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Ievads - Vispārīga informācija 

 

1992.gada 5.jūnijā pieņemta Riodežaneiro Konvencija par bioloģisko 

daudzveidību (turpmāk arī – BD Konvencija), kuru Latvijas Republika ratificēja ar 

1995.gada 31.augusta likumu “Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību” (stājās spēkā 1995.gada 8.septembrī). 

2010. gada 29. oktobrī BD Konvencijas pušu konferencē tika pieņemts Nagojas 

Protokols par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu 

taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko 

daudzveidību (turpmāk – Nagojas protokols). Eiropas Savienība (turpmāk arī – ES) un 

vairums tās dalībvalstu ir parakstījušas Nagojas protokolu. Latvija nav parakstījusi un 

pievienojusies Nagojas Protokolam. 

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada 1.maija. Eiropas 

Savienība (ES) ir 28 Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība. Tā darbojas uz 

valstu starpā noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti svarīgākie kopīgie mērķi, 

politikas, darbības instrumenti, tiesību sistēma, institūcijas un to funkcijas un lomas 

lēmumu pieņemšanas procesā. Šos līgumus dēvē par primārajiem ES tiesību aktiem. 

Eiropas Savienības Padome ir iestāde, kurā tiek pārstāvētas dalībvalstu valdības. Saukta 

arī par ES Padomi, tā ir iestāde, kurā tiekas ministri no visām ES dalībvalstīm, lai 

pieņemtu likumus un koordinētu politiku. Ņemot vērā, ka Latvija ir Eiropas Savienības 

dalībvalsts, Eiropas Savienības Padomes pieņemtie tiesību akti Latvijai ir saistoši. 

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību 

konsolidētās versijas (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2012.gada 

26.oktobrī) 4.panta otrā daļa noteic Eiropas Savienības ārējo kompetenci, kura starpā 

minēta kompetence vides jomā (4.panta otrās daļas e) apakšpunkts).  

2014. gada 14.aprīlī Eiropas Savienības Padomes pieņēma lēmumu 

Nr.2014/283/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Konvencijai par 

bioloģisko daudzveidību pievienoto Nagojas Protokolu par piekļuvi ģenētiskajiem 

resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu 

izmantošanas (turpmāk – Padomes lēmums Nr.2014/283/ES). Saskaņā ar Padomes 

lēmuma Nr.2014/283/ES 1.pantu Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nagojas 

Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu 

sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas. 
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Papildus Padomes lēmumam Nr.2014/283/ES ir pieņemta Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula Nr.511/2014 par no Nagojas Protokola 

par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, 

kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem 

lietotājiem Savienībā (turpmāk – Regula Nr.511/2014).  

 

Izvērtējuma uzdevumi: 
1. Apzināt situāciju Latvijā gan kā no ģenētisko resursu turētāj-puses, gan kā no 

ģenētisko resursu izmantotājas. Tajā skaitā sniedzot informāciju par ģenētiskajiem 

resursiem (to veidiem, formām un īpašniekiem) un par ģenētisko resursu izmantotājiem 

(nozarēm un uzņēmumiem) Latvijā, kuriem būtu piemērojams jaunais regulējums. 

Ģenētisko resursu izmantošana var būt saistīta ar tādām nozarēm kā, piemēram, 

lopkopība, augkopība, kosmētikas, biotehnoloģijas, farmācijas, veselības, pārtikas un 

dzērienu un augu aizsardzības bio-kontroles līdzekļu izstrādes nozares, kā arī zinātne. 

2. Nepieciešams izvērtēt, vai Latvijā ir attiecināms Nagojas Protokola un 

Regulas 511/2014 regulējums par tradicionālajām zināšanām, kas saistītas ar 

ģenētiskajiem resursiem.  

3. Izvērtēt Regulas 511/2014 un Nagojas Protokola ieviešanai nepieciešamus 

politikas instrumentus, tajā skaitā normatīvos aktus un to saturu gan ģenētisko resursu 

turētājiem un lietotājiem, gan valsts iestādēm. Ierosinājumus izstrādāt vismaz šādiem 

trim Regulas 511/2014 un Nagojas Protokola pārņemšanas variantiem: 

3.1. Nagojas Protokola ratificēšana, regulējot pieeju ģenētiskiem resursiem; 

3.2. Nagojas Protokola ratificēšana, neregulējot pieeju ģenētiskiem resursiem; 

3.3. Nagojas Protokola neratificēšana, īstenojot tikai Eiropas Savienības 

regulējumu, tajā skaitā Regulu 511/2014. 

4. Novērtēt sniegto ierosinājumu un to variantu ietekmi uz ģenētisko resursu 

īpašniekiem, lietotājiem un iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā. 

5. Sagatavot rekomendācijas Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 efektīvai 

ieviešanai Latvijā. 

6. Sagatavot visu darba uzdevumu un izvērtējuma mērķa īstenošanas rezultātu 

kopsavilkumu. 
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1. Ģenētiskie resursi Latvijā – politikas plānošanas un normatīvo aktu situācijas 

apzināšana 

 

Latvijas normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos ietvertais 

ģenētisko resursu regulējums ir sadrumstalots un fragmentārs, nav viena visaptveroša 

normatīvā akta par visām nozarēm.  

 

 Politikas plānošanas dokumenti 

Plašākais un strukturētākais ģenētisko resursu veidu un nozaru pārskats ir 

ietverts Zemkopības ministrijas sagatavotajā politikas plānošanas dokumentā 

“Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko 

resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programma 2007. – 

2009.gadam”1 (turpmāk – Programma 2007), kuru 2007.gada 17. aprīlī apstiprinājis 

Ministru kabinets. Lai gan šajā Programmā 2007 norādīts, ka Latvijas normatīvajos 

aktos nav skaidri formulēts, kas ir Latvijas augu ģenētiskie resursi, Programmā 

2007ģenētiskie resursi ir iedalīti šādi: 

1. Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamie augi. Lauksaimniecībā un 

pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu kolekcijas atrodas selekcijas 

institūtos, Latvijas lauksaimniecības universitātē, Latvijas Universitātē, 

Nacionālajā botāniskajā dārzā, kā arī privātajās kolekcijās.  

1.1. Laukaugi. Latvijas laukaugu ģenētiskie resursi ir Latvijā izveidotās 

šķirnes, tautas selekcijas šķirnes, no citu valstu gēnu bankām vai kolekcijām 

repatriētās Latvijas izcelsmes šķirnes, šķirnes-populācijas vai hibrīdi, 

Latvijā izveidoti kloni un līnijas – vērtīgu kvalitatīvu vai kvantitatīvu īpašību 

nesējas, Latvijas teritorijā zinātniskajās ekspedīcijās savākti laukaugu 

ģenētiskie resursi. Ar terminu „laukaugi” šeit saprot visus Latvijā audzētos 

laukaugus, kā arī kultivētos pļavu un ganību augus. Plašas lauka kolekcijas 

katru gadu tiek iekārtotas Stendes graudaugu selekcijas institūtā un Priekuļu 

laukaugu selekcijas institūtā, SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes 

centrā, kā arī Latvijas lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) 

aģentūrā „Zemkopības zinātniskais institūts” Skrīveros. Programmā 2007 

norādīts, ka tai laikā plašāk tika pētīti labību (auzas, kvieši, mieži, rudzi, 

tritikāle), zirņu, vīķu, kartupeļu, linu, kā arī ilggadīgo stiebrzāļu un 

tauriņziežu ģenētiskie resursi.  

1.2. Augļaugi un ogulāji. Latvijas augļaugu un ogulāju ģenētiskie resursi ir 

Latvijā izveidotās šķirnes, kā arī Latvijā izveidoti, izdalīti kloni un elites 

hibrīdi ar vērtīgām kvantitatīvām vai kvalitatīvām īpašībām, vietējās tautas 

selekcijas šķirnes (t.sk. Latvijā ilgstoši – vairāk nekā 100 gadus audzētas – 

neskaidras izcelsmes šķirnes). 

                                                           
1 Apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 19.aprīlī rīkojumu Nr.213  „Par Lauksaimniecībā un pārtikā 

izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas 

izmantošanas programmu 2007.-2009.gadam” 
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Visplašākās augļu koku un ogulāju kolekcijas ir Latvijas Valsts augļkopības 

institūtā Dobelē un Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacijā. Atsevišķas 

sugas tiek saglabātas Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā, 

Nacionālajā botāniskajā dārzā, LLU Lauksaimniecības fakultātes (LF) 

Agrobiotehnoloģijas institūtā, kā arī atsevišķās privāto selekcionāru 

kolekcijās.  

1.3. Dārzeņi. Latvijas dārzeņu ģenētiskie resursi ir Latvijā izveidotās šķirnes 

un reģistrēto hibrīdu vecākaugu līnijas, ko Latvijā pavairo vismaz 10 

paaudzēs. Latvijā izveidoti, izvērtēti kloni, līnijas ar vērtīgām kvantitatīvām 

vai kvalitatīvām īpašībām, vietējās tautas selekcijas šķirnes. Galvenais 

kolekciju uzturētājs ir Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija. 

1.4. Aromātiskie un ārstniecības augi. Aromātisko un ārstniecības augu 

ģenētiskie resursi ir vietējas izcelsmes vai arī citzemju sugas, kuras ilgstoši 

audzētas un izmantotas Latvijā. Aromātisko augu ģenētiskajiem resursiem 

pieskaitāmas kultivētās sugas, kā arī to savvaļas radniecīgās vai izejas 

formas, kuras piemērojušās Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem. 

Aromātisko un ārstniecības augu ģenētiskie resursu paraugi glabājas LLU 

LF Agrobiotehnoloģijas institūtā, Atsevišķi paraugi arī Nacionālajā 

botāniskajā dārzā, LU Botāniskajā dārzā, Bulduru dārzkopības vidusskolā 

un privātās kolekcijās. Atsevišķas savvaļas sugas tiek saglabātas arī in situ. 

2. Lauksaimniecības dzīvnieki. Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie 

resursi ir Latvijā izveidotās šķirnes, kas var būt vecās vietējās, kā arī 

apzinātās selekcijas procesā izveidotās un šķirnes robežās esošās līnijas 

(krustojumi). Programmā 2007 norādīts, ka dzīvnieku ģenētisko resursu 

saglabāšanas programmu realizē vairākas nevalstiskās organizācijas, proti, 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā 

govs”, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, 

Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija, Cūku Ciltsdarba centrs, Latvijas 

Kazu audzētāju apvienība un Latvijas Biškopības biedrība, kas atzītas 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  Programmā 2007 norādīts, ka 2004. 

gadā tika apsekotas nozīmīgākās Latvijas izcelsmes lauksaimniecības 

dzīvnieku populācijas. Līdz ar to tika noskaidrots, kurās vietās un kādas 

kvalitātes dzīvnieki Latvijā ir saglabāti. Šī pasākuma mērķis bija ES 

maksājumu piesaistīšana ģenētisko resursu saglabāšanas programmā 

iesaistītiem dzīvniekiem. Atzīšanas procedūra balstījās uz dzīvnieku 

izcelšanās un fenotipisko pazīmju novērtēšanu.  

3. Meži. Latvijas meža ģenētiskos resursus veido tās koku sugas, kuru 

dabiskais izplatības areāls ietver Latviju. Latvija atbilstoši klimatiskajiem 

apstākļiem atrodas semi – boreālajā zonā. 

4. Zivis. Latvijas zivju ģenētiskie resursi ir faktiski vai potenciāli 

zivsaimniecībā izmantojamas vērtīgo zivju populācijas, kuru reproduktīvais 

cikls notiek Latvijas jurisdikcijā esošos iekšējos un jūras ūdeņos, kā arī zivju 

vaislas bari specializētās zivju audzētavās. Zivju dažādu sugu dabīgo 

populāciju ģenētiskie resursi ir vairāk vai mazāk aizsargāti ar normatīviem 

dokumentiem, kas reglamentē racionālu zivju resursu izmantošanu, kā arī 

vides aizsardzību. Taču nav sakārtota likumdošana lašu un citu zivju sugu 

ģenētisko resursu aizsardzības jomā, tajā skaitā no akvakultūras negatīvās 

ietekmes. Latvijas zivju resursu aģentūrā esošie ģenētiskie pētījumi 

zivsaimniecības jomā ir orientēti galvenokārt uz lašiem un taimiņiem un tiek 

organizēti kā sistemātisks monitorings. 
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Ģenētisko resursu normatīvais regulējums Latvijā 

Normatīvais regulējums Latvijā dažiem ģenētisko resursu veidiem nepastāv nemaz, 

bet dažiem pastāv mazāk vai vairāk detalizētā veidā. Kā piemērus var minēt: 

 Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu, kurā jēdziens “ģenētiskie resursi” 

likuma 1.panta 5.punktā skaidrots kā “Skaitliski nelielas lauksaimniecības un 

mājas (istabas) dzīvnieku sugas, šķirnes un populācijas, kurām ir 

kultūrvēsturiska, zinātniska vai saimnieciska vērtība”. Šī definīcija atšķiras no 

Nagojas Protokolā un Regulā Nr. 511/2014 ietvertā jēdziena “ģenētiskie 

resursi”, kas pēdējos tiek skaidrots kā “Ģenētiskais materiāls ar faktisku vai 

iespējamu vērtību”. Terminoloģijas salīdzināšanai šīs izpētes darba gaitā ir 

izveidota terminu salīdzinošā tabula un pievienota Izvērtējuma pielikumā. 

 Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta 2. punkta "b" apakšpunktā, saskaņā ar 

kuru izdoti 2017. gada 31. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 

62 “Noteikumi par valsts institūciju un komercsabiedrību specializāciju 

lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, 

raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā”. Šie MK noteikumi nosaka valsts 

institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu 

ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un 

izmantošanā, proti: Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Dārzkopības institūts, Nacionālais botāniskais 

dārzs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Pēdējais no uzskaitītajiem 

uztur Latvijas lauksaimniecības augu ģenētisko resursu datubāzi, Latvijas 

lauksaimniecības augu gēnu banku un veic lauksaimniecības augu ģenētisko 

resursu molekulāro pasportizāciju. 

 Meža likuma 35.1 panta otrajā daļā, saskaņā ar kuru izdoti 2013.gada 2.aprīļa 

Ministru kabineta noteikumi Nr.177 “Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas 

un apsaimniekošanas kārtība”; 

 2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1247 “Latvijas izcelsmes 

laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu 

aprites noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta 

1. punkta "e" apakšpunktu. 

Spēkā esošā tiesiskā regulējuma apkopojums pa nozarēm sagatavots kā pārskata 

tabula šīs Izpētes pielikumā. 

 

https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums
https://likumi.lv/ta/id/2825-meza-likums#p35.1
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Dzīvnieku ģenētisko resursu normatīvais regulējums Latvijā 

 

2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1165 “Kārtība, kādā 

izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 

neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā 

(reintrodukcija)”, izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 

5.punktu, 20.panta 7.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 5.punktu un 

Medību likuma 11.panta otro daļu. Šie noteikumi nosaka Dabas aizsardzības pārvaldes 

kompetenci izsniegt atļaujas Latvijas dabai neraksturīgu savvaļas sugu ieviešanai 

(introdukcijai).  

2011.gada 12.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.567 “Noteikumi par šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību”, 

izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma  

7.panta pirmo daļu. 

 

Ģenētisko resursu iespējamais iedalījums normatīvo aktu izstrādes nolūkos 

 

Šī Izvērtējuma autori secina, ka ģenētisko resursu veidus normatīvā regulējuma 

izstrādes nolūkos var iedalīt šādos dalījumos: 

 Pārtikā izmantojamie ģenētiskie resursi un nepārtikā izmantojamie 

ģenētiski resursi; 

 Augu ģenētiskie resursi un dzīvnieku ģenētiskie resursi (pie kuriem šī 

Izvērtējuma ietvaros var tikt pieskaitīti arī mikroorganismu ģenētiskie 

resursi). 

  

Pārtikā izmantojamo augu Ģenētisko resursu regulējums Latvijā 

 

Attiecībā uz Pārtikā izmantojamiem ģenētiskajiem resursiem normatīvais 

regulējums ir vislabāk sakārtots, ko visnotaļ veicinājusi Latvijas pievienošanās 

Starptautiskajam līgumam par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 

https://likumi.lv/ta/id/225419-ciltsdarba-un-dzivnieku-audzesanas-likums


9 
 

lauksaimniecībai (turpmāk – Starptautiskais līgums)2, kas Latvijā stājies spēkā 2004. 

gada 25. augustā.3 Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.4 

Starptautiskais līgums slēgts ņemot vērā Romas deklarāciju par Pasaules pārtikas 

nekaitīgumu, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (turpmāk – FAO) 

konstitūciju, kā arī Konvenciju par Bioloģisko daudzveidību.5 

Starptautiskā līguma mērķi noteikti 1. pantā, kura 1. punkts noteic, ka “Šī 

Līguma mērķi ir pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētisko resursu 

saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana, kā arī godīga un objektīva minēto 

ģenētisko resursu izmantošanā gūto ienākumu sadale saskaņā ar Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas nekaitīguma 

nodrošināšanai.” Līdz ar to Starptautiskais līgums regulē, un Latvija ir uzņēmusies, 

godīgu ienākumu sadales principu, ko, cita starpā, nosaka BD Konvencijas 15. un 

turpmākie panti. 

Izpratnes nolūkos, jāmin dažas definīcijas, kas dotas Starptautiskā līguma 2. 

pantā un nosaka līguma apjomu attiecībā uz ģenētiskajiem resursiem. Gan BD 

Konvencija, gan Nagojas protokols aptver plašāku ģenētisko resursu loku kā 

Starptautiskais līgums: 

 “"Pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētiskie resursi" 

nozīmē jebkuru augu izcelsmes ģenētisko materiālu, kuram piemīt pašreizēja 

vai potenciāla vērtība pārtikas vai lauksaimniecības mērķiem. Starptautiskā 

līguma 3. pants imperatīvi nosaka, ka “Šis Līgums attiecas uz pārtikā un 

lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētiskajiem resursiem.” 

 "Ģenētiskais materiāls" nozīmē jebkuru augu izcelsmes materiālu, ieskaitot 

atražošanas un veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas satur funkcionālas 

pārmantotības vienības.” 

Starptautiskā līguma 4. pants nosaka valsts pienākumu nodrošināt saistību izpildi 

un tās normatīvā regulējuma atbilstību Līgumam. ES Regulas 511/2014 uzliek 

pārbaudes pienākumu, savukārt Nagojas protokolam ir mazāk imperatīvs raksturs – nav 

                                                           
2 Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1444 
32004. gada 12. jūlija Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.40/993-5398 “Par līguma spēkā stāšanos”. 

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/91150-par-liguma-speka-stasanos 
4 2004. gada 7. aprīļa likuma “Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 

lauksaimniecībai” 2. pants. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/87344-par-starptautisko-ligumu-par-augu-

genetiskajiem-resursiem-partikai-un-lauksaimniecibai 
5 Starptautiskā līguma preambula. 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1444
https://likumi.lv/ta/id/91150-par-liguma-speka-stasanos
https://likumi.lv/ta/id/87344-par-starptautisko-ligumu-par-augu-genetiskajiem-resursiem-partikai-un-lauksaimniecibai
https://likumi.lv/ta/id/87344-par-starptautisko-ligumu-par-augu-genetiskajiem-resursiem-partikai-un-lauksaimniecibai
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noteikti konkrēti pienākumi, atšķirībā no Starptautiskā līguma. Mehānismi, kas 

Starptautiskā līguma pusei jāievieš: 

1) Ģenētisko resursu inventarizācija; 

2) Valsts pienākums aizsargāt zemnieku tiesības, tai skaitā, ģenētiskos resursus; 

3) Daudzpusējā sistēma, kas garantē pieeju caur gēnu bankām. 

 

1. Ģenētisko resursu inventarizācija: 

“izskata un inventarizē pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamos augu ģenētiskos 

resursus, ņemot vērā to stāvokli un variācijas esošajā populācijā, ieskaitot potenciāli 

izmantojamos, un, cik iespējams, novērtē jebkādu to apdraudējumu;” - Nosaka Līguma 

5. panta 1. punkta a apakšpunkts. Latvijā šo funkciju pilda 1998. gadā dibinātā Latvijas 

kultūraugu gēnu banka, kuras mērķis ir “saglabāt ģeneratīvi pavairojamos vietējās 

izcelsmes kultūraugu paraugus”6 Gēnu bankas esamība arī izpilda Starptautiskā līguma 

5. panta 1. punkta e apakšpunktu – “sadarbojas efektīvas un ilgtspējīgas ex 

situ saglabāšanas sistēmas attīstības veicināšanā, pievēršot pienācīgu uzmanību 

atbilstošai dokumentācijai, raksturojumam, atjaunošanai un izvērtēšanai, šajā nolūkā 

veicina attīstību un atbilstošas tehnoloģijas nodošanu, lai uzlabotu pārtikā un 

lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu;” 

Līdz ar to, valstij uzlikts pienākums veidot reģistru, saskaņā ar kuru iespējams 

noteikt, kādi lauksaimniecībā izmantojamiem ģenētiskie resursi katrā valstī ir pieejami. 

Šādas sistēmas eksistence atvieglo ne tikai Lietotāja pieeju, bet arī valsts pārbaudes 

pienākumu, kādu attiecībā uz ģenētiskajiem resursiem uzliek Nagojas protokols un BD 

Konvencija, kā arī ES Regula 511/2014.  

2. Zemnieku tiesības: 

Starptautiskā līguma 9. pants regulē zemnieku tiesības. 9. panta 2. punkts nosaka, ka 

zemnieku tiesības ir jārealizē valstij. Kā īpaši svarīgas (un svarīgas attiecībā uz Nagojas 

protokola jurisdikciju, jo šīs pašas tiesības paredz Nagojas protokols uz ģenētiskajiem 

resursiem neatkarīgi no to izmantošanas) minētas šādas tiesības: 

 “(a) ar pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētiskajiem resursiem saistīto 

tradicionālo zināšanu aizsardzību; 

(b) tiesības uz taisnīgu līdzdalību ienākumos, kas iegūti no pārtikā un lauksaimniecībā 

izmantojamajiem augu ģenētiskajiem resursiem; 

                                                           
6 Latvijas ģenētisko resursu centra mājas lapa. http://www.genres.lv/genetisko-resursu-centrs/subsection/. 

Aplūkots 16.10.2017 

http://www.genres.lv/genetisko-resursu-centrs/subsection/
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(c) tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā valstu līmenī jautājumos, kas attiecas uz 

pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētisko resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu.”7 

3. Daudzpusējā sistēma, kas garantē pieeju caur gēnu bankām: 

Līdzīgi kā Nagojas protokolā, Starptautiskais Līgums nosaka, ka valstij ir suverēnas 

tiesības uz saviem ģenētiskajiem resursiem, un ka tās drīkst savos normatīvajos aktos 

ieviest atbilstošu regulējumu8, bet nosaka, ka līgumslēdzējpuses vienojas izveidot 

“daudzpusēju sistēmu, kura būtu iedarbīga, likumīga un pārskatāma, lai veicinātu 

pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētisko resursu pieejamību un 

nodrošinātu līdzdalību šo resursu izmantošanā gūto ienākumu sadalē uz 

savstarpēji papildinošiem un stiprinošiem pamatiem”9 Līguma I pielikums uzskaita 

ģenētiskos resursus, uz kuriem šī daudzpusējā sistēma ir attiecināma, tādējādi nosakot, 

ka valstij ir obligāts pienākums daudzpusējo sistēmu ievērot, ja tiek izmantots kāds no 

pielikumā minētajiem ģenētiskajiem resursiem.10 Līdz ar to, parakstot Starptautisko 

Līgumu, Latvija ir uzņēmusies daudzpusējās sistēmas uzliktos pieejas noteikumus, 

tādējādi daļēji ir regulēta pieeja BD Konvencijas izpratnē, bet ne Nagojas protokola 

izpratnē, kas nosaka, ka Nagojas protokols uz šiem resursiem neattiecas, jo ir jau 

regulējums Starptautiskajā līgumā. Tomēr, ņemot vērā faktu, ka ienākumu sadale un 

pieeja ir principi, kas pamatā nāk no BD Konvencijas, šādu pašu mehānismu būtu 

iespējams izmantot arī attiecībā uz pārējiem ģenētiskajiem resursiem, kas ir Nagojas 

protokola tvērumā. 

 2017. gada 11. oktobra neformālā sarunā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūta 

“Silava” vadošo pētnieku Daini Edgaru Ruņģi tika noskaidrots, ka sistēma, kas 

aprakstīta Starptautiskajā līgumā, tiek izmantota, un ar tās pielietošanā D.E.Ruņģa 

skatījumā praktiskas problēmas nav konstatētas. Ņemot vērā, ka Starptautiskais līgums 

ir slēgts ar līdzīgu mērķi kā ieviests Nagojas protokols, kā arī, ka tam ir šaurāks 

tvērums, nekā Nagojas protokolam, bet tas joprojām runā par ģenētisko resursu 

saglabāšanu, ieguvi un ienākumu sadali, un kas tas arī slēgts saistībā ar BD Konvenciju, 

šim līdzīgu mehānismu varētu izmantot arī attiecībā uz pārējiem ģenētiskajiem 

resursiem.  

