
Starptautiska tiešsaistes konference

Ceļā uz interešu aizstāvības tiesisko 
regulējumu Latvijā

2020. gada 11. decembris

Konference veltīta interešu aizstāvības tiesiskā regulējuma izstrādei Latvijā. Ikviens konferences 
apmeklētājs varēs iepazīties ar dažādu Eiropas valstu pieredzi un praksi regulējuma izstrādē, 
pieņemšanā un ieviešanā, kā arī Atvērtās pārvaldības partnerības (OGP) lomu.

Konferenci organizē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sadarbībā 
ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un Valsts kanceleju un ar OGP atbalstu.

Norises datums un laiks: 2020. gada 11. decembris plkst. 12.30 – 16.00 (Rīgas laiks).

Konferences valoda: latviešu un angļu valoda (nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu un 
angļu valodā). 

Dalība: runātāji un diskusijas dalībnieki konferencē piedalās tiešsaistē platformā Zoom, skatītāji 
var vērot konferenci Delnas un Saeimas mājaslapās un Facebook kontos.

Reģistrācija: https://forms.gle/UK1isAd3TnJktfga7

Konferences moderators: Ieva Morica, Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore

Programma

12.30–12.40 Konferences atklāšana 
Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja 
Juris Rancāns, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisijas priekšsēdētājs

12.40–13.00 Iepazīstināšana ar Atvērtās pārvaldības partnerības programmu 
un Latvijas apņemšanos  
Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors 
Pīters Varga (Peter Varga), Atvērtās pārvaldības partnerības platformas 
reģionālais koordinators Eiropā 
Marija Emīlija Berazategi (Maria Emilia Berazategui), Transparency 
International sekretariāta Politikas un interešu aizstāvības pagaidu vadītāja 
Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore

https://forms.gle/UK1isAd3TnJktfga7


13.00–14.10 1. sesija. | Kā nodrošināt atklātību par privātu interešu ietekmi uz lēmumu 
pieņemšanu? Latvijas un Eiropas perspektīva. 

Temati: Saeimas Lobēšanas atklātības regulējuma darba grupas redzējums par 
topošā likuma tvērumu un tā nodrošinātajām iespējām. Interešu aizstāvības 
regulējuma tvērums un ietekme Īrijā, Lietuvā un citās valstīs – ko mēs no tā 
varam mācīties?

Inese Voika, Saeimas deputāte (frakcija “Attīstībai/Par!”), Saeimas Lobēšanas 
atklātības regulējuma darba grupas vadītāja 
Sergejs Muravjovs (Sergejus Muravjovas), Transparency International 
Lietuvas nodaļas direktors  
Dr. Mariana Prata (Mariana Prats), lobēšanas pētījumu koordinatore, 
politikas analītiķe, Publiskā sektora integritātes nodaļa, OECD 
Jakopo Leone, EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja (ODIHR) 
Demokrātiskās pārvaldības un dzimumu līdztiesības vienības vadītājs 
Šerija Pero (Sherry Perreault), Īrijas Ētikas un lobēšanas regulatora vadītāja

Jautājumi un atbildes

14.10 – 14.20 Pauze

14.20 – 15.30 2. sesija. | Diskusija “Interešu aizstāvis vai lobētājs: Latvijas gadījums”

 Temati: Kā interešu aizstāvības regulējums ietekmēs sabiedrības līdzdalību 
politikas veidošanā? Kādas varētu būt lielākās priekšrocības un trūkumi? Vai 
regulējumam jāattiecas tikai uz profesionālajiem interešu aizstāvjiem vai arī uz 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem?

 Līga Stafecka, biedrības “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā 
pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos 
Māris Vainovskis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju aizsardzības 
un tiesu efektivitātes darba grupas vadītājs  
Filips Rajevskis, SIA “Mediju tilts” līdzīpašnieks  
Kristīne Zonberga, biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore 
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore 
Agnese Alksne, Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma, 
valdes priekšsēdētāja 
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” 
valdes priekšsēdētājs   
Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore

Saeimas frakciju pārstāvju viedokļi

15.30 – 15.45  Kopsavilkums
 Inese Kušķe, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta 

konsultante 
Inese Voika, Saeimas deputāte (frakcija “Attīstībai/Par!”), Saeimas Lobēšanas 
atklātības regulējuma darba grupas vadītāja 
Inese Tauriņa, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore


