdevums)
Šos sekundāros datus papildina primārie dati, kas iegūti no 17 padziļinātām intervijām ar esošajiem un/vai bijušajiem
politikas plānotājiem, lobētājiem, pētnieciskajiem žurnālistiem un lobēšanas jomas ekspertiem, kā arī politologiem un
informācijas atklātības un labas pārvaldības pētniekiem publiskajā sektorā, NVO un privātajā sektorā.
Intervijas bija īpaši noderīgas, lai uzzinātu papildu informāciju, kas nav publiski pieejama, un iegūtu vispārīgas ziņas par
situāciju praksē. Intervēto personu saraksts ir pievienots šī ziņojuma 3. pielikumā. Dažos gadījumos interviju sniedzēji
lūdza saglabāt anonimitāti, jo apspriestā informācija bija sensitīva. Šos lūgumus mēs izpildījām.
Pētījums galvenokārt bija kvalitatīvs, taču tajā tika iekļauts arī kvantitatīvais elements, lai novērtētu nacionālā tiesiskā
regulējuma un pašpārvaldes regulējošo mehānismu stabilitāti un efektivitāti un ļautu savā starpā salīdzināt valstis.164
Šim mērķim pētniece apkopoja 65 indikatoru rezultātus, balstoties uz izpētes gaitā iegūtajiem kvalitatīvajiem datiem.
Indikatoru novērtēšanā tika izmantota skala ar 3 iedaļām, kurā minimālā atzīme bija 0, bet maksimālā - 2.165 Lai
aprēķinātu valsts kopējos rezultātus un rezultātus Atklātības, Godīguma un Vienlīdzīgu piekļuves iespēju jomā, tika
aprēķināta rādītāju kopsumma. Proti, tika aprēķināts 10 apakšsadaļu (Informācijas atklātība, Lobētāju reģistrācijas
kārtība, Pārbaudes un uzraudzības mehānismi, Likumdošanas dokumentācija, Ierobežojumi pēc darba tiesisko attiecību
beigām un pirms to uzsākšanas, Politikas veidotāju uzvedības/ētikas kodeksi, Lobētāju uzvedības/ētikas kodeksi, Nozares pašregulācija, Sabiedrības līdzdalība un konsultācijas lēmumu pieņemšanas procesā un Konsultatīvo un ekspertu
grupu sastāvs). Lai iegūtu kopējo rezultātu Atklātības, Godīguma un Vienlīdzīgu piekļuves iespēju jomā, tika aprēķināts
to vidējais rezultāts. Kopējais valsts iegūto punktu skaits tika aprēķināts, nosakot šo trīs jomu vidējo rādītāju.

164 Paredzēts, ka 2015. gada sākumā tiks izdots reģionāls ziņojums, kurā apkopoti un salīdzināti valstu rezultāti.

165 Atsevišķos gadījumos, kad loģiski nav iespējams paredzēt trešo atbilžu variantu, tika izmantota vienīgi minimālā atzīme (0)

un maksimālā (2).
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Aizpildītā aptaujas anketa un iegūtie rezultāti ir atrodami šī ziņojuma pielikumā (skat. 1. pielikumu).
Šis ziņojums ir detalizēts Latvijas lobēšanas ainas pārskats, kas identificē nozīmīgus trūkumus un nepilnības lobēšanas
regulējumā, kuru dēļ sabiedrība tiek pakļauta tam, ka valsts amatpersonas un tautas pārstāvji sabiedrības vārdā pieņem
nepārskatāmus un netaisnīgus lēmumus. Mūsu mērķis ir pievērst uzmanību problēmām un veicināt pozitīvas pārmaiņas.
Lai to panāktu, šis ziņojums sniedz vairākus būtiskus ieteikumus un piedāvā risinājumus konstatēto problēmu novēršanai.
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3. pielikums: Interviju saraksts
TI Latvijas nodaļas ziņojumā ietvertā informācija iegūta, intervējot 15 personas: lobētājus, esošos un bijušos valsts
ierēdņus, NVO biedrus, pētnieciskos žurnālistus un nozares pētniekus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Intervija ar Providus politikas pētnieku Valtu Kalniņu
Intervija ar Providus pētnieci Ivetu Kažoku
Intervija ar uzņēmēju pārstāvi
Intervija ar KNAB pārstāvi
Intervija ar pētniecisko žurnālistu
Intervija ar TI Latvijas nodaļas pārstāvi
Intervija ar TI Latvijas nodaļas direktoru Gundaru Jankovu
Intervija ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāju Laini Kučinsku
Intervija ar TI Latvijas nodaļas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra pārstāvi
Intervija ar lobētāju (Nr. 1)
Intervija ar lobētāju (Nr. 2)
Intervija ar lobētāju (Nr. 3)
Intervija ar bijušo ministru
Intervija ar Edgaru Pastaru, Saeimas juridiskā biroja vadītāju
Intervija ar informācijas atklātības un publiskā sektora pārvaldības pētnieku
Intervija ar amatpersonu
Intervija ar bijušo amatpersonu

Biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna”,
Transparency International Latvijas nodaļa
A.Čaka Street 4 9-4, Riga, LV-1011
Tālruņa numurs: +371 67285585
Fakss: +371 67285584
ti@delna.lv
www.delna.lv
www.facebook.com/BiedribaDelna
www.twitter.com/delna_lv