 

                                                           
7 Starptautiskā līguma 9. panta 2. apakšpunkts; 
8 Starptautiskā līguma 10. panta 1. punkts 
9 Starptautiskā līguma 10. panta 2. punkts; 
10 Starptautiskā līguma 11. panta 1. punkts; 
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 Sistēmas īstenošana: 

1) Attiecināmība uz konkrētiem ģenētiskajiem resursiem (Starptautiskā līguma 

tvērums un konkretizācija Līguma I pielikumā – šāda konkretizācija nav 

Nagojas protokolā, atstājot to katras valsts ziņā); 

2) Valsts sistēmā iekļauj tās pārraudzībā, īpašumā un kontrolē esošos ģenētiskos 

resursus11; 

3) Veicina tās jurisdikcijā esošās privātpersona un juridiskās persona iekļaut 

sistēmā tos resursus, kas minēti I pielikumā12; 

4) Pieejamība resursiem, uz kuriem attiecas intelektuālā īpašuma tiesības, “tiek 

realizēta saskaņā ar atbilstošiem starptautiskiem nolīgumiem un atbilstošiem 

nacionālajiem likumiem”13; 

5) Pieejamība resursiem, kas iekļauti daudzpusējā sistēmā, tiek nodrošināta ātri un 

efektīvi, izmantojot parasto materiālu pārsūtīšanas līgumu (turpmāk - MTA); 

MTA attiecas tikai uz līgumslēdzējpusēm, bet valstij jādod iespēja meklēt 

tiesisko aizsardzību;  

a. MTA iekļauj14: 

i. To, ka resursu izmanto tikai lauksaimniecībā un pārtikā, nevis 

ķīmiskās, farmaceitiskas un vai citās nepārtikas rūpniecības nozarēs 

(12.3. a apakšpunkts); 

ii. Saņēmējs nepretendē ne uz kādu intelektuālo īpašumu vai citām 

tiesībām attiecībā uz resursiem vai ģenētiskajām daļām, kas saņemti no 

sistēmas; (12.3. a apakšpunkts) 

iii. Saņēmējs turpina nodrošināt šo resursu pieejamību sistēmas ietvaros;  

iv. Līdzdalību komercializācijas radīto materiālo un citu vērtību sadalē 

(13.2.d) 

1. Iemaksa veicama 19.3 f minētajā mehānismā (Noguldījumu fonds, 

kuru izveido galvenā institūcija, kas sastāv no visām resursu pusēm), 

kā objektīvo daļu no komercializācijas vērtības. Ja komercializācija 

nenotiek, bet tiek padarīts par pieejamu visiem, tad tiek ieteikts, ka 

ieguvējs, kas konkrēto lietu komercializē, veic šo iemaksu. 

                                                           
11 Starptautiskā līguma 11. panta 2. punkts 
12 Starptautiskā līguma 11. panta 3. punkts 
13 Turpat,  12.3s f apakšpunkts 
14 Turpat, 12.4. apakšpunkts 
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v. SMTA (standarta MTA) paraugs no Ģenētisko resursu centra (angliski) 

pieejams: http://www.genres.lv/wp-

content/uploads/2010/11/SMTA_English1.pdf 

 

 

Nozares Latvijā, kuras varētu ietekmēt jaunais regulējums  

 

Nozaru sadalījums 

Lai varētu novērtēt ietekmi uz nozarēm Latvijā, jānoskaidro, kuras nozares ES 

Regula varētu ietekmēt. Nozares pieņemts iedalīt 8 veidos – 1) Lauksaimniecība un 

mežsaimniecība; 2) Apstrādes rūpniecība 3) Pārējā rūpniecība 4)Būvniecība 

5)Tirdzniecība, izmitināšana, 6) Transports un uzglabāšana 7) Citi komercpakalpojumi 

8) Sabiedriskie pakalpojumi.  

Nagojas protokola un ES Regulas 511/2014 kontekstā nepieciešams aplūkot 

nozares, kas tiešā vai netiešā veidā nodarbojas ar pētīšanu un apstrādi, lielākoties tie ir 

uzņēmumi, kas nodarbojas ar ražošanu vai zinātnisko pakalpojumu sniegšanu. Kopumā 

aplūkojamas četras nozaru grupas – 1) Lauksaimniecība un mežsaimniecība, 2) 

Apstrādes rūpniecība 3) Pārējā rūpniecība un 4) Citi komercpakalpojumi. Ziņojumā ir 

provizoriski novērtēts, kurās nozarēs strādājošie uzņēmumi varētu piedzīvot palielinātu 

administratīvo slogu, bet ņemot vērā, ka precīzu informāciju par uzņēmumiem, kas 

nodarbojas ar ģenētisko resursu pētniecību un apstrādi, nav iespējams iegūt, šis 

ziņojums aptver tikai nozares lielumu, neapgalvojot, kādu procentu no nozarē 

esošajiem uzņēmumiem konkrēti ietekmēs ES Regulas 511/2014 ieviešana. Tāpat ir 

iespējams, ka ietekmēti tiek uzņēmumi, kas atrodas ārpus identificētajām nozarēm. 

Pilnīgākai izpētei būtu nepieciešams veikt uzņēmumu aptauju pēc līdzīga principa, kā 

2012. gadā veiktajā aptaujā par Inovatīviem uzņēmumiem.15 

IKP izvērtējums 

Vērtējot nozares ietekmi uz Latvijas ekonomiku un vispārējo makroekonomikas 

stabilitāti, parasti tiek izmantots IKP (iekšzemes kopprodukts16) un tā pieaugums, 

salīdzinot vairākus periodus – parasti, salīdzinot vairākus fiskālos gadus. Tomēr šādu 

                                                           
15 Aptaujas par uzņēmumu biznesa praksi pētniecības un inovācijas jomā tehniskais ziņojums. Veikta saskaņā ar 

Valsts kases iepirkumu. Pieejams: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/3.nodevums.docx 
16 Apzīmē visu saražoto preču un pakalpojumu vērtību kādā teritorijā kādā laika periodā, atšķirībā no nacionālā 

kopprodukta nemēra kopējos ieņēmumus (neņem vērā vērtību, ko valsts iedzīvotāji saražojusi ārzemēs), bet 

vienkārši to, cik daudz vērtības konkrētajā teritorijā un konkrētajā laikā ir saražots; Noderīgs rādītājs analizējot 

makroekonomikas stabilitāti kopumā un izvērtējot attīstības tendences valstī; 

http://www.genres.lv/wp-content/uploads/2010/11/SMTA_English1.pdf
http://www.genres.lv/wp-content/uploads/2010/11/SMTA_English1.pdf
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/3.nodevums.docx
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izvērtējamu visveiksmīgāk var piemērot, ja izmaiņas normatīvajā regulējumā jau ir 

notikušas.17 IKP pieaugumu iespējams prognozēt, bet ZAB AmberLaw pieejamais datu 

loks ir pārāk šaurs, kā arī neatbilst darba uzdevumam un ZAB AmberLaw kompetencei.  

Neizdarot izvērtējamu par provizoriskajām IKP izmaiņām, tiek norādīts nozares 

lielums attiecībā pret IKP 2015. gadā. Lauksaimniecība un mežsaimniecība sastāda 3% 

no IKP, Apstrādes rūpniecība 13%, pārējā rūpniecība – 4%. Tātad kopumā ietekmētās 

nozares sastāda 17% no Latvijas IKP.  

Pievienotās vērtības izvērtējums 

Vēl viens veids kā aplūkot tautsaimniecības struktūru, tādā veidā padarot 

iespējamu izvērtēt, cik liela ir konkrētā nozare, ir pievienotā vērtība, izteikta procentos. 

Pievienotā vērtība norāda, par cik uzņēmējs ir palielinājis resursu vērtību, kuru ir 

ieguvis – tātad tā vienmēr būs zemāka tādiem uzņēmējiem, kuri iegādājas preci un tikai 

pārdod to tālāk (klāt nāks tikai transporta, iesaiņošanas un citas izmaksas, kas nav 

saistītas ne ar pētniecību, ne apstrādi ES Regulas 511/2014 izpratnē). Augsta pievienotā 

vērtība liecina par inovācijām, kā arī norāda uz tautsaimniecības konkurences spējām. 

Apstrādes rūpniecības pievienotā vērtība 2015. gadā sastādīja 12,2% no Latvijas 

tautsaimniecības struktūras, tai seko pārējā rūpniecība (4,2%), un 

lauksaimniecība/mežsaimniecība (3,3%).18 Jāņem vērā, ka zinātniskā izpēte (bez 

ražošanas) tiek uzskatīta par pakalpojumu, līdz ar to šajos skaitļos iekļauta nav, bet 

novērtējuma apjoms ir tikpat liels kā ķīmijas apakšnozarei.19 Salīdzinoši zemā 

pievienotā vērtība lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē norāda uz to, ka 

lielākoties Latvijā tiek ražoti produkti ar zemu pievienoto vērtību, vai pārdotas novāktas 

izejvielas – darbība primārajā sektorā. (Sekundārais sektors ir ražošana, terciārais – 

pakalpojumu sniegšana).   

Jāņem vērā fakts, ka gandrīz 2/3 no visas apstrādes rūpniecības 2015. gadā tika 

eksportēta, 75% no tās tika eksportēta uz ES valstīm. Šos ražotājus, ja tie izmanto 

piegādātājvalstu ģenētiskos resursus ES Regulas izpratnē, visvairāk ietekmēs ES 

Regulas normatīvais regulējums. 

                                                           
17 Piemēram, Finanšu Ministrijas 2016. gada ziņojums par ES Kohēziju fondu ietekmi uz IKP – tika izvērtēts 

posms no 2009. – 2015. gadam, tādējādi IKP izmantojams kā salīdzinošais mehānisms. Pieejams: 

http://www.esfondi.lv/es-fondu-ietekme 
18 Ekonomikas ministrijas 2016. gada ziņojums par Latvijas tautsaimniecību, 32. lpp. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf 
19 Ekonomikas ministrijas 2016. gada ziņojums par Latvijas tautsaimniecību, skatīt 32. lpp esošo tabulu. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf 

http://www.esfondi.lv/es-fondu-ietekme
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
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No apstrādes rūpniecības nozares, visvairāk varētu tikt ietekmēt sekojošās 

apakšnozares20.  

 

Apstrādes rūpniecības 

apakšnozare 

Procenti no apstrādes 

nozares (2015. gads) 

Procenti no 

tautsaimniecības 

(2015. gads) 

Pārtikas un dzērienu ražošana 23.6% 2,87 % 

Farmācija 2.1% 0,27 % 

Tekstilizstrādājumu un 

apģērba ražošana 

3.7% 0,45 % 

Ķīmisko produktu un gumijas 

ražošana 

5.4% 0,66 % 

 

Nozarē darbojošos ekonomiski aktīvo uzņēmumu21 skaits 2015. gadā22 

Dati ņemti no Centrālās statistikas pārvaldes, atbilstoši nozaru klasifikatoriem. 

Aplūkotie klasifikators A – lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, 

klasifikators C – apstrādes rūpniecība, klasifikators M – profesionālie, zinātniskie un 

tehniskie pakalpojumi – pakalpojumu sfēra). Norādīts uzņēmums skaits katrā nozarē. 

Jāņem vērā, ka uzņēmums var darboties vienlaicīgi vairākās nozarēs, un šādā situācijā 

tiks uzrādīts vairākās nozarēs. (Piemēram – pašnodarbinātā persona A nodarbojas gan 

ar lauksaimniecību, gan apstrādes rūpniecību, līdz ar to tiks ieskaitīta abās nozarēs, 

nevis tikai vienā). 

Novērtējumā nav iekļauts ārpustirgus sektors.23 

Klasifikators 
Pašnodarbinātās 

personas 

Zemnieku 
un zvejnieku 
saimniecības 

Individuālie 
komersanti 

Komercsabiedrības 
(tirgus sektors) 

Fondi, 
nodibinājumi 
un biedrības 

(tirgus 
sektors) 

                                                           
20 Ekonomikas ministrijas 2016. gada ziņojums par Latvijas tautsaimniecību, 37. lpp. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf 
21 Ekonomiski aktīvs uzņēmums - Uzņēmums, kas pārskata periodā ražoja produkciju, sniedza pakalpojumus vai 

nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai 

daļu no tā. 
22 Datubāze pieejama: 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzreg/uzreg__ikgad__01_skaits/SRG0201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb9

78c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Aplūkots 2017. gada 15. novembrī, pēdējo reizi atjaunota 2017. gada 8. maijā 

(kā nākamais atjaunošanas datums norādīts 8. novembris, bet līdz šim atjaunošana nav veikta). Izmantoti galīgie, 

nevis provizoriskie dati. 
23 Ārpustirgus sektors - juridiskas personas, kuras sniedz pakalpojumus par brīvu vai par ekonomiski nenozīmīgu 

samaksu. 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzreg/uzreg__ikgad__01_skaits/SRG0201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/uzreg/uzreg__ikgad__01_skaits/SRG0201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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A 14019 9205 553 3444 3 

C 1519 195 536 8272 1 

M 5390 20 534 13372 28 

 

Sadalījums minēto nozaru apakšnozarēs, kuras potenciāli varētu ietekmēt Nagojas 

protokols un ES Regula (dati par 2015. gadu). Pirmajā kolonnā doti apakšnozaru 

klasifikatori (Burts atbilsts nozares klasifikatoram).  

 Apakšnozare 
Zemnieku un 

zvejnieku 
saimniecības 

Individuālie 
komersanti 

Komercsabiedrības 
(tirgus sektors) 

Fondi, 
nodibinājumi 
un biedrības 

(tirgus sektors) 

A01 
Augkopība un lopkopība, 
medniecība un saistītas 

palīgdarbības 
8913 294 1655 3 

A02 
Mežsaimniecība un 

mežizstrāde 
214 189 1657 - 

A03 Zivsaimniecība 78 70 132 - 

C10 Pārtikas produktu ražošana 40 45 762 - 

C11 Dzērienu ražošana 5 5 105 - 

C12 
Tabakas izstrādājumu 

ražošana 
- - 5 - 

C19 
Koksa un naftas pārstrādes 

produktu ražošana 
- - 16 - 

C20 
Ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu ražošana 
- 1 216 - 

C21 
Farmaceitisko pamatvielu un 

farmaceitisko preparātu 
ražošana 

- 2 26 - 

C22 
Gumijas un plastmasas 
izstrādājumu ražošana 

- 2 239 - 

M72 Zinātniskās pētniecības darbs - 3 165 7 

M74 
Citi profesionālie, zinātniskie 

un tehniskie pakalpojumi 
4 136 1887 3 

 

It īpaši kritiski jāaplūko nozare A, apakšnozares A01, A02 un A03, ņemot vērā zemo 

pievienotās vērtības procentu, ko tās veido tautsaimniecībā, (skatīt iepriekšējo sadaļu), 
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līdz ar to var uzskatīt, ka lielākā daļa norādīto uzņēmumu nenodarbojas ar P&A 

(pētniecību un attīstību). Šāda situācija ir klasiska primārā sektora uzņēmumiem.  

Inovācijas, pētniecība un attīstīšana 

Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: „Inovācija ir process, kurā jaunas 

zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un 

tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai 

pakalpojumā.”24 

Inovāciju pieņemts iedalīt četros veidos – 1) produkta inovācija, 2) procesa 

inovācija 3) mārketinga inovācija un 4) organizatoriskā inovācija. Es Regula un 

Nagojas protokols visvairāk ietekmēs uzņēmumus, kas nodarbojas ar produkta 

inovāciju.  

2012-2014. gadā Latvijā 1276 uzņēmumi tika uzskatīti par inovatīviem25. No 

tiem 654 nodarbojas ar pakalpojumiem, 622 ar rūpniecību (no šiem 559 nodarbojas ar 

apstrādes rūpniecību). Kopējie izdevumi rūpniecībā inovācijām 2014. gadā bija 108.3 

miljoni eiro, no kuriem tikai 13.7 miljoni tika ieguldīti pētniecībā un attīstīšanā 

(turpmāk - P&A) izstrādnēm uzņēmumā.26 P&A ieguldījumi 2013. gadā sastādīja 0.6%. 

no IKP (iekšzemes kopprodukta), bet Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķis 

2020 gadam ir sasniegt 1.5% no IKP.27 

 2014. gadā Latvijā uzņēmējdarbības sektorā bija 411 zinātniskās iestādes, kur 

tika nodarbināti 776 profesionāļi. 2016. gadā nav pieejama uzticama informācija par 

uzņēmēju skaitu, kas nodarbojas ar zinātni, bet profesionāļu skaits ir samazinājies uz 

582.28 

 2012. gadā veiktajā aptaujā (aptauja veikta Valsts Kases iepirkuma ietvaros) 

redzams, ka jaunus produktus Latvijā ieviesuši 20% uzņēmumu, jaunas tehnoloģijas – 

18% uzņēmumu. 

                                                           
24 Ekonomikas ministrijas mājaslapā sniegtā definīcija. Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/inovacija/ 
25 Inovatīvs uzņēmums -  pēdējo 3 gadu laikā ir uzsācis vismaz 1 jauna konkurētspējīga produkta ražošanu vai 

pakalpojuma sniegšanu vai pielietojis jaunas tehnoloģijas esošo produktu konkurētspējas palielināšanai. (Definīcija 

no - http://innovation.lv/inovacija/inovacija-biznesa/) 
26 Centrālās statistikas pārvaldes dati par Inovācijām uzņēmumos. Publicēts 2015. gada 13. novembrī. Pieejams: 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/inovacijas-galvenie-raditaji-30336.html 
27 Izglītības un Zinātnes ministrijas prezentācija par Zinātnisko institūciju pētniecības programmām un stratēģijām. 

Pieejams: 

http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/Konferences_materiali/Zintanisko_insitituciju_petniecibas_programmas_str

ategijas.pdf 
28 Centrālās statistikas pārvaldes dati par Zinātni Latvijā. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/statistikas-

temas/zinatne-galvenie-raditaji-30423.html 

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/inovacija/
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/inovacijas-galvenie-raditaji-30336.html
http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/Konferences_materiali/Zintanisko_insitituciju_petniecibas_programmas_strategijas.pdf
http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/Konferences_materiali/Zintanisko_insitituciju_petniecibas_programmas_strategijas.pdf
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/zinatne-galvenie-raditaji-30423.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/zinatne-galvenie-raditaji-30423.html
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Tikai 2% Latvijas uzņēmumu laika periodā no 2009. – 2012. gadam bija 

reģistrējuši rūpnieciskā īpašuma tiesības (iegūts patents)29. 2016. gadā LR Patentu 

valdē tikai iesniegti tikai 95 Latvijas pieteicēju pieteikumi, nacionālie pieteikumi 

sasniedz 113.30 

Līdz šim kā lielākie investīcijas (tieši ražošanas nozarē) ietekmējošie faktori 

minēti tādi jautājumi kā pieprasījums, finanses un tehniskie faktori, normatīvo 

regulējumu neminot.31 Ņemot vērā plānoto investīciju apjomu palielināšanu viedās 

specializācijas mērķu sasniegšanai līdz 2020. gadam, jāvērtē, vai jauns administratīvais 

slogs mainīs iespēju šos mērķus sasniegt. 

 

  

                                                           
29 Aptaujas par uzņēmumu biznesa praksi pētniecības un inovācijas jomā tehniskais ziņojums. Pieejams: 

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/3.nodevums.docx 
30 Latvijas Republikas Patentu valdes mājaslapā publicētā statistika. Pieejams: https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-

valde/statistika/izgudrojumu-statistika 
31 Saskaņā ar Eiropas Komisijas uzņēmējdarbības un patērētāju apsekojumiem. 

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/3.nodevums.docx
https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-valde/statistika/izgudrojumu-statistika
https://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-valde/statistika/izgudrojumu-statistika
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2. Regulējuma par tradicionālajām zināšanām izvērtējums 
 

Ar ģenētiskajiem resursiem saistītās tradicionālās zināšanas nav ne definētas, 

ne atsevišķi īpaši regulētas ne BD Konvencijā, ne Nagojas protokolā. Tām tiek 

piemērots tāds pats regulējums, kā ģenētisko resursu ieguvei, bet tiek ieviesta papildu 

puse – pirmiedzīvotāji vai vietējā kopiena.  

ES Regulas 511/2014 3. panta 7.punkts definē ES izpratni par tradicionālajām 

zināšanām:  “tradicionālās zināšanas, kas ir pirmiedzīvotāju vai vietējās kopienas rīcībā 

un kas ir nozīmīgas ģenētisko resursu izmantošanai, un kas kā tādas ir aprakstītas 

savstarpēji saskaņotajos noteikumos, kurus piemēro ģenētisko resursu izmantošanai”. 

Latvijas normatīvajos aktos termins „kopiena” definēts Nemateriālā kultūras 

mantojuma likuma32 1.panta 1.punktā: “kopiena — personu grupa (šā likuma izpratnē 

atsevišķos gadījumos arī privātpersona), kam raksturīga kopīgas identitātes izjūta un ko 

vieno nemateriālais kultūras mantojums un kopīga ieinteresētība to saglabāt un nodot 

nākamajām paaudzēm”. 

Aplūkojot sistēmiski, ES Regulas 511/2014 un Nemateriālā kultūras mantojuma 

likuma iekļauto tiesisko regulējumu par „kopienu”, pārliecinoši var apgalvot, ka 

Nemateriālā kultūras mantojuma likuma tiesiskais regulējums nav saistāms ar 

jautājumu par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem. Arī no praktiskas puses, salīdzinot ES 

Regulas 511/2014 mērķi par tradicionālajām zināšanas ar faktisko situācijā Latvijā, 

grūti ir iedomāties kādu cilvēku grupu, kuru var uzskatīt par kopienu ES Regulas 

511/2014 izpratnē, proti, tiktu uzskatīta par pirmiedzīvotājiem vai kopienām, kuras 

būtu īpaši nodalītas politiskā vai ekonomiskā vai ģeogrāfiskā ziņā. 

Tomēr aplūkojot šo definīciju sistēmiski (kontekstā ar likuma mērķi un 

regulējumu) ir skaidra norāde uz to, ka Latvija šīs kopienas atzīst par svarīgām kultūras 

saglabāšanas jautājumos, bet neuzskata tās par pirmiedzīvotājiem vai kopienām, kuras 

būtu īpaši nodalītas politiskā vai ekonomiskā vai ģeogrāfiskā ziņā. 

Nemateriālā kultūras mantojuma likuma 1. panta 3. punktā definēta Latvijas 

izpratne par to, kas ir Latvijas nemateriālais kultūras mantojums, un kādi elementi tiek 

pasargāti: ”nemateriālā kultūras mantojuma elementi — no paaudzes paaudzē 

pārmantotas, apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību 

izstrādājušās mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā 

                                                           
32 2016. gada 20. oktobra LR likums “Nemateriālā kultūras mantojuma likums”. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/id/285526-nemateriala-kulturas-mantojuma-likums 
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kultūras mantojuma nesēju, spēles mākslas, paražas, rituāli, svētki, zināšanas un 

paražas, kas saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes, kā arī ar 

iepriekš minēto saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, kam piemīt 

kultūrvēsturiska, mākslinieciska, sociāla, valodiska vai zinātniska vērtība un ko 

kopiena atzīst par savu kultūras mantojumu un ir apņēmusies saglabāt.” 

 

Šī definīcija arī uzsver kopienas īpašo attieksmi pret tradicionālajām zināšanām, 

un tādēļ varētu secināt, ka konkrētās zināšanas un kopienas minētas Nemateriālā 

mantojuma likumā atbilst Nagojas protokola un ES Regulas 511/2014 izpratnei par 

vietējām kopienām un tradicionālajām zināšanām. Tomēr šī likuma mērķis nav pasargāt 

tradicionālo zināšanu turēšanu tikai individuālu grupu ietvaros, tāpat arī pasargāt šīs 

individuālās grupas pašas par sevi, likuma mērķis ir vispārēja kultūras mantojuma 

saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm (2. pants)33, tādējādi norādot, ka 

nemateriālais kultūras mantojums, un tradicionālās zināšanas, kuras tiek iekļautas šajā 

definīcijā, nepieder nevienai atsevišķai grupai. 

No šī var uzskatīt, ka Latvijas apstākļos nav pamata runāt par nošķirtu vietējo 

kopienu, ar kuru būtu jāpanāk vienošanās par tradicionālo zināšanu izmantošanu, ja 

Latvija izvēlētos ratificēt Nagojas protokolu, regulējot pieeju ģenētiskajiem resursiem 

un tradicionālajām zināšanām. Ņemot vērā Nemateriālā kultūras mantojuma 

regulējumu, nav nepieciešams un iespējams secināt, ka Latvijas kopiena kā tāda būtu 

atzīstama par tradicionālo kopienu (atšķirībā no Grenlandes, kur Grenlandieši atzīstami 

par tradicionālo kopienu attiecībā ar Dānijas karalisti), bet ir iespējams secināt, ka 

Latvijas valsts ir subjekts, ar kuru jāsaskaņo tradicionālo zināšanu izmantošana. 

Izvērtējot, vai Latvijā ir attiecināms Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 

regulējums par tradicionālajām zināšanām, kas saistītas ar ģenētiskajiem resursiem, 

kopumā secināms, ka attiecībā uz Latvijas ģenētiskajiem resursiem tradicionālās 

zināšanas ir aptvertas ar Nemateriālā kultūras mantojuma likuma regulējumu, no kā 

iespējams secināt, ka Latvijā tradicionālās zināšanas ir visas sabiedrības kopīgais 

labums, un sabiedrību šajā gadījumā pārstāv valsts. Līdz ar to, iegūstot tradicionālās 

zināšanas no Latvijas kā piegādātājvalsts, pietiek pieeju saskaņot ar valsti, un nav 

nepieciešams atsevišķs saskaņojums ar tradicionālajām kopienām, tā iemesla dēļ, ka 

Latvijā tradicionālās kopienas nav identificētas kā kādu īpašu zināšanu turētājas. 

                                                           
33Likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Latvijas kultūras 

savdabību un daudzveidību apliecinošu resursu, kas veicina vērtību izpratni, radošumu, attīstību un dzīves 

kvalitātes uzlabošanu. 



21 
 

Savukārt attiecībā uz Latviju kā iespējamo citu valstu ģenētisko resursu ieguvēju un 

lietotāju, attiecīgi ir attiecināms šīs citas valsts regulējums par tradicionālajām 

zināšanām, kas Latvijai (vai tās pārstāvjiem – zinātniekiem, pētniekiem, citiem 

lietotājiem) ir jāņem vērā un jāievēro. 
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3. Regulas 511/2014 un Nagojas Protokola ieviešanai nepieciešamie 

politikas instrumenti 
 

Teorētiskie apsvērumi 

ES lēmuma un regulas juridiskais spēks 

Eiropas Savienības Padome Padomes lēmumu Nr.2014/283/ES pieņēma, 

pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību: 

1) 192. panta 1. punktu, kas noteic, ka Eiropas Parlaments un Padome saskaņā 

ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteju un Reģionu komiteju pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Savienībai, lai 

sasniegtu 191. pantā minētos mērķus. Līguma par Eiropas Savienības darbību 

191.panta 1.punkts noteic Eiropas Savienības politiku attiecībā uz vidi un palīdz 

sasniegt šādus mērķus: — saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti.  

2) 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu, kas noteic, ka ES Padome 

pieņem lēmumu par nolīguma noslēgšanu pēc nolīguma sarunu vadītāja priekšlikuma. 

Izņemot gadījumus, kad nolīgumi attiecas vienīgi uz kopējo ārpolitiku un drošības 

politiku, Padome lēmumu par nolīgumu noslēgšanu pieņem ar Eiropas Parlamenta 

piekrišanu šādos gadījumos: slēdzot nolīgumus jomās, kurās vai nu piemēro parasto 

likumdošanas procedūru, vai arī īpašu likumdošanas procedūru, kad ir nepieciešama 

Eiropas Parlamenta piekrišana. 

Ar šo ES Padomes lēmumu ES Padome, īstenojot ES dibināšanas līgumā 

noteiktās tiesības pieņemt lēmumu ES interesēs vides jomā, proti, ratificēja Nagojas 

Protokolu visu ES dalībvalstu vārdā. Regula Nr.511/2014 paredz dalībvalstu 

pasākumus, lai izveidotu skaidru un pareizu Nagojas protokola īstenošanas satvaru, ar 

kuru būtu jāveicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās komponentu 

ilgtspējīga izmantošana, taisnīga un godīga to ieguvumu sadale, kas gūti no ģenētisko 

resursu izmantošanas, un nabadzības izskaušana, vienlaikus palielinot iespējas 

pievērsties uz dabas materiāliem balstītai pētniecībai un izstrādei Savienībā. 

Regula Nr.511/2014 ir pieņemta divas dienas pēc ES Padomes lēmuma 

Nr.2014/283/ES, ar kuru Padome ES vārdā apstiprināja Nagojas Protokolu, un tās 

regulējums ir par Nagojas protokola sekmīgu īstenošanu. Regula Nr.511/2014 ir tieši 

piemērojama Latvijā. 
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Eiropas Savienības kompetence starptautisko līgumu noslēgšanā 

 Pirms izvērtēt, vai Latvijā ir attiecināms Nagojas Protokola un Regulas 

511/2014 regulējums par tradicionālajām zināšanām, kas saistītas ar ģenētiskajiem 

resursiem, nepieciešams izvērtēt Eiropas Savienības kompetenci starptautisko līgumu 

noslēgšanā.  Lai atvieglotu un detalizētāk atspoguļotu Eiropas Savienības regulējuma 

attiecināmību uz Latviju, šajā izvērtējumā izmantoti materiāli no ZAB “Sorainen” 

veiktā pētījuma “Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību 

mijiedarbību ar Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām”34, kas izklāstīti un citēti 

šajā apakšsadaļā. 

 

Eiropas Savienības ārējā kompetence 

Eiropas Savienības ārējās kompetences noteiktas Līguma par Eiropas 

Savienību un Līguma pr Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas 

(publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2012.gada 26.oktobrī) 4.panta 

otrajā daļā. Kā viena no Eiropas Savienības ārējām kompetencēm minēta arī 

kompetence vides jomā.  

Saskaņā ar ESL 218.pantu Eiropas Savienības nolīgumus ar trešām 

valstīm vai starptautiskām organizācijām apspriež sarunās un noslēdz saskaņā ar 

turpmāk norādīto procedūru. ES Padome atļauj sākt sarunas, pieņem sarunu 

norādes, atļauj nolīgumu parakstīšanu un noslēdz nolīgumus. Tātad lēmumu par 

starptautisku līgumu noslēgšanu pieņem ES Padome. Sarunu procedūras un citu 

ES institūciju iesaistīšana  līguma noslēgšanā ir dažādas (Eiropas Parlamenta 

piekrišana starptautiska līguma noslēgšanā ir obligāta ESL 218.panta 6.punkta a) 

apakšpunkta uzskaitītājās jomās). Ja starptautiska līguma sagatavošanas sarunas 

ir veiksmīgas, ES Padome lemj par starptautiskā līguma parakstīšanu.  

 

Eiropas Savienības noslēgto starptautisko līgumu piemērošana iekšējās tiesībās  

Tiklīdz Eiropas Savienības noslēgts starptautiskais līgums ir stājies 

spēkā, tas veido neatņemamu (integrētu) Kopienas tiesību sastāvdaļu.35Eiropas 

Kopienu tiesa Hāgemana lietā paskaidroja, ka, tiklīdz Eiropas Savienības 

noslēgts starptautiskais līgums ir stājies spēkā, tas veido neatņemamu (integrētu) 

Kopienas tiesību sastāvdaļu.36 

Svarīgs jautājums ir, vai Eiropas Savienības noslēgtajiem 

starptautiskajiem līgumiem ir tiešā iedarbība Eiropas Savienības tiesību sistēmā. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībās atzīto tiešās iedarbības principu, kādai 

tiesību normai piemīt tiešā iedarbība, ja privātpersonai ir tiesības balstītos uz 

attiecīgo Kopienas tiesību normu savu subjektīvo tiesību aizstāvēšanai.37 

Neapstrīdama tiešā iedarbība tiek atzīta pamatlīgumu, regulu un lēmumu 

normām.  

Attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem, vairums starptautisko publisko 

tiesību doktrīnu neatzīst starptautisko līgumu tiešās iedarbības principu. 

                                                           
34ZAB “Sorainen” pētījums “Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar 

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām” (turpmāk arī – ZAB Sorainen pētījums), pieejams vietnē 

https://www.tm.gov.lv/files/l1_bHZfZG9jdW1lbnRzX3BldGlqdW1pX1dvcmsuRmluYWxfU3VwcGxlbWVudGV

kLjIwMDlfMTFfMjMubHYuaWV2YWJhLnBkZg/lv_documents_petijumi_Work.Final_Supplemented.2009_11_

23.lv.ievaba.pdf  
35Lieta 181/73 (Haegeman) [1974] ECR 449, para.5. (no ZAB Sorainen pētījuma) 
36Lieta 181/73 (Haegeman) [1974] ECR 449, para.5. (no ZAB Sorainen pētījuma) 
37Eiropas tiesības. Red. T.Jundzis – Rīga: Juridiskā koledža, 2004, 62.lpp (no ZAB Sorainen pētījuma) 

https://www.tm.gov.lv/files/l1_bHZfZG9jdW1lbnRzX3BldGlqdW1pX1dvcmsuRmluYWxfU3VwcGxlbWVudGVkLjIwMDlfMTFfMjMubHYuaWV2YWJhLnBkZg/lv_documents_petijumi_Work.Final_Supplemented.2009_11_23.lv.ievaba.pdf
https://www.tm.gov.lv/files/l1_bHZfZG9jdW1lbnRzX3BldGlqdW1pX1dvcmsuRmluYWxfU3VwcGxlbWVudGVkLjIwMDlfMTFfMjMubHYuaWV2YWJhLnBkZg/lv_documents_petijumi_Work.Final_Supplemented.2009_11_23.lv.ievaba.pdf
https://www.tm.gov.lv/files/l1_bHZfZG9jdW1lbnRzX3BldGlqdW1pX1dvcmsuRmluYWxfU3VwcGxlbWVudGVkLjIwMDlfMTFfMjMubHYuaWV2YWJhLnBkZg/lv_documents_petijumi_Work.Final_Supplemented.2009_11_23.lv.ievaba.pdf
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Visbiežāk, starptautiskajam līgumam jābūt kaut kādā veidā ieviestam 

nacionālajās tiesībās vai arī "pārvērstam" par nacionālajām tiesībām, lai 

privātpersona varētu atsaukties uz šo līgumu normām nacionālajās tiesā.38 Taču 

attiecībā uz starptautisko līgumu piemērošanu Eiropas Savienības tiesībās nostāja 

nebūt nav tik viennozīmīga. Eiropas Kopienu tiesa vairākās lietās ir atzinusi, ka 

Kopienas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem pie zināmiem apstākļiem var 

piemist tiešā iedarbība: privātpersonas uz tiem var atsaukties, kā arī pati Eiropas 

Kopienu tiesa tos varētu piemērot. Šis secinājums balstīts augstāk minētajā tēzē, 

ka Eiropas Savienības noslēgtie starptautiskie līgumi kļūst par Eiropas Savienības 

tiesību integrētu sastāvdaļu, un tādēļ to tāpat kā citu Eiropas Savienības tiesību 

aktu normām var būt tiešā iedarbība.39 

 

Eiropas Kopienu tiesas judikatūra attiecībā uz starptautisko līgumu slēgšanu 

Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī 

 

Atzinumā Nr 2/00 par Kartahenas protokolu40 Tiesai tika lūgts sniegt atzinumu, uz kāda 

pamata Kopiena ir tiesīga pievienoties Riodežaneiro Konvencijas par bioloģisko 

daudzveidību Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību. Tiesa secināja, ka 

Kartahenas Protokolam ir vides aizsardzības mērķis, tāpēc tā parakstīšana ir ES dalīta 

ārējā kompetence. 

Šīs Eiropas Kopienas tiesas atziņas var ņemt par piemēru arī Nagojas protokola 

piemērojamībā Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī. Proti, arī Nagojas protokola 

kā starptautiska līguma parakstīšana ir dalīta ārējā kompetence starp Eiropas Savienību 

un dalībvalstīm.  

 

ES noslēgto starptautisko līgumu spēks Latvijā. 

Starptautisko līgumu spēku Latvijā noteic likuma “Par Latvijas Republikas 

starptautiskajiem līgumiem” 13.pants un Administratīvā procesa likuma 15.pants. 

Attiecībā uz jebkuru līgumu starptautiskas organizācijas dibināšanai, kā arī attiecībā uz 

jebkuru līgumu, kas noslēgts šo starptautisko organizāciju ietvaros, tiek piemērota 

1969.gada Vīnes konvencija par starptautisko līgumu tiesībām (ratificēta Latvijas 

Republikā 1993.gada 4.maijā ar Augstākās Padomes lēmumu, kas stājās spēkā 

1993.gada 3.jūnijā). Pamatprincips, kā tas izriet no Eiropas Kopienu tiesas judikatūras, 

                                                           
38M.N.Shaw. International Law, 5th edition. Cambridge: CambridgeUniversityPress, 2006, p.129. (no ZAB 

Sorainen pētījuma) 
39ZAB “Sorainen” pētījums “Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar 

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām” 147 lpp. 
40Atzinums 2/00, Kartahenas protokols [2001], ECR I-9713.  
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ir atziņa, ka, tiklīdz Eiropas Savienības noslēgts starptautiskais līgums ir stājies spēkā, 

tas veido neatņemamu (integrētu) Kopienas tiesību sastāvdaļu.41 

Eiropas Savienības normu piemērošanu Latvijā noteic Administratīvā procesa 

likuma 15.panta ceturtā daļa: "Eiropas Savienības tiesību normas piemēro atbilstoši to 

vietai ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā. Piemērojot Eiropas Savienības 

tiesību normas, iestāde un tiesa ņem vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru." 

Tādēļ secināms, ka Latvijas ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhijā 

Eiropas Savienības noslēgtie starptautiskie līgumi kā Eiropas Savienības tiesību norma 

būtu jāpiemēro tādā pašā vai augstākā līmenī kā likumi, taču zemāk nekā Satversme. 

Uz Eiropas Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem tāpat kā uz 

citām Eiropas Savienības tiesību normām attiecas Eiropas Savienības tiesību pārākuma 

princips, attiecīgi, ja rodas konflikts starp Latvijas nacionālo tiesību normu un Eiropas 

Savienības noslēgtu starptautisko līgumu, tad jāpiemēro starptautiskā līguma norma.42 

 

Secinājumi par Nagojas Protokola un Regulas Nr.511/2014 ieviešanu  

Latvija ir viena no dalībvalstīm Riodežaneiro Konvencijai par bioloģisko 

daudzveidību, kuru Latvijā ratificēja ar 1995.gada 31.augusta likumu “Par 1992.gada 

5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību”. Konvencijai 

pievienotais Kartahenas protokols par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai 

par bioloģisko daudzveidību (turpmāk – Kartahenas protokols) tika apstiprināts gan ar 

Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2013.gada 12.februārī, gan Latvijā ratificēts 

Saeimā ar 2004.gada 22.janvāra likumu “Par Kartahenas protokolu par bioloģisko 

drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību”. 

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto, izdarāmi šādi secinājumi:  

1) Nagojas protokols ES vārdā tika apstiprināts ar ES Padomes lēmumu Nr. 

Nr.2014/283/ES. ES Padomes lēmumi ES dalībvalstīm ir saistoši, līdz ar to Nagojas 

protokola regulējums ir attiecināms arī Latvijā. Tiklīdz Eiropas Savienības noslēgts 

starptautiskais līgums ir stājies spēkā, tas veido neatņemamu (integrētu) Kopienas 

tiesību sastāvdaļu. 

2)Eiropas Savienībā pieņemtās regulas, tostarp Regula Nr.511/2014, visām ES 

dalībvalstīm ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši 

                                                           
41ZAB “Sorainen” pētījums “Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar 

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām” 252 lpp. 
42ZAB “Sorainen” pētījums “Analītisks darbs par starptautiskajām līgumtiesībām un šo tiesību mijiedarbību ar 

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu tiesībām” 254 lpp. 
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piemērojamas visās dalībvalstīs. Regulas ir visietekmīgākie ES tiesību akti, jo ir 

saistošas visiem tiesību subjektiem, t.i., ne tikai pašām dalībvalstīm, bet arī fiziskām un 

juridiskām personām, un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs tāpat kā nacionālie 

tiesību akti. 

