
 
 
 
 

2021. gada ziņojums 
par Pārredzamības reģistra 

darbību, 
 
 

ko Pārredzamības reģistra valde 
 

iesniedz 
 

Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Komisijai 
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reģistru ir jāiesniedz gada ziņojums par Pārredzamības reģistra darbību parakstītājām iestādēm.  

Šajā ziņojumā ir sniegta faktiska informācija par Pārredzamības reģistru, tā saturu un jebkādām 
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pārredzamības pasākumiem, kas šajā pašā gadā ir spēkā parakstītājās iestādēs. 
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I. Kopsavilkums 
 

Pārredzamības reģistram 2021. gads bija īpašs gads. Tika ne tikai atzīmēta 10. gadadiena kopš 
Pārredzamības reģistra kā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīga pārredzamības 
instrumenta izveides, bet arī, iesaistoties Eiropas Savienības (ES) Padomei, pavēstīts par jaunu 
laikmetu iestāžu sadarbībai ES pārredzamības politikas jomā. 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā 
jauns trīspusējs iestāžu nolīgums par obligātu Pārredzamības reģistru (“Iestāžu nolīgums”), 
kurā ir nostiprināta pieeja kopīgai pārvaldībai, pasākumiem ētiskas interešu pārstāvības 
veicināšanai un jaunām pārredzamības prasībām, kas izvirzītas interešu pārstāvjiem saistībā 
ar to darbībām ES iestādēs. 
 
Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par jaunā Iestāžu nolīguma īstenošanu (sk. II un III iedaļu). 
Tajā paskaidrots, kā nolīgums, piemērojot “nosacītības” principu, uzliek pienākumu interešu 
pārstāvjiem reģistrēties, lai tie ES līmenī varētu veikt noteikta veida interešu pārstāvības 
pamatdarbības. 
 
Ziņojumā ir izklāstītas arī vairākas citas jaunajā Iestāžu nolīgumā paredzētas funkcijas, tostarp 
jauna un efektīva divlīmeņu pārvaldības struktūra. Pārredzamības reģistra valde, kurā ir trīs 
parakstītāju iestāžu ģenerālsekretāri, pārrauga sekretariāta darbu, kurš ir atbildīgs par reģistra 
ikdienas pārvaldību un kuru veido šo trīs iestāžu darbinieki. Valde 2021. gada septembrī 
rīkoja atklāšanas sanāksmi, lai noteiktu Pārredzamības reģistra vajadzības un prioritātes 
nākamajam gadam. Vairums sekretariāta darbību 2021. gadā (sk. IV iedaļu) bija vērsts uz 
tehnisko ieviešanu, valdes sagatavošanu un interešu pārstāvjiem paredzētajiem izpratnes 
veicināšanas pasākumiem saistībā ar jaunajām prasībām. 
 
Pārredzamības reģistra apjoms ir nepārtraukti pieaudzis, 2021. gada 31. decembrī sasniedzot 
13 366 reģistrētās personas. No darbības un administratīvā viedokļa bija jāpieliek lielas pūles, 
lai sagatavotu augsni vienmērīgai pārejai no vecās sistēmas uz jauno obligāto sistēmu. Tas 
ietvēra jaunu norādījumu izdošanu pieteikuma iesniedzējiem un reģistrētajām personām, 
jaunas reģistrācijas veidlapas izstrādi un tīmekļvietnes modernizāciju. Pāreja ietvēra arī 
pastiprinātu palīdzības dienesta atbalstu un izpratnes veicināšanas darbības un pasākumus, kas 
paredzēti ieinteresētajām personām. 
 
Datu kvalitāte 2021. gadā joprojām bija galvenā prioritāte. Visi jaunie pieteikumi tika 
pārbaudīti pirms publicēšanas, 452 interešu pārstāvji sekmīgi reģistrējās, izmantojot jauno 
reģistrācijas veidlapu, bet iepriekš reģistrētajiem interešu pārstāvjiem tika dots sešu mēnešu 
pārejas periods, lai veiktu atjauninājumus atbilstīgi Iestāžu nolīguma prasībām. Migrācijas 
līmenis 2021. gada 31. decembrī sasniedza 39 % (sk. V iedaļu). 

  



4 
 

II. Ievads 
 

Pārredzamības reģistrs ir publiska datubāze, kurā glabājas aktuāla informācija par interešu 
pārstāvjiem, kas aktīvi iesaistījušies darbībās, kuru mērķis ir ietekmēt politikas vai tiesību aktu 
formulēšanu vai īstenošanu ES līmenī. Tas dod iespēju privātpersonām, medijiem, 
ieinteresētajām personām un ES darbiniekiem sekot līdzi interesēm, ko pārstāv ES iestādes, 
noskaidrot, kas un kā vārdā šīs intereses pārstāv, kā arī uzzināt, kādi resursi tiek atvēlēti 
attiecīgajām lobēšanas darbībām un centieniem. Tas ir viens no vairākiem pārredzamības 
instrumentiem, kura mērķis ir uzlabot ES lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un 
atklātību. 
 
Šo shēmu 2011. gadā pirmo reizi izveidoja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija, 
noslēdzot iestāžu nolīgumu, savukārt 2014. gadā tā tika pārskatīta1, bet 2021. gadā tajā tika 
veiktas būtiskas izmaiņas. Lai izveidotu koordinētu pieeju, kas izpaužas kā līdzvērtīgs interešu 
pārstāvības pārredzamības režīms ES līmenī, Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome 
un Eiropas Komisija 2021. gadā noslēdza jaunu Iestāžu nolīgumu2. Jaunajā Iestāžu nolīgumā 
obligātais Pārredzamības reģistrs noteikts kā galvenais trīs iestāžu instruments, kas izstrādāts, 
lai uzlabotu lobēšanas pārredzamību un padarītu ieinteresēto personu un pilsoniskās 
sabiedrības līdzdalību ES demokrātisko lēmumu pieņemšanas procesā vēl redzamāku. 
 
Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 13. pantu šajā ziņojumā ir ietverta faktiska informācija par 
Pārredzamības reģistru, tā saturu un izmaiņām, kas saistītas ar to un ieviestas pārskata periodā. 
Tajā arī sniegts pārskats par nosacītību un papildu pārredzamības pasākumiem, kas pašlaik ir 
spēkā parakstītājās iestādēs. 

1. Iestāžu 2021. gada nolīguma galvenās iezīmes 

Iestāžu nolīgums uzliek pienākumu interešu pārstāvjiem reģistrēties, lai tie ES līmenī varētu 
veikt noteikta veida interešu pārstāvības pamatdarbības. “Nosacītības” princips, saskaņā ar 
kuru reģistrācija Pārredzamības reģistrā ir priekšnosacījums konkrētu darbību veikšanai, ir 
Iestāžu nolīguma stūrakmens un tiek īstenots, izmantojot atsevišķus pasākumus, ko pieņem 
katra parakstītāja iestāde (sk. III iedaļu). 
 
Iestāžu nolīgums ir saistošs trim parakstītājām iestādēm. Citas ES iestādes, struktūras, biroji 
un aģentūras joprojām var brīvprātīgi un pēc saviem ieskatiem apņemties ievērot 
“nosacītības” principu. 
 
Reģistrējoties visi pieteikuma iesniedzēji un reģistrētās personas piekrīt, ka viņi jau ievēro 
ētikas un uzvedības noteikumus un principus, kas izklāstīti rīcības kodeksā (pievienots Iestāžu 
nolīgumam), apliecinot apņemšanos būt tiesīgiem reģistrēties vai palikt Pārredzamības 
reģistrā. Turklāt tiem jāsniedz informācija, kas norādīta Iestāžu nolīguma II pielikumā. 
 
Papildus “nosacītības” principam ar Iestāžu nolīgumu tika ieviestas vairākas jaunas funkcijas 
un uzlabojumi: 

                                                           
1 Nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju par Pārredzamības reģistru organizācijām un 

pašnodarbinātām personām, kas piedalās ES politikas izstrādē un īstenošanā (OV L 277, 19.9.2014., 11.–
24. lpp.). 

2 Iestāžu Nolīgums (2021. gada 20. maijs) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 
Komisiju par obligātu pārredzamības reģistru (OV L 207, 11.6.2021., 1.–17. lpp.). 
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- Pārredzamības reģistrs, kas aptver Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
- plaša pārredzamības koncepcija, tostarp arī pārredzamības pasākumi, kas veicina 

reģistrāciju un stiprina kopīgo satvaru, piemēram, sanāksmju publicēšana tiešsaistē, 
- paplašināta un skaidrāka darbības joma, kas iekļauj darbības, kuras veic trešo valstu 

valdību vārdā vai valsts iestāžu apvienības un to tīkli, pārstāvot privātas intereses, 
- efektīva divlīmeņu pārvaldības struktūra (sk. II.2. iedaļu), 
- trīs Pārredzamības reģistra iestāžu līdzfinansējums, 
- lielāka uzmanība Pārredzamības reģistra satura kvalitātei, provizoriski novērtējot 

jaunu reģistrācijas pieteikumu atbilstību un datu kvalitāti, proti, pirms publicēšanas 
paredzot uzraudzību, 

- skaidri strukturētu administratīvo procedūru kopums, kas paredzēts, lai veiktu 
izmeklēšanas un izskatītu sūdzības par iespējamiem rīcības kodeksa pārkāpumiem, 
pienācīgi ievērojot pieteikuma iesniedzēju un reģistrēto personu procesuālās tiesības, 

- iespēja brīvprātīgi iesaistīt ES iestādes, struktūras, birojus un aģentūras (izņemot 
parakstītājas iestādes), 

- dinamiski ziņošanas un pārskatīšanas procesi. 

2. Pārvaldības struktūra 

Pārredzamības reģistram ir divlīmeņu pārvaldības struktūra: valde, kas veic vispārēju 
Pārredzamības reģistra uzraudzību, un sekretariāts, kas atbild par tā ikdienas pārvaldību. 
 
Valde pārrauga Iestāžu nolīguma vispārējo īstenošanu. Šajā sakarā tā ir atbildīga par to, lai 
tiktu noteiktas Pārredzamības reģistra vajadzības un prioritātes, pieņemts gada ziņojums par 
tā darbību un sniegti vispārīgi norādījumi sekretariātam. Tās uzdevums ir arī izskatīt un 
pieņemt lēmumus par lūgumiem pārskatīt sekretariāta piemērotos pasākumus pēc 
izmeklēšanas. 
 
Kopumā valdi veido Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāri. Viņi tiekas 
vismaz reizi gadā, un katrs ģenerālsekretārs veic priekšsēdētāja funkcijas vienu gadu, sākot ar 
Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāru laikposmā no 2021. gada līdz 2022. gada beigām. 
 
Sekretariāts sniedz norādījumus interešu pārstāvjiem par reģistrācijas procesu, uzrauga un 
pārbauda pieteikumu atbilstību, kā arī veic reģistrēto personu sniegtās informācijas kvalitātes 
pārbaudes. Tas izskata sūdzības par iespējamiem rīcības kodeksa pārkāpumiem no reģistrēto 
personu puses un var piemērot pasākumus, ja uzskata sūdzību par pamatotu. Sekretariāts arī 
sagatavo gada ziņojumu un veicina izpratni par Pārredzamības reģistru (sk. IV iedaļu). 
 
Sekretariātu veido deviņi pilnslodzes darbinieki no trim parakstītājām iestādēm (par vienu 
vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu, jo 2021. gada jūlijā pievienojās Padome). Tas darbojas 
koordinatora vadībā, kurš pārstāv sekretariātu valdē un sabiedrībā. 2021. gadā Eiropas 
Komisijas Ģenerālsekretariātā par pārredzamību atbildīgās nodaļas vadītājs bija sekretariāta 
ieceltais koordinators. 

3. Īstenošanas un pārejas periods 

Iestāžu nolīgums stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Ar to tiek ieviestas jaunas informācijas 
prasības pieteikuma iesniedzējiem un reģistrētajām personām. Šīs prasības ir izklāstītas 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ANNUAL_REPORT&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ALERTS_COMPLAINTS&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=lv%23lv
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Iestāžu nolīguma II pielikumā. Attiecībā uz sniedzamo finanšu informāciju reģistrētajām 
personām tagad ir jāizvēlas to pārstāvēto interešu veids (pašu vai dalībnieku intereses, klientu 
intereses vai nekomerciālas intereses), lai noteiktu visatbilstošāko finanšu informāciju 
(V iedaļa). 
 
Lai pieteikuma iesniedzēji un reģistrētās personas varētu izpildīt jaunās informācijas prasības, 
sekretariāts 2022. gada 20. septembrī Pārredzamības reģistra tīmekļvietnē publicēja jaunu 
pieteikuma/reģistrācijas veidlapu. Visiem jaunajiem reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem 
bija jāaizpilda jaunā veidlapa, un pirms publicēšanas Pārredzamības reģistrā viņi tika pakļauti 
atbilstības pārbaudei. Turklāt visas pašreizējās reģistrētās personas, kas bija iekļautas 
Pārredzamības reģistrā pirms minētās dienas, tika informētas, ka sešus mēnešus3 tām ir 
tiesības grozīt savu reģistrāciju saskaņā ar jauno veidlapu, lai paliktu reģistrā. 
 
