
 
 

 
 

 
 
 
2022. gada 16. martā 
Nr. 1-24/038_e 

 
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijai 
Paziņošanai e-adresē 

 
Par priekšlikumiem likumprojektam 
“Interešu pārstāvības likums” (Lp13/1341) 
 

Latvijas Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) pārstāv virkni finanšu iestāžu, 
tostarp kredītiestādes un pensiju fondus, kā arī komersantus, kas sniedz finanšu iestādēm 
būtiskus pakalpojumus. 

2022.gada 17.februārī Saeimas attālinātā ārkārtas sēdē 1.lasījumā tika pieņemts 
likumprojekts “Interešu pārstāvības likums” (turpmāk – Likumprojekts), nosakot priekšlikumu 
iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 17.martam.  

Ņemot vērā Likumprojekta pašreizējo redakciju, Asociācija Likumprojektam uz 
2.lasījumu sniedz šādus priekšlikumus: 

1. Papildināt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu aiz vārdiem 
“iegūšana vai apmaiņa” ar vārdiem “, un kurā papildus netiek veiktas šā panta 1.punkta 
ievaddaļā minētās darbības”. Pamatojums: svarīgi akcentēt, ka šajās sanāksmēs nenotiek 
interešu pārstāvība.  

2. Papildināt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktu aiz vārdiem 
“politisko diskusiju ietvarā” ar vārdiem “, ja šajās tikšanās un saziņā nepiedalās interešu 
pārstāvji”.  Pamatojums: ja politiķi tiekas ar ierēdņiem sanāksmēs, kas ir ārpus šī likuma, tad šādās 
sanāksmēs nepiedalās interešu pārstāvji; ja piedalās, tad uz tām jāpiemēro šis likums.  

3. Aizstāt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 1.punkta “e” apakšpunktā vārdu “kuras” ar 
vārdiem “kad tās”. Pamatojums: piemēram, goda konsulu darbība, pārstāvot arī citas intereses, 
nebūtu izņemama no šī likuma.  

4. Papildināt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 1.punkta “f” apakšpunktu aiz vārdiem 
“konsultantu darbība,” ar vārdiem “kad tie sniedz apmaksātu pakalpojumu publiskās 
varas pārstāvjiem vai tāda darbība,”. Pamatojums: valsts iestādes publiskajā iepirkumā nolīgst 
konsultāciju uzņēmumus vai auditorus, kas mēdz veikt lēmumu ietekmēšanu iestādes vārdā.  

5. Izteikt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:  
“2) interešu pārstāvis – privātpersona, kas veic interešu pārstāvību savās vai citas 
privātpersonas interesēs par atlīdzību vai bez tās. Interešu pārstāvis pārstāv citas 
privātpersonas intereses, ja tas uz līgumisku attiecību vai cita pamata ir saņēmis 
instrukcijas no jebkuras personas vai personu apvienības to interešu pārstāvībai. Interešu 
pārstāvis var būt jebkura persona neatkarīgi no tās juridiskā statusa, kā arī nereģistrēta 
apvienība.” Pamatojums: precizēta definīcija, sadalot to pa 2 pantiem.  
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6. Aizstāt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “kas” ar vārdu “ciktāl”. 
Pamatojums: piemēram, Finanšu nozares asociācijai ir deleģēts viens pārvaldes uzdevums, tomēr 
tas nedrīkstētu nozīmēt, ka tādēļ tai netiktu piemērots šis likums.  

7. Papildināt Likumprojekta 1.panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārdiem “piemērošanas 
akts” ar vārdiem “tiesību normu piemērošanas skaidrojumi, ieteikumi un vadlīnijas”. 
Pamatojums: bieži vien interešu pārstāvība ir pat daudz nozīmīgāka dažādu vadlīniju 
dokumentiem, nevis pašam likumam.  

8. Papildināt Likumprojekta 4.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:  
“(2) Reģistrā pieteikumu saskaņā ar šā panta pirmo daļu iesniedz arī gadījumā, kad 
interešu pārstāvis pārstāv savas intereses. Interešu pārstāvis pārstāv savas intereses, ja tas 
ir komersanta, organizācijas, biedrības vai nodibinājuma darbinieks, izpildinstitūcijas 
pārstāvis, prokūrists, īpašnieks, dalībnieks (akcionārs), biedrs, kapitāla daļu turētājs, 
patiesais labuma guvējs.”;  
attiecīgi mainot 4.panta pārējo daļu numerāciju. 

9. Papildināt Likumprojekta 4.panta ceturtās daļas 1.punktu aiz vārdiem “reģistrācijas 
numuru” ar vārdiem “(ja tāds ir)”. Pamatojums: nereģistrētai apvienībai nav reģistrācijas 
numura.  

10. Izslēgt no Likumprojekta 4.panta ceturtās daļas 2.punkta vārdus “vai dzīvesvietas”, 
papildināt aiz vārdiem “pasta adresi,” ar vārdiem “kā arī” un aiz vārda “tīmekļvietni” ar 
vārdiem “(ja tāda ir)”. Pamatojums: nav samērīgi un nepieciešami datu apstrādes mērķis atklāt 
visu interešu pārstāvju dzīves vietas.  

11. Papildināt Likumprojekta 4.panta ceturtās daļas 3.punktu aiz vārdiem “likumisko” ar 
vārdiem “vai citu” un aiz vārda “pārstāvju” ar vārdiem “kas tiek pilnvaroti veikt interešu 
pārstāvēšanu juridiskās personas vārdā”. Pamatojums: juridiskās personas vārdā interešu 
pārstāvību parasti veic nevis valde, bet gan citi pilnvarotie pārstāvji (arī biedru darbinieki).  