3) Ar ES Padome ar Padomes lēmumu Nr.2014/283/ES Nagojas protokols ir 

saistošs ES dalībvalstīm. Līdz ar to atsevišķa Nagojas protokola ratificēšana Latvijā 

nav nepieciešama. Varētu būt izvērtējams jautājums, vai Nagojas protkols kā 

starptautisks līgums ir ES ekskluzīvajā kompetencē vai tomēr tā ir dalīta kompetence 

ar dalībvalstīm, taču šāds izvērtējums nav iekļauts šim pētījumam dotajā uzdevumā. 

Pilnvērtīgu izvērtējumu šajā jautājumā var sniegt Eiropas Kopienu tiesa, izvērtējot ES 

Padomes lēmumu par pievienošanos Nagojas protokolam un sniedzot atzinumu. 

Jāatzīmē, ka kamēr Eiropas Kopienu tiesa nav atzinusi, ka ES Padomes lēmums būtu 

prettiesisks, šis lēmums un attiecīgās regulas ir spēkā un saistošas Latvijai kā Eiropas 

Savienības dalībvalstij. Tai pat laikā, Latvijai nav ierobežojumu patstāvīgi pievienoties 

Nagojas protokolam, pieņemot ratifikācijas likumu, tāpat kā tika ratificēta Konvencija 

un Kartahenas protokols.  

Konvencijas mājaslapā internetā https://www.cbd.int/abs/nagoya-

protocol/signatories/ ir norādītas tās valstis, kas parakstījušas un ratificējušas Nagojas 

protokolu. Šajā sarakstā redzams, ka vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis nav 

parakstījušas un nav ratificējušas Nagojas protokolu (tai skaitā Latvija), taču papildus 

arī redzams, ka pēc Eiropas Padomes lēmuma Nr.2014/283/ES dažas ES dalībvalstis ir 

individuāli ratificējušas Nagojas protokolu. Kā piemēru var minēt Slovākiju, Maltu, 

Luksemburgu un Portugāli, kas ratificējušas protokolu 2016. un 2017.gadā.  

4) Ja tiek pieņemts lēmums ratificēt Nagojas protokolu, tas būtu ratificējams ar 

atsevišķu likumu līdzīgi kā tika ratificēti Konvencija un Kartahenas protokols. 

Likumprojekts “Par Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to 

izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai 

par bioloģisko daudzveidību” pievienots šī izvērtējuma pielikumā. 

 

3.1. Nagojas Protokola ratificēšana, regulējot pieeju ģenētiskiem resursiem 

 

Nagojas protokola 6. pants paredz līgumslēdzējpusēm rīcības brīvību attiecībā uz 

pieejas ģenētiskajiem resursiem regulēšanu vai neregulēšanu, līdz ar to Latvijai, ja tiek 

lemts ratificēt Nagojas protokolu, nepieciešams izlemt, vai tā vēlas regulēt pieeju 

https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
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saviem ģenētiskajiem resursiem. Šo izvēli nepieciešams norādīt, lai regulētu juridisko 

stabilitāti attiecībā uz ieguvēju. Izvēloties regulēt pieeju, pusei jāparedz salīdzinoši 

daudz noteikumu (Nagojas protokola 6. panta 3. punkts), tostarp jānodrošina: tiesisko 

noteiktību, skaidrību un pārredzamību saistībā ar valsts tiesību aktiem un regulatīvajām 

prasībām par pieejamību un labumu sadali; taisnīgus un nepārkāpjamus noteikumus un 

procedūras attiecībā uz ģenētisko resursu pieejamību; informāciju par to, kā iepriekš 

saņemt informētu piekrišanu; kompetentā valsts iestāde, kura efektīvi un pieņemamā 

laika posmā rakstiski pieņem skaidru un pārredzamu lēmumu; atļaujas vai līdzvērtīga 

dokumenta izsniegšana par lēmumu dot iepriekšēju informētu piekrišana; kritēriji un 

procedūras, kā pirms pieejas ģenētiskajiem resursiem saņemt informētu piekrišanu vai 

apstiprinājumu; skaidrus noteikumus un procedūras par savstarpēji saskaņotu 

noteikumu pieprasīšanu un noteikšanu un citi noteikumi.  

Lielākā daļa ES dalībvalstu ir izvēlējušās nenoteikt pieeju saviem ģenētiskajiem 

resursiem, tostarp Latvijas kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva, kā arī Skandināvijas 

valstis un Vācija (Vācijas piemērs sīkāk aprakstīts šī Izvērtējuma 3.2. sadaļā). Taču ir 

atsevišķas valstis, kuras ir izvēlējušas regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem resursiem, 

piemēram, Francija, kas ir viena no teritoriāli lielākajām ES dalībvalstīm un kurai ir 

aizjūras teritorijas. 

 

Francijas piemērs 

Francija ir viena no valstīm, kura ir izvēlējusies regulēt pieeju saviem 

ģenētiskajiem resursiem, norādot, ka Francijā ir milzīga ģenētisko resursu 

daudzveidība, it īpaši ņemot vērā Francijas aizjūras teritoriju dabas bagātības. 

2016. gada 8. augustā Francijā tika pieņemts Likums Nr. 2016-1087 par 

bioloģiskās daudzveidības, dabas un ainavu atjaunošanu (turpmāk – Likums 

Nr.2016-1087). Pieņemtais normatīvais regulējums ir ļoti plašs un aptver daudzas 

jomas, tas ietver 6 sadaļas: I Pamatprincipi, II Bioloģiskās daudzveidības pārvaldība, 

III Francijas bioloģiskās daudzveidības aģentūra, IV Ūdens politikas pārvaldība, V 

Piekļuve ģenētiskajiem resursiem, godīga un taisnīga labumu sadale, VI Dabas vietu 

un sugu aizsardzība, VII Ainavas.  

Ar Likumu Nr. 2016-1087 ir iedibināta Francijas bioloģiskās daudzveidības 

aģentūra, kuras uzdevumi cita starpā ir nodrošināt cīņu pret “biopirātismu”. Pēc Likuma 

Nr. 2016-1087 publicēšanas, tas ātri piesaistīja plašas sabiedrības uzmanību ar tajā 

paredzētajām izmaiņām, tādām kā: aizliegums no 2018. gada 1. septembra izmantot 
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augu aizsardzības līdzekļus, kas satur vienu vai vairākas neonikotinīdu sugu aktīvās 

vielas, kā arī sēklas, kas apstrādātas ar šiem produktiem; aizliegums no 2020. gada 

1. janvāra mājsaimniecības vajadzībām izmantot vates kociņu ar plastmasas stublāju; 

ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. janvārim aizliegt kosmētiskos līdzekļus pīlingam vai 

attīrīšanai, kuras satur cietās plastmasas daļiņas.  

Likums Nr. 2016-1087 paredz plašu kaitējumu kompensācijas un atlīdzības 

tiesisko režīmu, kas savā starpā iekļauj daudzveidīgus sodus, tostarp sodus saistītus ar 

brīvības atņemšanu.  Piemēram, Likuma Nr. 2016-1087 39. pants paredz vienu gadu ar 

brīvības atņemšanu saistītu sodu un naudas sodu EUR 150000 apmērā par pārkāpumu, 

kas saistīts ar ģenētisko resursu vai tradicionālo zināšanu izmantošanu bez normatīvajos 

aktos paredzētās dokumentācijas.  

Ņemot vērā plašu kompensācijas, atlīdzības un sodu tiesisko režīmu, Likumā 

Nr. 2016-1087 ir noteikts arī diezgan plašs personu loks, kas šos pārkāpumus ir tiesīgi 

konstatēt. Piemēram ar Likuma Nr. 2016-1087 95. pantu noteiktos pārkāpumus ir 

tiesīgas konstatēt tādas personas un amatpersonas, kā noteikta ranga valsts policijas 

darbinieki un amatpersonas, jūras administrācijas pārstāvji un tehniskā un 

administratīvā korpusa virsnieki, Nacionālo jūras spēku komandējošais virsnieks un tā 

vietnieks (otrais virsnieks), valsts gaisa kuģu komandieris, jūras lietu inspektors, vides 

inspektori, muitas amatpersonas, saskaņā ar likumu noteiktās zvērinātās amatpersonas, 

kalnrūpniecības inženieri un decentralizētās reģionālās ieguves rūpniecības un karjeru 

izstrādes struktūrvienību tehniķi, tiltu, ūdens un mežu inženieri, lauksaimniecības un 

vides inženieri, u.c. 

Likums Nr. 2016-1087 tostarp paredz arī regulējumu dažādām ģenētisko resursu 

iegūšanas procedūrām. Likuma Nr. 2016-1087 L412-7. pants noteic, ka ģenētisko 

resursu iegūšanai bioloģiskās daudzveidības apzināšanai, kolekciju saglabāšanai vai 

vērtības palielināšanai, bez mērķa tos komerciāli attīstīt, jāievēro deklaratīvā procedūra. 

Savukārt, ja ģenētisko resursu izmantošana ir paredzēta citiem mērķiem nekā L412-

7. pantā norādīts, tad šīm darbībām ir jāsaņem Likumā Nr. 2016-1087 norādītās 

atļaujas.  Atļauja izmantot ģenētiskos resursus citiem mērķiem var tikt atteikta ar 

motivētu atteikumu šādos gadījumos : 

1) Pieteikuma iesniedzējs un kompetentā iestāde nenonāk līdz vienošanās par 

labumu sadali; 

2) Pieteikuma iesniedzēja piedāvātais labumu sadalījums acīmredzami neatbilst tā 

tehniskajām un finansiālajām iespējām; 
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3) Aktivitāte vai tās potenciālais pielietojums var būtiski ietekmēt bioloģisko 

daudzveidību, ierobežot šī resursa ilgtspējīgu izmantošanu vai iznīcināt 

ģenētisko resursu, kuram ir piekļuve tā izmantošanai.  

Ar Likuma Nr. 2016-1087 pieņemšanu ir izdarīti plaši un apjomīgi grozījumi 

daudzos citos likumos, tostarp Vides kodeksā, Civilkodeksā, Lauku un jūras zvejas 

kodeksā, Veselības aizsardzības kodeksā, Tūrisma kodeksā, Vispārējā nodokļu 

kodeksā, Pilsētu kodeksā un vairākos citos likumos. 

 

Ierosinājumi Latvijai 

 Ja Latvija izvēlas ratificēt Nagojas protokolu, regulējot pieeju ģenētiskajiem 

resursiem, nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kurā jāietver: 

1) Minimālās regulējuma prasības, kuras izriet no Nagojas protokola un Regulas 

511/2014 (skat. šīs Izpētes 3.3. un 3.4. sadaļu); 

2) Skaidru regulējumu ģenētisko resursu definēšanai un kategorizēšanai Latvijā; 

3) Procedūras, saskaņā ar kurām potenciālais lietotājs piesaka savu vēlmi iegūt 

ģenētiskos resursus un kādi kritēriji izpildāmi ieguves atļaujas saņemšanai 

(ņemot vērā, ka ģenētisko resursu ieguve un regulējums atšķiras atkarībā no 

veida, acīmredzot papildus centrālai kompetentai iestādei būs nepieciešams 

atsevišķs regulējums katras nozares kompetentai iestādei); 

4) Kritēriji piekļuves atļaušanai un liegšanai, kā arī šo lēmumu pārsūdzības 

kārtība; 

5) Noteikumi iespējamo gūto labumu sadalei nākotnē. 

 

Lai regulētu pieeju Latvijas ģenētiskajiem resursiem nepieciešami gan jauni 

normatīvi akti, gan nozīmīgi grozījumi esošajos normatīvajos aktos. 2017. gada 11. 

oktobra neoficiālā sarunā Latvijas valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais 

pētnieks Dainis Edgars Ruņģis izteica personīgu viedokli, ka Latvijā, līdzīgi kā citās 

Ziemeļeiropas valstīs, drīzāk nav nepieciešams regulēt pieeju ģenētiskajiem resursiem. 
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3.2. Nagojas Protokola ratificēšana, neregulējot pieeju ģenētiskiem resursiem: 

 

Teorētiskie apsvērumi 

 

Nagojas Protokols uzskatāms par Konvencijas Par Bioloģisko daudzveidību 15. 

panta precizējošu protokolu, kas nosaka 15. panta ieviešanas noteikumus. Nagojas 

protokols tika pieņemts, lai padarītu BD Konvencijas noteiktos principus juridiski 

precīzākus un skaidrākus.  

 Nagojas protokola 6. pants ietver tiesību normas par ģenētisko resursu 

pieejamību. 6. panta 1. punkts dod valstij tiesības izvēlēties, vai ieviest speciālu pieejas 

procesu ģenētiskajiem resursiem, kas tiek eksportēti no valsts, vai tādu neieviest: 

1. Izmantojot suverēnās tiesības uz dabas resursiem un piemērojot attiecīgās valsts 

tiesību aktus vai regulatīvās prasības par pieejamību un labumu sadali, pirms 

ģenētisko resursu izmantošanas ir jāsaņem attiecīgo resursu piegādātājas Puses 

informēta piekrišana, proti, piekrišana no šo resursu izcelsmes valsts vai Puses, kura 

šos ģenētiskos resursus ir ieguvusi saskaņā ar Konvenciju, ja vien attiecīgā Puse nav 

noteikusi ko citu. 