Lai veicinātu izpratni un atvieglotu interešu pārstāvju reģistrāciju un pāreju uz jauno sistēmu, 
sekretariāts Pārredzamības reģistra tīmekļvietnē publicēja jaunas pamatnostādnes pieteikumu 
iesniedzējiem un reģistrētajām personām un jaunu, paplašinātu bieži uzdoto jautājumu 
sarakstu. Pirms jauno, detalizēto pamatnostādņu izstrādes sekretariāts 2021. gada jūnijā, 
izmantojot tiešsaistes aptauju, apspriedās ar Pārredzamības reģistra ieinteresētajām 
personām4. Tīmekļvietnes īpašās apakšlapās sekretariāts sniedza arī detalizētu informāciju par 
Pārredzamības reģistra jauno pārvaldības struktūru un par nosacītību un citiem pārredzamības 
pasākumiem, kas ir spēkā ES iestādēs. 
 
Gatavojoties jaunajam reģistrācijas procesam, sekretariāts rīkoja vairākas sanāksmes ar 
pārstāvības struktūrām — t. i., dalībniekiem, kas pārstāv dažāda veida reģistrētās personas, 
kuras atrodas Pārredzamības reģistrā —, lai prezentētu jauno satvaru, risinātu konkrētus 
jautājumus un nosūtītu informācijas pieprasījumus un papildu norādījumus (sk. IV.5. iedaļu). 

III. Nosacītība un papildu pārredzamības pasākumi 
 
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pieņem nosacītības pasākumus, ja tās nolemj, ka 
konkrētām interešu pārstāvības darbībām ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija 
Pārredzamības reģistrā. Šīs trīs iestādes var arī pieņemt papildu pārredzamības pasākumus, lai 
vēl vairāk veicinātu reģistrāciju un stiprinātu kopīgo satvaru. 
 
Nosacītības un papildu pārredzamības pasākumi, kas pašlaik ir spēkā katrā no trim iestādēm, 
ir sīkāk aprakstīti turpmāk. 
 
Citas ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, kā arī dalībvalstis saistībā ar to pastāvīgajām 
pārstāvniecībām ES var paziņot valdei par nosacītību vai papildu pārredzamības pasākumiem, 
ko tās pieņem, un lūgt tos publicēt Pārredzamības reģistra tīmekļvietnē. 2021. gadā šādi 
paziņojumi valdei netika nosūtīti. 
 
Visas dalībvalstis apņēmās savu Padomes prezidentūras pilnvaru laikā un sešus mēnešus 
pirms šā termiņa noteikt, ka sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem un to attiecīgo pastāvīgo 
pārstāvi un pastāvīgā pārstāvja vietnieku ES ir nepieciešama šo interešu pārstāvju reģistrācija 
Pārredzamības reģistrā. Šo nosacītības pasākumu piemēro sanāksmēm, ko organizē ar 

                                                           
3 No 2021. gada 20. septembra līdz 2022. gada 19. martam (ieskaitot). 
4 Atbildes, kas sniegtas ar ieinteresētajām personām veiktās apspriešanās laikā, ir pieejamas tīmekļvietnē 

“EUSurvey”, izmantojot šo saiti: https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/2021-IIA-Guidelines-
consultation. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GOVERNANCE&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONDITIONALITY&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONDITIONALITY&locale=lv%23lv
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pastāvīgo pārstāvi un pastāvīgā pārstāvja vietnieku, kad tie pilda Padomes prezidentvalsts vai 
nākamās prezidentvalsts funkcijas5. Tāpēc interešu pārstāvji nedrīkst piedalīties šādās 
sanāksmēs, ja tie nav reģistrēti. 2021. gadā tas attiecās uz Slovēniju6, jo tā bija ES Padomes 
prezidentvalsts, un Franciju7 kā nākamo prezidentvalsti. 
 
Eiropas Parlaments 
 
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta deputātu īpašo lomu un mandātu, viņiem ieteicams8 tikties 
tikai ar Pārredzamības reģistrā reģistrētiem interešu pārstāvjiem. Visi deputāti tiek arī aicināti 
publicēt tiešsaistē visas plānotās sanāksmes ar interešu pārstāvjiem. 
 
Šīs sanāksmes tiek publicētas Parlamenta oficiālajā tīmekļvietnē katra deputāta individuālajā 
profila lapā. Tomēr referentu, ēnu referentu un komiteju priekšsēdētāju pienākums ir publicēt 
tiešsaistē visas plānotās sanāksmes ar interešu pārstāvjiem katra parlamentārā ziņojuma 
gadījumā. Publicētie dati parāda notikušās sanāksmes datumu un veidu, sanāksmes tematu, 
interešu pārstāvi, ar kuru tikās, un deputāta lomu (t. i., to, vai viņš ir referents, ēnu referents, 
komitejas priekšsēdētājs vai deputāts, kas nav konkrēti atbildīgs par attiecīgo lietu). 
 
Parlamenta darbiniekiem, tāpat kā visiem ES ierēdņiem, ir jāsaglabā sava profesionālā un 
personiskā neatkarība. Tāpēc viņiem jārīkojas atbilstīgi viņu amata neatkarībai, un tāpēc 
viņiem ir ieteicams pārbaudīt, vai interešu pārstāvji ir reģistrēti pirms tikšanās ar viņiem vai 
uzaicinājuma pieņemšanas uz pasākumu. 
 
Eiropas Parlaments ir nolēmis, ka tikai reģistrēti interešu pārstāvji var piedalīties sadarbības 
grupu vai citu neoficiālu grupu9 darbībās. Tas arī pieprasa10, lai tiktu reģistrēti runātāji, kas 
uzstājas komiteju rīkotajās uzklausīšanās. Eiropas Parlaments ir arī ieteicis saviem deputātiem 
pārbaudīt, vai ir reģistrēti tie interešu pārstāvji, ar kuriem viņi vēlas kopīgi vadīt vai kopīgi 
organizēt pasākumu Eiropas Parlamenta telpās11. Eiropas Parlaments nodrošina, ka tikai 
reģistrētiem interešu pārstāvjiem var izsniegt ilgtermiņa caurlaides12. Kā papildu 
pārredzamības pasākums — reģistrētās personas var pieteikties automātiski saņemt pa e-pastu 
jaunāko informāciju par parlamentāro komiteju darbību. 

 
Ņemot vērā iepriekš noteiktās saistības, jo īpaši tās, kas noteiktas 2021. gada 27. aprīlī 
pieņemtajā plenārsēdes rezolūcijā13, Eiropas Parlaments ir izveidojis iekšēju administratīvā 
darba grupu, lai sagatavotos turpmākajiem pasākumiem, kas saistīti ar Iestāžu nolīgumu. 
Pamatojoties uz tās ieteikumiem, Eiropas Parlamenta Prezidijs būs atbildīgs par to lēmumu 
pieņemšanu, kas skar jebkādu jaunu nosacītību vai citus pārredzamības pasākumus 
Parlamentā. 
 
ES Padome 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-

%20Member%20states%27%20political%20declaration.LV.pdf. 
6 https://www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-

permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/. 
7 https://ue.delegfrance.org/registre-de-transparence. 
8 Eiropas Parlamenta Reglaments (11. panta 2. punkts). 
9 Eiropas Parlamenta Reglaments (35. panta 5. punkts). 
10 7. pants Eiropas Parlamenta Prezidija 2003. gada 18. jūnija lēmumā. 
11 Eiropas Parlamenta Prezidija 2016. gada 4. jūlija lēmums. 
12 Eiropas Parlamenta Reglamenta 123. pants. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_LV.html. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.LV.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.LV.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/ue.delegfrance.org/registre-de-transparence__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nKyDPGnK$
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_LV.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_LV.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2003/0001/EP-PE_REG(2003)0001_LV.pdf
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Kā noteikts Padomes Lēmumā (ES) 2021/92914, reģistrācija Pārredzamības reģistrā ir 
priekšnoteikums, lai interešu pārstāvji tiktos ar Padomes ģenerālsekretāru vai 
ģenerāldirektoriem. Tas pats noteikums attiecas uz interešu pārstāvju piedalīšanos to 
profesionālās darbības ietvaros Padomes Ģenerālsekretariāta organizētajās tematiskajās 
informatīvajās sanāksmēs (vajadzības gadījumā un pēc apspriešanās ar prezidentvalsti) vai 
piedalīšanos kā runātājiem Padomes Ģenerālsekretariāta rīkotos publiskos pasākumos. 
Turklāt personālam tiek lūgts pārbaudīt interešu pārstāvju pilnvaras, lai pārliecinātos, vai tie 
ir ierakstīti Pārredzamības reģistrā. Ja tā nav, personālam rūpīgi jāapsver sanāksmju 
piemērotība un jākonsultējas ar savu tiešo vadītāju. 
 
Eiropas Komisija 
 
Komisija attiecībā uz kontaktiem un mijiedarbību ar interešu pārstāvjiem piemēro stingru 
iekšējo nosacītības režīmu, kura pamatā ir princips “nav Pārredzamības reģistrā, nav 
sanāksmes”. Jo īpaši tā nosaka, ka visiem Komisijas locekļiem, viņu biroju locekļiem un 
Komisijas ģenerāldirektoriem ir jātiekas tikai ar interešu pārstāvjiem, kas ir reģistrēti 
Pārredzamības reģistrā. Minētais pienākums, kas noteikts Eiropas Komisijas locekļu rīcības 
kodeksā15 un Komisijas darba metodēs16, praksē nozīmē, ka interešu pārstāvim jābūt 
reģistrētam, pirms šādas sanāksmes notiek. Turklāt Komisija saistībā ar savām praktiskajām 
norādēm par personāla ētiku un uzvedību sniedz standarta ieteikumu visam tās personālam 
pārbaudīt interešu pārstāvju pilnvaras, lai pārliecinātos, vai tie ir ierakstīti Pārredzamības 
reģistrā. Ja interešu pārstāvji nav iekļauti reģistrā, personālam tiek ieteikts vienmēr aicināt tos 
reģistrēties pirms iesaistīšanās jebkādos turpmākos kontaktos. 
 
Komisijas noteikums nerīkot sanāksmes ar nereģistrētiem interešu pārstāvjiem ir saistīts un 
papildināts ar tās politiku, ka ir obligāti publicējamas sanāksmes ar (reģistrētiem) interešu 
pārstāvjiem atbilstīgi tās Lēmumiem 2014/838/ES, Euratom17 un 2014/839/ES, Euratom18. 
Publiskotā informācija ir sanāksmes datums, vieta, Komisijas locekļa un/vai biroja locekļa vai 
ģenerāldirektora vārds, uzvārds, interešu pārstāvja — t. i., organizācijas vai pašnodarbinātas 
personas — nosaukums / vārds, uzvārds un sanāksmes temats. Divu nedēļu laikā pēc 
sanāksmes Komisija sistemātiski publicē minēto informāciju standartizētā formātā attiecīgi 
Komisijas locekļu un Komisijas ģenerāldirektorātu tīmekļvietnēs. Publicēto sanāksmju 
saraksts lejupielādējamā formā (.pdf datne) ir pieejams arī Pārredzamības reģistrā attiecīgās(-
o) reģistrētās(-o) personas(-u) profilā. 
 
Turklāt Komisija saskaņā ar attiecīgajiem Komisijas noteikumiem19 rezervē interešu pārstāvju 
tikšanos Komisijas ekspertu grupās tikai reģistrētiem interešu pārstāvjiem. Minētā prasība par 
iepriekšēju reģistrāciju Pārredzamības reģistrā attiecas gan uz fiziskām personām, kuras ir 

                                                           
14 OV L 207, 11.6.2021., 19. lpp. 
15 7. pants Komisijas 2018. gada 31. janvāra lēmumā par Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodeksu 

(C(2018) 700) (OV C 65, 21.2.2018., 7. lpp.). 
16 Eiropas Komisijas darba metožu V punkts. 
17 Komisijas Lēmums 2014/838/ES, Euratom (2014. gada 25. novembris) par informācijas publicēšanu 

attiecībā uz Komisijas ģenerāldirektoru tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām (OV L 343, 
28.11.2014., 19.–21. lpp.). 

18 Komisijas Lēmums 2014/839/ES, Euratom (2014. gada 25. novembris) par informācijas publicēšanu 
attiecībā uz Komisijas locekļu tikšanos ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām (OV L 343, 
28.11.2014., 22.–24. lpp.). 

19 8. pants Komisijas 2016. gada 30. maija lēmumā, ar ko nosaka horizontālus noteikumus attiecībā uz 
Komisijas ekspertu grupu izveidi un darbību (C(2016) 3301). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/working-methods.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=LV
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working-methods.pdf
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izraudzītas pārstāvēt vairāku ieinteresēto personu kopīgas intereses konkrētā politikas jomā 
(“B” kategorijas locekļiem), gan uz organizācijām plašākā nozīmē, tostarp uzņēmumiem, 
asociācijām, nevalstiskām organizācijām, arodbiedrībām, universitātēm, pētniecības 
institūtiem, juridiskajiem birojiem un konsultāciju birojiem (“C” kategorijas locekļiem). Ja 
B un C kategorijas locekļi ir apturēti vai svītroti no Pārredzamības reģistra, Komisijai tie ir 
jāatstādina no ekspertu grupas(-ām), kuras(-u) locekļi tie ir, kamēr to reģistrācija 
Pārredzamības reģistrā netiek atjaunota. 
 
Kā papildu pasākumu, kas uzlabo pārredzamību un veicina reģistrāciju, Komisija nodrošina 
automātiskus brīdinājumus reģistrētajām personām, kuras savā reģistrācijā ir izrādījušas 
interesi par konkrētu(-ām) politikas jomu(-ām), saistībā ar kuru(-ām) sākt sabiedrisko 
apspriešanu, vai ceļvedi attiecīgajā(s) jomā(s), un izskata reģistrēto personu atbildes atsevišķi 
no atbildēm, kuras snieguši nereģistrēti respondenti20. 

IV. Pārredzamības reģistra sekretariāta darbības 
 

Pārredzamības reģistram 2021. gads bija īpašs gads. Kā minēts iepriekš, sekretariāts visu gadu 
veica konkrētas darbības, lai īstenotu Iestāžu nolīgumu (sk. II.3. iedaļu) un nodrošinātu 
vienmērīgu pāreju uz jauno obligāto shēmu, vienlaikus turpinot arī ikdienas darbības, kā 
norādīts turpmāk. 

1. Datu kvalitātes uzraudzība 

Pārredzamības reģistrs sniedz ieskatu interešu pārstāvju veiktajās lobēšanas darbībās, kas 
saistītas ar politikas cikla(-u) formulēšanu vai īstenošanu un attiecīgajiem ES iestāžu lēmumu 
pieņemšanas procesiem, tostarp konkrētu informāciju par galvenajiem tiesību akta 
priekšlikumiem vai politikas jomām, uz ko šobrīd vērstas Iestāžu nolīgumā paredzētās 
reģistrēto personu darbības. Šā iemesla dēļ daži interešu pārstāvji ir reģistrēti tikai uz 
ierobežotu laika periodu, savukārt citi datubāzē var palikt ilgāku laiku. 

 
Reģistrējoties interešu pārstāvji apņemas sniegt informāciju, kas ir pilnīga, aktuāla un nav 
maldinoša reģistrācijas laikā un pēc tam, kad tie turpina veikt darbības, uz kurām attiecas 
Iestāžu nolīgums. Šā iemesla dēļ reģistrētās personas tiek aicinātas pārskatīt un atjaunināt 
sniegto informāciju, tiklīdz parādās kādas būtiskas izmaiņas, un veikt obligātu ikgadēju 
reģistrācijas atjaunināšanu, lai paliktu Pārredzamības reģistrā. Interešu pārstāvji ir tieši 
atbildīgi par savu reģistrācijas datu precizitāti. 

 
Pārredzamības reģistra datu vislabākās kvalitātes nodrošināšana ir viens no galvenajiem 
sekretariāta uzdevumiem. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu sekretariāts novērtē visus jaunos 
reģistrācijas pieteikumus pēc atbilstības kritērijiem un informācijas prasībām, pirms šādi 
pieteikumi var tikt apstiprināti un publicēti reģistrā21. Tas sīkāk pārskata Pārredzamības 
reģistra saturu, izmantojot mērķorientētāku pieeju, jo īpaši apstākļos, kad tam ir pamats 
uzskatīt, ka reģistrācijā nav precīzi sniegta Iestāžu nolīgumā paredzētā informācija. Lai 
uzlabotu datubāzes kā uzziņu avota uzticamību, sekretariāts atsevišķos gadījumos sazinās ar 
reģistrētajām personām nolūkā pārbaudīt to sniegtās informācijas pareizību, lūgt izlabot visas 
neatbilstības un nodrošināt, ka tiek publicēta nepieciešamā informācija. 

                                                           
20 Eiropas Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnes (SWD(2017)350), jo īpaši VII nodaļa par 

pamatnostādnēm attiecībā uz apspriedēm ar ieinteresētajām personām. 
21 Tas attiecas uz visiem jaunajiem reģistrācijas pieteikumiem, kas iesniegti no 2021. gada 20. septembra. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
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Sekretariāts, īstenojot savas uzraudzības darbības, 2021. gadā veica 3360 pārbaudes22. To 
skaitā ir 2592 kvalitātes pārbaudes, kas veiktas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2021. gada 20. septembrim (jaunās reģistrācijas veidlapas ieviešana): 
 
• 40 % pārbaudīto reģistrēto personu nodrošināja pietiekamu datu kvalitāti, 
• 30 % reģistrēto personu, ar kurām sazinājās, atjaunināja reģistrāciju, 
• 30 % reģistrēto personu pēc pārbaudes veikšanas izslēdza no reģistra to neatbilstības dēļ 

vai tādēļ, ka to dati netika aktualizēti. 
 
Atlikušās 768 atbilstības un kvalitātes pārbaudes attiecās uz pieteikumiem, kas tika iesniegti 
pēc jaunās reģistrācijas veidlapas ieviešanas, un no šiem pieteikumiem 452 pieteikumi (58 %) 
tika pieņemti un aktivizēti23. 

2. Palīdzības dienests 

Sekretariāts nodrošina palīdzības dienestu, kas atbild uz jautājumiem par Pārredzamības 
reģistru, kurus ikviens var iesniegt daudzvalodu tīmekļvietnē (cilne “Sazinieties ar mums”). 
Sekretariāts 2021. gadā atbildēja uz daudziem ieinteresēto personu, pētnieku un fizisko 
personu jautājumiem un informācijas pieprasījumiem par Pārredzamības reģistru, kā arī uz 
pieteikumu iesniedzēju un reģistrēto personu lūgumiem sniegt atbalstu un norādījumus 
reģistrācijas procesā24. Jo īpaši tas bija jādara pēc jaunās reģistrācijas veidlapas ieviešanas un 
galvenokārt saistībā ar tām tehniskajām problēmām, ar kurām saskārās reģistrētās personas, 
veicot migrāciju uz jauno sistēmu. 

3. Izmeklēšanas 

Līdztekus Pārredzamības reģistra datu kvalitātes uzraudzībai sekretariāts izskata ienākošās 
sūdzības un pēc savas iniciatīvas veic izmeklēšanas atbilstīgi Iestāžu nolīguma III pielikumā 
noteiktajām procedūrām. To darot, sekretariāts ņem vērā proporcionalitātes un labas 
pārvaldības principus. 
 
“Sūdzība” ir procedūra, kas attiecas uz apgalvojumiem, ka reģistrētā persona neievēro rīcības 
kodeksu. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izvirza šādus apgalvojumus pret reģistrēto 
personu, var iesniegt sūdzību sekretariātam, aizpildot attiecīgo veidlapu Pārredzamības 
reģistra tīmekļvietnē. 
 
Reģistrējoties interešu pārstāvji piekrīt, ka viņi jau piemēro rīcības kodeksa noteikumus un 
principus, un piekrīt, ka visas sūdzības tiks izskatītas saskaņā ar Iestāžu nolīguma 
III pielikumā noteiktajām procedūrām. 
 
Iestāžu nolīgumā ir atcelts jēdziens “brīdinājumi”, saskaņā ar kuru trešās personas varēja 
informēt sekretariātu par faktu kļūdām un citu neprecīzu informāciju, kas ietverta 
Pārredzamības reģistrā. Izmaiņas nozīmē, ka saskaņā ar jauno sistēmu šādi “brīdinājumi” 
kļūst par sūdzībām. Tomēr, tā kā Iestāžu nolīgums stājās spēkā tikai 2021. gada 1. jūlijā, 
sekretariāts 2021. gadā izskatīja astoņus brīdinājumus (viens sākotnēji tika saņemts kā 
sūdzība), ko iesniedza astoņas dažādas organizācijas vai fiziskas personas, norādot uz 

                                                           
22 Kopumā 2020. gadā reģistra saturs pārbaudīts 4973 reizes. 2021. gadā kopējais rādītājs bija zemāks, jo tika 

veikta pāreja uz jauno obligāto sistēmu. 
23 Sk. V iedaļu. 
24 Sekretariāts 2021. gadā atbildēja uz aptuveni 1255 jautājumiem un pieprasījumiem. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=lv%23lv
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iespējamām kļūdām septiņās reģistrācijās. Šie brīdinājumi attiecās uz reģistrēto personu 
sniegto finanšu deklarāciju un citu datu precizitāti, kā arī uz to, ka trūkst informācijas par 
reģistrēto personu sanāksmēm ar ES iestādēm vai ka šī informācija ir nepareiza. Visas 
reģistrētās personas, ar kurām šajā sakarā sazinājās sekretariāts — izņemot vienu, kas tika 
izslēgta no Pārredzamības reģistra —, pienācīgi aktualizēja savus datus. 
 
Sekretariāts 2021. gadā sekmīgi izbeidza četras sūdzības, kas tika izskatītas kopš iepriekšējā 
gada, pēc tam, kad attiecīgās reģistrētās personas aktualizēja savu reģistrāciju vai citādi 
sniedza ticamus paskaidrojumus. 
 
Turklāt 2021. gadā sekretariāts saņēma 29 jaunas sūdzības, no kurām viena tika izskatīta kā 
“brīdinājums”, jo tā attiecās tikai uz datu kvalitātes jautājumiem un tika iesniegta pirms 
Iestāžu nolīguma stāšanās spēkā. No atlikušajām sūdzībām 23 sūdzības tika atzītas par 
nepieņemamām, jo tās neattiecās uz jautājumiem, kas skar Pārredzamības reģistru. Tas ir 
neparasti liels nepieņemamo sūdzību skaits, kas uzsver to, ka Covid-19 pandēmijas laikā ļoti 
daudzi patērētāji vai citas fiziskas personas, kas rīkojās privātpersonas statusā, centās iesniegt 
sūdzības par privātiem jautājumiem, šajā sakarā vēršoties nepareizā valsts dienestā.  
 
No piecām pieņemamajām sūdzībām viena tika izbeigta 2021. gadā, bet par atlikušajām 
četrām pieņemamajām sūdzībām 2021. gada beigās turpinājās izmeklēšana. Tās galvenokārt 
attiecās uz to organizāciju reģistrācijas veidlapās ietvertās informācijas kvalitāti un precizitāti, 
pret kurām tika iesniegtas sūdzības, un turpinājās 2021. gada otrajā pusē sāktā pārejas perioda 
dēļ, saskaņā ar kuru reģistrētajām personām jāievēro jaunas prasības, kas noteiktas 2021. gada 
Iestāžu nolīgumā. 
 
Veicot izmeklēšanu, sekretariāts vienmēr cenšas nodrošināt konstruktīvu dialogu ar attiecīgo(-
ajām) reģistrēto(-ajām) personu(-ām), lai iespēju robežās noskaidrotu un atrisinātu konstatētās 
problēmas, pirms tiek veikti jebkādi nepieciešamie pasākumi. 

4. Valdes 2021. gada sanāksme 

Sekretariāts sagatavoja pirmo valdes sanāksmi, kas notika 2021. gada 24. septembrī. Valde 
minētajā sanāksmē pieņēma šādus lēmumus: 
 

- iecelt Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā par pārredzamību atbildīgās nodaļas 
vadītāju par sekretariāta koordinatoru uz atlikušo 2021. gada periodu un, sākot no 
2022. gada, uz atjaunojamu viena gada termiņu, 

- noteikt Pārredzamības reģistra 2022. gada prioritātes kopā ar budžeta tāmēm un 
minēto prioritāšu īstenošanai nepieciešamajām budžeta daļām katrai Iestāžu nolīguma 
parakstītājai iestādei25, 

- uzdot sekretariātam 2022. gada prioritāšu ietvaros veikt Pārredzamības reģistra IT rīka 
darbības novērtējumu. 

                                                           
25 Attiecībā uz 2022. gadu: EK — 57 %, EP — 33 %, Padome — 10 %. 
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Visi dokumenti par valdes sanāksmi, tostarp sanāksmes darba kārtība un protokols, tika 
publicēti Pārredzamības reģistra tīmekļvietnes pārvaldības apakšlapā. 

5. Norādījumi un izpratnes veicināšana 

Sekretariāts izdod pamatnostādnes pieteikuma iesniedzējiem un reģistrētajām personām un 
citus norādījumus ar praktisku informāciju, lai precizētu un sīkāk izskaidrotu atsevišķus 
Iestāžu nolīguma noteikumus. Šie norādījumi ir tapuši pēc regulāras informācijas apmaiņas ar 
ieinteresētajām personām, un to mērķis ir atbalstīt reģistrētās personas to centienos sniegt 
precīzu informāciju un izvairīties no bieži sastopamām kļūdām. 
 
Kā minēts iepriekš, 2021. gadā sekretariāts publicēja jaunas pamatnostādnes un jaunu bieži 
uzdoto jautājumu sarakstu visās 23 oficiālajās valodās.  
 
Turklāt sekretariāts veica virkni saziņas un izpratnes veicināšanas pasākumu, kas paredzēti 
ieinteresētajām personām, lai izklāstītu un izskaidrotu Iestāžu nolīgumu un ar to saistītos 
jaunos norādījumus. Tas ietvēra informatīvas sesijas dažādām ieinteresētajām personām26 un 
augstskolu studentiem27. 

 
Trīs iestādes turpināja centienus veicināt izpratni par Pārredzamības reģistru arī katrā iestādē, 
tostarp darbiniekiem tika nodrošinātas specializēta informācija un mācību kursi28. 

6. Tehniskā attīstība 

Sekretariāts koordinē IT risinājumu izstrādi ar mērķi uzlabot Pārredzamības reģistru. 
 
Lai 2021. gada Iestāžu nolīgums stātos spēkā, bija jāpieliek lielas tehniskās pūles, lai 
Pārredzamības reģistra tīmekļvietni pielāgotu Iestāžu nolīgumam, jo īpaši saistībā ar jaunās 
pieteikuma veidlapas izstrādi, kas pielāgota jaunajām informācijas prasībām. Līdz 2021. gada 
beigām šī veidlapa tika darīta pieejama visās valodās. 
 
Turklāt ar jauno satvaru bija jāsaskaņo atbalsta struktūru IT rīki, ko izmantoja sekretariāta 
personāls, lai veiktu Pārredzamības reģistra ikdienas pārvaldību. 
 
Valde 2021. gada 24. septembra sanāksmē uzdeva sekretariātam novērtēt 10 gadus vecās IT 
platformas darbību, kura ir Pārredzamības reģistra pamatā. Šajā sakarā, lai izpētītu pieejamās 
iespējas un nodrošinātu, ka reģistrs joprojām ir dzīvotspējīgs un moderns IT rīks, 2021. gada 
beigās tika izveidota IT darba grupa. 

                                                           
26 Eiropas Centrālā banka (ECB), Francijas Augstā iestāde sabiedriskās dzīves pārredzamības jautājumos 

(HATVP), Eiropas Sabiedrisko attiecību konsultantu asociācija (EPACA), Vācijas Rūpniecības federācija 
(BDI/BDA), Eiropas Savienības Bīskapu konferenču Juridisko lietu komisija (COMECE) un Eiropas 
Lobētāju reģistratoru tīkls (ELRN). 

27 Science Politique Paris, Parīzes Nantēras Universitāte, Māstrihtas Universitāte, Skotijas Stērlingas 
Universitāte, Freshfel Austrumāfrikas delegācija, Bocconi Tiesību zinātņu studentu asociācija un Ženēvas 
Akadēmiskais institūts. 

28 Tas ietver 18 attālinātās tiešsaistes mācības Eiropas Parlamenta darbiniekiem par to, kā rīkoties attiecībās ar 
lobistiem. Komisija arī nodrošināja astoņas šādas mācības saviem darbiniekiem, kā arī īpaši pielāgotas 
prezentācijas Komisijas locekļu birojiem un to pārredzamības un ētikas kontaktpunktu tīklam. Padomē tika 
veikta virkne saziņas un izpratnes veicināšanas pasākumu, lai izklāstītu un izskaidrotu Iestāžu nolīgumu un 
Padomes Lēmuma (ES) 2021/929 praktisko īstenošanu. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=lv%23lv
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=lv%23lv
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V. Statistika 
 
Iestāžu nolīguma stāšanās spēkā mainīja Pārredzamības reģistrā reģistrēto personu tipoloģiju. 
Reģistrētajām personām tagad ir jāizvēlas viens no trim pārstāvēto interešu veidiem ar 
dažādām atbilstošām finanšu informācijas joslām, kas piemērojamas katrai kategorijai. Līdz 
ar to ziņojuma daļa, kurā sniegti dažādi reģistrēto personu veidi, ir sadalīta divās daļās, kas 
aptver statistikas informāciju par periodiem pirms un pēc 2021. gada 20. septembra 
(sk. V.2. un V.3. iedaļu). 

1. Pārredzamības reģistra attīstība 

Pārredzamības reģistrs, kopš tas tika radīts kā Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 
kopīga publiska datubāze un attīstījās kā pašreizējā trīspusējā obligātā shēma, ir nepārtraukti 
pieaudzis, 2021. gada 31. decembrī sasniedzot 13 366 reģistrētās personas. Lai gan šī attīstība 
absolūtos skaitļos liecina par datubāzes palielināšanos, tomēr datubāze katru dienu mainās, jo 
interešu pārstāvji jebkurā brīdī atkarībā no to veiktajām lobēšanas darbībām reģistrējas, atsauc 
reģistrāciju, atkārtoti reģistrējas reģistrā vai tiek izslēgti no reģistra. 

 

 

Turpmākajā diagrammā ir parādīts, kā mainījies jaunu reģistrāciju skaits, ietverot tikai tos 
interešu pārstāvjus, kas reģistrēti 12 mēnešu periodā, proti, laikposmā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, un kas joprojām bija aktīvi minētā perioda beigās29. 

 

                                                           
29 Kopumā 2021. gadā reģistrācijai pieteicās 3360 vienības. 
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2. Reģistrēto personu kategorijas laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2021. gada 20. septembrim 

Līdz 2021. gada 20. septembrim Pārredzamības reģistru veidoja interešu pārstāvji, kas bija 
klasificēti 6 iepriekš noteiktās nodaļās un 14 apakšnodaļās, kuras paredzētas 2014. gada 
Iestāžu nolīgumā un atbilst dažāda veida organizācijām. 
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Reģistrēto personu sadalījums pa nodaļām un apakšnodaļām, kas paredzētas 2014. gada 
Iestāžu nolīgumā, ir norādīts turpmākajā tabulā. 

 
2021. gada 20. septembrī Pārredzamības reģistrā bija 12 914 reģistrētās personas 
sadalījumā pa šādām nodaļām un apakšnodaļām: 

I. Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie 
konsultanti 904 

Profesionālie konsultāciju biroji 580 

Juridiskie biroji 94 

Pašnodarbinātie konsultanti 230 

II. Iekšējie lobisti un arodu, uzņēmēju un profesionālās asociācijas 6952 

Uzņēmumi un grupas 2905 

Arodu un uzņēmēju asociācijas 2715 

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas 987 

Citas organizācijas 345 

III. Nevalstiskās organizācijas 3518 

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u. tml. 3518 

IV. Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes 967 

Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 602 

Akadēmiskās iestādes 365 

V. Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 55 

VI. Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, 
citas publiskās vai jauktās vienības utt. 573 

Reģionālas struktūrvienības 118 

Citas vietēja līmeņa publiskās iestādes 95 

Transnacionālas asociācijas un publisko reģionālo vai citu vietēja līmeņa iestāžu 
tīkli 77 

Citas saskaņā ar likumu izveidotas publiskās vai jauktās vienības, kas darbojas 
sabiedrības interesēs 283 
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3. Pārstāvētās intereses laikposmā no 2021. gada 21. septembra līdz 
31. decembrim 

Pēc jaunās reģistrācijas veidlapas ieviešanas Pārredzamības reģistrā pieteicās 452 interešu 
pārstāvji. Kā parādīts turpmākajā diagrammā, vairums no tiem bija organizācijas, kas 
nepārstāv komerciālas intereses. 
 

 
 
Šīs jaunās reģistrētās personas tika iedalītas šādās sadaļās: 
 
Profesionālie konsultāciju biroji 27 

Juridiskie biroji 7 

Pašnodarbinātie konsultanti 10 

Uzņēmumi un grupas 157 

Arodu un uzņēmēju asociācijas 41 

Arodbiedrības un profesionālās asociācijas 29 

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u. tml. 123 

Ideju laboratorijas un pētniecības iestādes 21 

Akadēmiskās iestādes 7 

Organizācijas, kas pārstāv baznīcas un reliģiskās kopienas 1 

Asociācijas un publisko iestāžu tīkli 7 

Trešo valstu izveidotās vienības, biroji vai tīkli 0 

Citas organizācijas, publiskas vai jauktas vienības 22 
 

139
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Jaunas reģistrētās personas: pārstāvētās intereses

Reģistrētās personas, kas pārstāv savas intereses Starpnieki Nepārstāv komerciālas intereses
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4. Migrācijas līmenis 

Reģistrētajām personām, kas bija iekļautas Pārredzamības reģistrā pirms 2021. gada 
20. septembra, tika dots sešu mēnešu pārejas periods, lai atjauninātu reģistrāciju un 
nodrošinātu atbilstību Iestāžu nolīgumam (līdz 2022. gada 19. martam). Migrācijas līmenis 
2021. gada 31. decembrī sasniedza 39 %. 

5. Ģeogrāfiskie dati 

Pārredzamības reģistrā reģistrējas ne tikai ES iedibināti interešu pārstāvji, lai gan lielākā 
interešu pārstāvju grupa savu darbību veic kā Beļģijas uzņēmumi. Tas ir tādēļ, ka ES iestādes 
atrodas Briselē. Tomēr, tā kā ES tiesību aktu un politikas darbības joma var ietekmēt arī trešo 
valstu pilsoņus un skart tirdzniecību un citas ārējās attiecības aiz 27 dalībvalstu robežām, šī 
globālā ietekme atspoguļojas arī Pārredzamības reģistrā. 

 

 

6. Pārredzamības reģistra tīmekļvietnes apmeklējumi 

2021. gadā Pārredzamības reģistra tīmekļvietne tika apmeklēta 326 700 reižu. Šajā statistikas 
pārskatā “apmeklējums” ir definēts kā apmeklētāja pirmreizēja pieslēgšanās tīmekļvietnei. Ja 
tas pats apmeklētājs aplūko vienu un to pašu lapu ilgāk nekā 30 minūtes pēc tā pēdējā lapas 
apmeklējuma, to uzskata par jaunu apmeklējumu. Vidēji tie ir aptuveni 27 200 apmeklējumu 
mēnesī. 
 
Aptuveni 54 % tīmekļvietnes apmeklētāju izmantoja meklēšanas funkciju angļu valodā, 
savukārt vietnes sākumlapa visbiežāk tika atvērta angļu valodā, kam sekoja (dilstošā secībā) 
franču, vācu, spāņu un itāļu valoda. Gandrīz 86 % apmeklējumu veido lietotāji no Eiropas, un 
gandrīz 9 % apmeklējumu — lietotāji no Ziemeļamerikas. Eiropā 27 % tīmekļvietnes 
apmeklējumu bija no Beļģijas, kam sekoja apmeklējumi no Vācijas, Francijas (apmēram 
10 %) un Apvienotās Karalistes (apmēram 9 %). 
 
2021. gadā divi atvērto datu portāli, ko izmantoja Pārredzamības reģistra datiem (viens bija 
paredzēts ES iestādēm ar aptuveni 16 000 datu kopu, bet otrs — dalībvalstīm ar aptuveni 

18%

13%

10%

7% 7% 6% 6%
4%

2% 2% 2% 2%

Reģistrētās personas pēc to galvenā biroja atrašanās vietas



18 
 

1 300 000 datu kopu), tika konsolidēti vietnē “data.europa.eu”. Turklāt pēc jaunās 
reģistrācijas veidlapas ieviešanas 2021. gada 20. septembrī uz laiku tika apturēta 
funkcionalitāte, kas ļauj Pārredzamības reģistra datu kopu pārsūtīt uz Atvērto datu portālu, 
ņemot vērā izmaiņas jaunās veidlapas struktūrā. 
 
Neskatoties uz iepriekš minēto apturēšanu, 2021. gadā Pārredzamības reģistra datu kopa, kas 
tika pārsūtīta uz konsolidēto vietni “data.europa.eu”, bija 12. skatītākā datu kopa starp vairāk 
nekā 1 300 00030 tajā publicētajām datu kopām. Sniedzot informāciju par vairākiem 
iepriekšējiem gadiem, šīs datu kopas ļauj lietotājiem lejupielādēt (xml vai Excel formātā) to 
cilvēku sarakstu, kas akreditēti iekļūšanai Eiropas Parlamenta telpās, un Pārredzamības 
reģistrā iekļauto organizāciju sarakstu. 
 

VI. Secinājumi 
 
Iestāžu nolīguma spēkā stāšanās dēļ 2021. gads izrādījās īpaši sarežģīts gads. No darbības un 
administratīvā viedokļa bija jāpieliek lielas pūles, lai sagatavotu augsni vienmērīgai pārejai 
no vecās sistēmas uz jauno obligāto sistēmu. Tas ietvēra jaunu pamatnostādņu izdošanu 
pieteikuma iesniedzējiem un reģistrētajām personām un tādu tehnisko risinājumu ieviešanu, 
kas pielāgojas jaunajām Iestāžu nolīgumā paredzētajām prasībām, jo īpaši jaunas reģistrācijas 
veidlapas izstrādi un Pārredzamības reģistra tīmekļvietnes modernizāciju. Pāreja uz jauno 
sistēmu palielināja arī to tiešo pieprasījumu skaitu, kas veikti, lai lūgtu palīdzības dienesta 
atbalstu, kā arī sekretariāta plašāku iesaistīšanos izpratnes veicināšanas darbībās un 
pasākumos, kas paredzēti ieinteresētajām personām. 
 
Periods, kurā reģistrētās personas ir tiesīgas grozīt reģistrāciju, lai atbilstu Iestāžu nolīguma 
informācijas prasībām, beidzās 2022. gada 19. martā. No tā izriet, ka divu dažādu noteikumu 
kopumu piemērošana 2021. gadā, pirms un pēc Iestāžu nolīguma, īpaši sarežģīja datu 
kvalitātes uzraudzību. Tomēr vispārējā datu kvalitāte Pārredzamības reģistrā joprojām bija 
galvenā prioritāte 2021. gadā, un visi jaunie reģistrācijas pieteikumi, kas iesniegti, 
pamatojoties uz jauno reģistrācijas veidlapu, tika pārbaudīti pirms to publicēšanas, tādējādi 
nodrošinot, ka netiek iekļautas reģistrācijas, kas neatbilst prasībām un datu kvalitātes 
standartiem. 
 
 

 

                                                           
30 Datu kopas no ES iestādēm, aģentūrām un struktūrām, dalībvalstīm un citām valstīm, kā arī atsevišķām 

vietējām iestādēm. 

https://data.europa.eu/lv
https://data.europa.eu/lv
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