12. Papildināt Likumprojekta 4.panta ceturtās daļas 4.punktu aiz vārdiem “kas dokumentu 
izdevusi)” ar vārdiem “, bet juridiskām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru”. 

13. Papildināt Likumprojekta 4.pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:  
“(6) Ja interešu pārstāvis ir juridiska persona (arī gadījumos, kad juridiska persona 
apvieno un pārstāv citas fiziskas un juridiskas personas) vai nereģistrēta apvienība un 
fiziskās personas tikai rīkotas tās vārdā attiecīgo interešu pārstāvēšanā, reģistrā norāda 
juridisko personu vai nereģistrēto apvienību, bet fiziskās personas – kā tās likumiskos vai 
norādītos pārstāvjus. Fiziska persona var būt reģistrējusies reģistrā kā interešu pārstāvis 
gan patstāvīgi (piemēram, zvērināts advokāts), gan kā juridiskās personas pārstāvis.”; 
attiecīgi mainot 4.panta pārējo daļu numerāciju. Pamatojums: viena persona var būt vienas 
organizācijas pastāvīgs pārstāvis, kā arī patstāvīgi pati par sevi pārstāvēt klientus.  

14. Papildināt Likumprojekta 4.pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:  
“(7) Pēc interešu pārstāvja reģistrācijas, viņam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurus, 
kuru izmantot šīs personas identifikācijai. Reģistrā tiek nodrošināts, ka tajā reģistrēto 
personu vai apvienību var meklēt pēc šī identifikatora, kā arī identificēt pārstāvjus un 
juridiskās personas (nereģistrētās apvienības).”;  
attiecīgo mainot 4.panta pārējo daļu numerāciju. Pamatojums: ir svarīgi, ka katram pārstāvim 
tiek piešķirts unikāls numurs, kas ļauj to identificēt un datus apstrādāt strukturēti. Piemēram, 
sanāksmēs nelietot personas datus, kurus var būt grūti nolasīt, bet tā vietā izmantot vienotu 
numuru.  
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15. Papildināt Likumprojekta 6.panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārda “honorāru” ar vārdiem 
“vai citu atlīdzību”. Pamatojums: honorārs ir ļoti specifisks termins, tādēļ minama arī cita 
atlīdzība. Piekrītam, ka veiksmes atlīdzības nolīgšana bieži vien liek pārstāvjiem rīkoties pārāk 
aktīvi.  

16. Papildināt Likumprojekta 6.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:  
“8) sniegt publiskās varas pārstāvim informāciju, kā intereses interešu pārstāvis pārstāv, 
kā arī norādīt šā likuma 4.panta septītajā daļā minēto numuru.”. Pamatojums: jābūt 
pienākumam sevi identificēt, lai personu var fiksēt.  

17. Papildināt Likumprojekta 7.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda “kontaktus” ar 
vārdiem “amata (darba) aprakstā neparedzētā veidā”. Pamatojums: ir amatpersonas, kuru 
pienākums ir organizēt tikšanās ar ministru (piemēram).  

18. Papildināt Likumprojekta 7.panta pirmās daļas 4.punktu aiz vārda “nodrošināt” ar 
vārdiem “amata (darba) aprakstā neparedzētā veidā”. Pamatojums: ir amatpersonas, kuru 
pienākums ir organizēt tikšanās ar ministru (piemēram). 

19. Papildināt Likumprojekta 7.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:  
“(4) Publiskās varas pārstāvim ir pienākums informēt uz tikšanos uzaicinātos dalībniekus 
par to, vai sanāksme paredzēta kā tāda, kas atbilst šā likuma 1.panta 1.punkta 
izņēmumiem, kā arī ir pienākums fiksēt šā likuma 4.panta septītajā daļā minēto numuru 
un ievadīt to reģistrā, lai attiecīgā informācija būtu pieejama ikvienam un interešu 
pārstāvim (tai skaitā nolūkā apstrīdēt piedalīšanās faktu).”. Pamatojums: privātpersonām ir 
jābūt informētām, par to, kāds ir katras sanāksmes statuss, lai netiktu sodītas par neapzinātu šā 
likuma pārkāpšanu.  

20. Papildināt Likumprojekta 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:  
“(5) Publiskās varas pārstāvim ir pienākums izskatīt interešu pārstāvja sūdzību, ja viņš 
apstrīd, ka piedalījies tikšanās, kurā veikta interešu pārstāvība.”. 

21. Papildināt Likumprojekta pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:  
“2. Ministru kabinets nodrošina, ka šā likuma 3.pantā minētais reģistrs sāk darbu dienā, 
kad stājas spēkā likums.”; 
Uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu. 

22. Papildināt Likumprojekta pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:  
“3. No 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim piemērojama šā likuma 5.panta 
otrā un trešā daļa.” 
 
Lai veicinātu šo priekšlikumu skaidrošanu un rastu veiksmīgākos risinājumus, Asociācija 

ir gatava piedalīties Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē, lai 
pamatotu attiecīgo priekšlikumu nepieciešamību. Asociācija pateicas Saeimas Aizsardzības, 
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai par līdzšinējo sadarbību un Asociācijas viedokļa 
uzklausīšanu. 

 
 
Ar cieņu 
 
 
valdes priekšsēdētāja                                                          Sanita Bajāre   

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
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DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Edgars Pastars, edgars.pastars@financelatvia.eu 
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