Ja Latvija izlemj veikt Nagojas protokola ratifikāciju, neieviešot normas un 

mehānismus ģenētisko resursu pieejai, ratifikācijas likumā būtu vēlams norādīt, ka 

valsts nevēlas izveidot speciālu pieejas sistēmu ģenētisko resursu pieejas regulācijai. 

Šādu likuma pantu nevarētu uzskatīt par atrunu protokolam (Atrunas Nagojas 

protokolam netiek pieļautas, ievērojot protokola 35. pantu), bet gan par 6. pantā 

iekļauto alternatīvu izvēlēšanos, kā arī savu suverēno tiesību pār ģenētiskajiem 

resursiem izlietošanu. Šāda norāde ratifikācijas likumā skaidri izteiktu Latvijas nostāju 

attiecībā uz piekļuves mehānisma neieviešanu, kā arī potenciālajiem ģenētisko resursu 

Lietotājiem padarīs skaidrāku valstī esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz ģenētisko 

resursu ieguvi. 

 Valsts pieejas sistēmas nepieciešamību nosaka vienpusēji un attiecībā uz tiem 

ģenētiskajiem resursiem, uz ko tai ir suverēnas tiesības “Konvencijas par Bioloģisko 

daudzveidību” 15. panta 1. punkta izpratnē (piemērošanas jomu): 

1. Atzīstot valstu suverēnās tiesības uz to dabas resursiem, tiesības noteikt pieejamību 

ģenētiskajiem resursiem paliek valstu valdībām un tā ir valsts tiesiskās kārtības 

lieta. 
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No šī izriet, un ES tiesībās minēta līdzīga atziņa, ka katrai valstij ir suverēnas 

tiesības par tās ģenētiskajiem resursiem, līdz ar to arī pār pieejas mehānismu. ES 

neregulē pieejas mehānisma ieviešanu vai specifiskus pieejas mehānismus.43 

Analizējot abas tiesību normas, ir secināms, ka pieejas sistēma tika izveidota 

jau 1992. gadā, un to akceptē visas valstis, kuras ir ratificējušas Konvenciju, Latvija tai 

skaitā. Konvencijas 15. panta 4. un 5. punkts sīkāk izskaidro valsts tiesības izvēlēties 

regulāciju (vai tās neesamību) attiecībā uz pieeju ģenētiskajiem resursiem: 

4. Pieejamībai, kur tā atļauta, jābūt balstītai uz abpusēji apstiprinātiem noteikumiem 

un jāatbilst šī panta nosacījumiem. 

5. Pieejamībai ģenētiskajiem resursiem būs iespējama pēc līgumslēdzējas puses, šo 

resursu piegādātājas, iepriekš izziņotas piekrišanas, ja šī puse nenosaka citādus 

noteikumus. 

No Konvencijas 15. panta izriet pienākums ieviest ģenētisko resursu pieejas 

sistēmu vai noteikt citādus noteikumus. Šis jēdziens ir identisks gan Konvencijā, gan 

Nagojas protokolā. Balstoties uz citu valstu piemēru, šie “citādi noteikumi” var 

izpausties arī kā pilnīga atteikšanās regulēt pieeju ģenētiskajiem resursiem (valstu jau 

eksistējošās regulācijas par vides aizsardzību, aizsargājamajām zonām un tamlīdzīgi 

nav atkarīgas no tā, vai šāds paziņojums tiek vai netiek veikts.) 

 Lai ilustrētu to, kā Konvencija tika ratificēta (līdzīgi piemērojams arī gadījumā 

par Nagojas protokola ratifikāciju), ratifikācijas likumā iekļaujot punktu par to, ka 

pieeja ģenētiskajiem resursiem netiek regulēta, tiek aplūkots Dānijas piemērs. Dānijas 

parlaments, ratificējot Konvenciju, atbalstīja Dānijas valdības ierosinājumu “pieejas 

principi vispārīgi neattiecas uz Dānijas ģenētisko resursu eksportu, un šobrīd Dānija 

neredz nepieciešamību šādu regulāciju ieviest, šis paziņojams uzskatāms par 

Konvencijas 15(5) pienākuma izpildīšanu – izlemšanu, vai Lietotājam jāizmanto 

informētas pieejas princips.44 

                                                           
43 ES regula 511/2014 2. panta 3.punkts: “Šī regula neskar dalībvalstu noteikumus par piekļuvi ģenētiskajiem 

resursiem, uz ko tām ir suverēnas tiesības atbilstīgi Konvencijas 15. panta darbības jomai, un dalībvalstu 

noteikumus par Konvencijas 8. panta j) apakšpunktu attiecībā uz tradicionālajām zināšanām, kuras ir saistītas ar 

ģenētiskajiem resursiem.” Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 

 
44 In themotion’ssectiononDenmark’sfulfilmentofitsobligationsundertheConvention, it isstatedthat: 

“[t]heascertainmentthattheprincipleof ‘priorinformedconsent’ in generaldoesnotapply to 

theexportationofgeneticresourcesfromDenmark, and thattheredoesnot – forthetimebeing – seem to be a 

needforsuchrules, mustberegarded as adequateformeetingthedemandofArticle 15(5) oftheConventionthat a 

decisionhas to bemadenot to usepriorinformedconsent.” Translationfrom: Veit Koster “TheNagoyaProtocolon 

ABS: ratificationbythe EU and itsMemberStates and implementationchallenges” 

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/STUDY0312_VK_nagoya%20abs.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/STUDY0312_VK_nagoya%20abs.pdf
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Dānijas parlaments rīkojās līdzīgi kā citas industriālas valstis, kurām nav daudz 

ģenētisko resursu, kurus pasargāt, līdz ar to analizējot izmaksas un ieguvumus no 

regulēšanas ieviešanas, no pieejas regulācijas atsakās. Liela daļa ES valstu nav 

ieviesušas pieejas regulācijas. Tas gan nenozīmē, ka administratīvajos normatīvajos 

aktos nav noteikti iespējami pieejas noteikumi ex-situ ģenētiskajiem resursiem, bieži 

vien šie noteikumi var būt, piemēram, gēnu banku regulācijas.45 

Tomēr ir jānošķir defacto paziņojums, ka valsts atsakās regulēt pieeju 

ģenētiskajiem resursiem, un kad valsts vienkārši nav šādu regulējumu ieviesusi. Jāņem 

vērā arī, ka nereti, pieeja regulēta pastarpināti – arī sugu aizsardzības un biotopu 

aizsardzības likumi zināmā mērā regulē pieeju ģenētiskajiem resursiem, piemēram, 

ierobežojot personu loku, kas var piekļūt un izmantot ģenētiskos resursus dabas 

liegumos. 

 Tas, ka ratificējot Konvenciju, Dānija ir norādījusi, ka neīsteno pieejas 

regulāciju, nenozīmē, ka nav iespējams mainīt regulācijas veidus, un, piemēram, 

ratificējot Nagojas protokolu, ieviest pieejas kontroli. Dānija nav ratificējusi Nagojas 

protokolu, un, ņemot vērā, ka no Eiropas Padomes un Eiropas Savienības Regulas Nr. 

511/2014, neizriet imperatīvs pienākums ieviest pieejas mehānismu, arī šobrīd Dānija 

šādu mehānismu ieviesusi nav.46 2014. gada 12. oktobrī Dānija pievienojās Nagojas 

protokolam kā puse, bet nevis to ratificējot, bet pievienojoties ar apstiprinājumu 

(approval)47. Kopš 2017. gada 15. jūlija spēkā stājies rīkojums par atbildīgo institūciju, 

kas uzrauga likumu par labumu sadali, kas rodas no ģenētisko resursu izmantošanas un 

soda par ES Regulas 511/2014 pārkāpumiem.48 Kā kompetentā autoritāte izvēlēta 

Dānijas dabas aizsardzība aģentūra – un tās pienākumi ir cieši saistīti tieši ar Regulas 

ieviešanu un monitorēšanu. 

                                                           
45BrendanCoolsaet, FulyaBatur, AriannaBroggiato, John Pitseys, Tom 

DedeurwaerdereImplementingtheNagoyaProtocol: ComparingAccess and Benefit-sharingRegimes in Europe. 

HoteiPublishing, 2015., 341. lpp. 
46 Nagojas protokola apstiprināšanai pieņemts tikai likums par labumu sadali. 

Billonsharingbenefitsarisingfromtheutilisationofgeneticresources. Pieejams: 

https://www.cbd.int/doc/measures/abs/post-protocol/msr-abs-dnk-en.pdf 
47 Dānijas profils CBD mājaslapā. Pieejams: https://www.cbd.int/countries/default.shtml?country=dk 1969. gada 

Vīnes konvencija par starptautiskajiem līgumiem (ViennaConventiononthe Law ofTreaties 1969) 14. pants norāda, 

ka ratifikācija un apstiprinājums rada vienādas juridiskās sekas valstij, kas protokolam pievienojas, bet izvēlētā 

metode atkarīga no valsts iekšējā normatīvā regulējuma. 
48“ExecutiveorderonresponsibleauthorityfortheadministrationoftheActonsharingbenefitsarisingfromtheutilisationof

geneticresources and penaltiesforviolationoftheRegulationoftheEuropeanParliament and oftheCouncil (EU) no. 

511/2014 of 16th April 2014”. Pieejams: https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/1499A7BB-9552-0890-0C4E-

F6B5AC6785F3/attachments/Responsible%20authority%20for%20the%20administration%20of%20the%20Act%

20on%20sharing%20benefits%20arising%20from%20the%20utilisation%20of%20genetic%20resources%20and%

20punishment%20for%20violation%20of%20the%20Regulation.pdf 

https://www.cbd.int/countries/default.shtml?country=dk
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Kā norādīts, Dānijas pievienošanās Nagojas protokolam nav attiecināma uz 

Grenlandi un Fēru salām, kas ir daļa no Dānijas karalistes – tām ir atsevišķs regulējums. 

Grenlande pieeju ģenētiskajiem resursiem regulē, balstoties uz Nagojas protokola 

principiem, izmantojot PIC (informētas piekrišanas) mehānismu, tāpat, ja resursi tiek 

izmantoti komerciāliem nolūkiem, ir jānoslēdz savstarpējo labumu sadales līgums 

(MAT).49 Grenlande definējusi, ka tai nav tradicionālo grupu – visi Grenlandes 

iedzīvotāji par tādu uzskatāmi kopā. 

Latvija, ratificējot Konvenciju, nav izdarījusi nekādus paziņojumus attiecībās 

uz regulēto pieeju, kā arī nav izdarījusi nekādas ierunas attiecībās uz Konvencijas 15. 

pantā iekļauto mehānismu, kā arī nav šādu mehānismu izveidojusi. Ņemot vērā, ka nav 

norādes, ka pieeja netiek regulēta, uzskatāms, ka vispārīgi Latvija atzīst kontroles 

nepieciešamību, bet nav to ieviesusi. 

 

Vienpusēja atteikšanās neveikt kontroli pār savas jurisdikcijas in-situ un ex-situ 

ģenētiskajiem resursiem (tiem, pār kuriem valstij ir suverēnās tiesības), nenozīmē, ka 

valsts arī atsakās no kontroles pienākuma pār ģenētiskajiem resursiem, kas tajā tiek 

ievesti, un pakļaujas Regulas jurisdikcijai. Tātad Latvijai jāveic kontroles mehānisms 

pār resursiem, kuri pakļauti Regulas jurisdikcijai (regulas jurisdikcijai pakļauti tie 

resursi, kuri ievesti no valstīm, kuras ir Nagojas protokola puses).   

 

Vācijas piemērs 

 Vācija 2016. gada 25. novembrī ir pieņēmusi likumu par Nagojas protokola 

saistību un Regulas 511/2014 ieviešanu50. Vācija ir izvēlējusies neregulēt pieeju saviem 

ģenētiskajiem resursiem, tāpēc minētā likuma regulējums ir visai īss un vienkāršs. 

Likuma tekstā jēdzienu skaidrojumiem dotas atsauces uz attiecīgiem Regulas 511/2014 

pantiem. Likumā noteikta kompetentā iestāde (Federālā Dabas aizsardzības Aģentūra) 

un tās kompetence (pārbaudīt lietotāju sniegtos dokumentus, veikt pārbaudes, iekļūt 

īpašumā pārbaudes veikšanai darba laikā), kā arī lietotāju pienākumi (nodrošināt 

kompetentajai iestādei Regulā 511/2014 noteikto nepieciešamo informāciju). Tāpat 

noteiktas soda sankcijas (konfiskācija, administratīvais sods līdz 50000 eiro) un 

gadījumi, kad tās piemēro (informācijas vai paraugu neiesniegšana, darbošanās pretēji 

                                                           
49Grelnandes valdības oficiāla publikācija. Pieejams: http://www.businessingreenland.gl/en/Erhverv/Genetiske-

ressourcer 
50https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s2092.pdf%27%

5D__1508175982147 (aplūkots 16.10.2017.) 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s2092.pdf%27%5D__1508175982147
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s2092.pdf%27%5D__1508175982147
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likuma prasībām, nepieciešamās informācijas nenodošana nākošajam lietotājam, 

informācijas neglabāšana 20 gadus).  

 

Ierosinājumi Latvijai 

 Ja Latvija izvēlas ratificēt Nagojas protokolu, neregulējot pieeju ģenētiskajiem 

resursiem, par paraugu varētu vadīties no Vācijas regulējuma.  

Attiecībā uz Kompetento iestādi un sodu piemērošanu ierosinājumi sniegti šī 

Izvērtējuma 3.3. sadaļā.  

 

3.3. Nagojas Protokola neratificēšana, īstenojot tikai Eiropas Savienības 

regulējumu, tajā skaitā Regulu 511/2014 

 

ES Regulas 511/2014 uzliktie pienākumi saistībā ar Nagojas protokola ratificēšanu. 

 

Darbības joma (2. pants) norāda, ka ES Regula 511/2014 stājas spēkā mirklī, kad 

attiecība uz Savienību ir stājies spēkā Nagojas protokols. Nagojas protokols stājās 

spēkā, kad to bija ratificējušas 50 valstis.51 Nav norādes, ka regula stātos spēkā vai 

prasītu atsevišķu Nagojas protokola ratifikāciju. 2014. gada 9. jūnijā Regula stājās 

spēkā ES, bet Nagojas protokols ES stājas spēkā 2014. gada 12. oktobrī – kad tas stājās 

spēkā sasniedzot 50 individuālās ratifikācijas52. 

1. Šo regulu piemēro ģenētiskajiem resursiem, uz kuriem valstīm ir suverēnas tiesības, un ar 

ģenētiskajiem resursiem saistītām tradicionālajām zināšanām, kam piekļūst pēc tam, kad attiecībā uz 

Savienību ir stājies spēkā Nagojas protokols. 

“Komisijas dienestu darba dokuments, ietekmes novērtējuma kopsavilkums, 

Pavaddokuments priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ģenētisko 

resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali 

Savienībā”53 norāda, ka Nagojas protokols būs jāratificē Savienībai un visām tās 

dalībvalstīm, norādot uz individuālas ratifikācijas nepieciešamību (minētais Darba 

dokuments tika izmantots, sagatavojot ES ES Regulu 511/2014): 

“Nagojas protokols būs jāratificē Savienībai un visām tās dalībvalstīm. Savienībai un katrai tās dalībvalstij 

jāspēj pierādīt, ka tiek ievērotas visas protokola saistības. Kā to panākt — tas pilnībā ir ES un tās 

dalībvalstu iekšējais jautājums. Konkrēto izvēlēto pieeju nosaka juridiski un praktiski apsvērumi: jebkāda 

                                                           
51 “WhiletheEuropeanUnionwillbe a Party to theProtocol, itsapprovaloftheProtocoldoesnotcounttowardsthe 50 

instruments requiredforentryintoforce.” - https://cetaf.org/news/nagoya-protocol-enter-force-after-reaching-50-

ratifications 
52http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm 
53 Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SC0291&from=EN 

https://cetaf.org/news/nagoya-protocol-enter-force-after-reaching-50-ratifications
https://cetaf.org/news/nagoya-protocol-enter-force-after-reaching-50-ratifications
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ES līmeņa iejaukšanās paredz, ka Savienībai jābūt kompetencei šajā jomā un ka ir jāpierāda pievienotā 

vērtība, ko nebūtu iespējams sasniegt, ja par īstenošanas pasākumiem būtu atbildīgas tikai dalībvalstis.”54 

Šāda pieeja – ka dalībvalstīm jāveic atsevišķas ratifikācijas, paskaidrotu praksi, ka ES 

ratifikācija netika pieskaitīta 50 nepieciešamajām ratifikācijām, kā arī to, ka, valstis, 

kuras ratificēja Nagojas protokolu pēc ES ratifikācijas, tika skaitītas kā atsevišķa puse, 

kas izdara ratifikāciju. Tomēr, darba dokumentam nav imperatīvs raksturs (bet tos 

nereti izmanto veicot teleoloģisko iztulkošanu – tas ir, mēģinot noskaidrot likumdevēja 

gribu). Regula expressis verbis nenosaka nepieciešamību protokolu ratificēt. ES 

ieviesto pasākumu kopums caur Regulu 511/2014 tiek balstīts uz vides kompetenci, bet 

tāpat tiek norādīts, ka ir jautājumi Nagojas protokolā, kurus katrai dalībvalstij jārisina 

individuāli, (pieejas noteikumi), jo tā nav ES kompetence. 

ES pasākumu sistēmu Nagojas protokola īstenošanai varētu balstīt uz Savienības kompetenci vides 

jomā. ES mēroga sistēmas izveidi attiecībā uz izpildes nodrošināšanas pasākumiem varētu balstīt arī 

uz Savienības kompetenci iekšējā tirgus jomā. ES līmeņa pasākumi jautājumos par izpildi ir pamatoti, 

jo tā var izvairīties no negatīvas ietekmes uz dabas produktu un pakalpojumu iekšējo tirgu, kas rastos, 

ja dalībvalstīs būtu sadrumstalotas izpildes sistēmas; turklāt tas ir arī labākais variants, lai radītu 

auglīgu vidi pētniecībai un izstrādei par ģenētiskajiem resursiem, kas nāk par labu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai visā pasaulē. 

ES līmenī veikto pasākumu kopums dotu iespēju Savienībai ratificēt Nagojas protokolu un to pilnībā 

ievērot. Dalībvalstu ziņā būtu izlemt, vai prasīt iepriekšēju informētu piekrišanu un labumu sadali 

attiecībā uz tām piederošajiem ģenētiskajiem resursiem. Dalībvalstu lēmumi šajā jautājumā nebūtu 

priekšnosacījums, lai Savienība varētu ratificēt Nagojas protokolu. 

Izvērtējot ES viedokli kopumā, jāuzskata, ka ES Komisijas darba dokumentā 

iekļautā ideja par individuālo ratifikāciju uzskatāma par norādi, ka katra valsts ir 

tiesīga Nagojas protokolu ratificēt, bet neuzliek pienākumu to darīt. Uz to norāda 

arī Komisijas 2016. gada Norādījumi par piemērošanas jomu un galvenajiem 

pienākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 

511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to 

ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, 

izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā: 

Kā ES ABS regulu (ES Regulu 511/2014 – Izvērtējuma aut.piez.), tā 

Īstenošanas regulu visās ES dalībvalstīs piemēro tieši, neatkarīgi no Nagojas 

protokola ratifikācijas statusa dalībvalstīs.55 

Saskaņā ar 2. panta 4. punktu Regulu piemēro ģenētiskajiem resursiem un ar 

ģenētiskajiem resursiem saistītajām tradicionālajām zināšanām, uz ko attiecas 

                                                           
54 turpat 
55 Norādījumi par piemērošanas jomu un galvenajiem pienākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 511/2014 par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu 

un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā. 

Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0827(01)&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0827(01)&from=EN
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piekļuves pasākumi (piemērojamie ABS tiesību akti vai regulatīvās prasības), un 

ja šādi pasākumi ir izveidoti valstī, kura ir Nagojas protokola puse. 

Secināms:  

1. ES Regula 511/2014 neuzliek pienākumu ES dalībvalstīm individuāli 

ratificēt Nagojas protokolu. ES kompetencē vides tiesību jomā ir ratificēt 

protokolu Savienības vārdā. 

2. ES Regulas 511/2014 normatīvais regulējums attiecināms uz to trešo 

valstu (piegādātājvalstu) ģenētiskajiem resursiem, kuras ir Nagojas 

Protokola puses, tas ir, nepieciešamās pārbaudes jāveic tad, ja 

piegādātājvalsts ir Nagojas protokola puse. 

3. Nagojas Protokola ratifikācija ir svarīga tikai attiecībā uz 

piegādātājvalstīm. ES Regulu 511/2014 piemēro tikai to piegādātājvalstu 

ģenētiskajiem resursiem, kuras ir ratificējušas Nagojas protokolu un 

izveidojušas piemērojamus piekļuves pasākumus. Līdz ar to, ja kāda no 

ES dalībvalstīm nav ratificējusi Nagojas Protokolu un ir uzskatāma par 

piegādātājvalsti ES Regulas 511/2014 izpratnē, uz resursiem, kas ievesti 

no šīs valsts, ES Regula 511/2014 neattieksies. Bet ES Regulā 511/2014 

noteiktais mehānisms attiecas uz saņēmējvalsti neatkarīgi no tā, vai 

Nagojas protokols ir vai nav ratificēts. 

4. Katra dalībvalsts ir tiesīga individuāli ratificēt Nagojas protokolu, un katra 

individuālā ratifikācija tiek uzskatīta par atsevišķu ratifikāciju, ar kuru 

dalībvalsts kļūst par Nagojas protokola pusi. 

5. Attiecībā uz resursu saņēmējvalsti, ES Regula 511/2014 ir attiecināma 

jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai Nagojas protokols ir vai nav 

ratificēts attiecīgajā ES dalībvalstī. Ja Latvija Nagojas protokolu 

neratificē, Latvijai tik un tā ir saistošas ES Regulas 511/2014 normas, 

iegūstot ģenētiskos resursu no valsts, kas ir Nagojas protokolu ratificējusi. 

Bet, ja kāda ES dalībvalsts iegūst ģenētiskos resursus no Latvijas, tad, ja 

Latvijā Nagojas protokols nav ratificēts, uz Latvijā iegūtajiem resursiem 

ES Regulas 511/2014 normas nav attiecināmas.  

 

3.4. Latvijas pienākumi Nagojas protokola un ES Regulas 511/2014 ieviešanā 

 

3.4.1. ES Regulas 511/2014 uzliktie pienākumi: 

a. Dalībvalsts pienākums izveidot kompetento iestādi:  

i. “Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas ir 

atbildīgas par šīs regulas piemērošanu. No šīs regulas spēkā stāšanās dienas 

dalībvalstis Komisijai paziņo kompetento iestāžu nosaukumus un adreses. 

Dalībvalstis bez liekas kavēšanās informē Komisiju par visām kompetento iestāžu 

nosaukumu vai adrešu izmaiņām.” – Regulas 6. panta 1. punkts. 
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ii. Šai institūcijai arī jāveic atbilstoša Lietotāju pārbaude (Regula definē “Lietotāju” 

3. pantā- fiziska vai juridiska persona, kas izmanto ģenētiskos resursus vai ar 

ģenētiskajiem resursiem saistītās tradicionālās zināšanas, jāsniedz informācija par 

normatīvo regulējumu valstī, jāpilda Nagojas protokola 14. pantā noteiktais 

informācijas pieejamības pienākums, jāveic kontroles funkcija; 

iii. Kompetentā iestāde arī sazinās ar Komisijas iecelto koordinācijas centru piekļuves 

un ieguvumu sadales jautājumos, kas savukārt sazinās ar Konvencijas sekretariātu 

Protokola ieviešanas un kontroles jautājumos.56 

iv. Kompetentā iestāde sadarbojas ar citu valstu kompetentajām iestādēm, kā arī 

paziņo valstīm par atklātiem pārkāpumiem lietotāju darbībā, nelegāli iegūtiem 

ģenētiskajiem resursiem.57 

b. Dalībvalsts pienākums veikt Lietotāja atbilstības pārraudzību: 

i. Divi gadījumi: Lietotāja pārbaude notiek vai nu mirklī, kad tiek piešķirts 

finansējums pētniecībai, vai produkta gala izstrādes posmā. Lietotājs saprotams kā 

jebkura finansējuma saņēmējs pētniecībai, kurš finansējumu saņem Latvijā, un tas 

nav saistīts ar Latvijas izvēli regulēt vai neregulēt pieeju ģenētiskajiem resursiem. 

ii. Regulas 7. panta 1. punkts: “Dalībvalstis un Komisija pieprasa visiem, kas saņem 

finansējumu pētniecībai, kura ietver ģenētisko resursu un ar ģenētiskajiem 

resursiem saistīto tradicionālo zināšanu izmantošanu, deklarēt, ka tie veic 

pienācīgu pārbaudi saskaņā ar 4. pantu.”  

iii. Regulas 7. panta 2. punkts paredz: “Tāda produkta galīgās izstrādes posmā, kurš 

izstrādāts, izmantojot ģenētiskos resursus vai ar šādiem resursiem saistītās 

tradicionālās zināšanas, lietotāji deklarē 6. panta 1. punktā minētajām 

kompetentajām iestādēm, ka tie ir izpildījuši 4. pantā minētos pienākumus, [..]” 

iv. Lietotāji kompetentajai iestādei pēc pieprasījuma sniedz arī pierādījumus abos 

minētajos gadījumos. “Deklarē” pēc sistēmiskās tulkošanas (kontekstā ar 4. pantu), 

saprotams kā atbilstošā sertifikāta uzrādīšana un “informāciju par savstarpēji 

saskaņoto noteikumu saturu, kas attiecas uz turpmākiem lietotājiem”58, vai, 

                                                           
56 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 511/2014par no Nagojas Protokola par 

piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, 

izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā (turpmāk – Regula 511/2014) 6. panta 3. punkts. 

Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 
57 Regulas 511/2014 12.pants. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 
58Regulas 511/2014 4. panta 3. punkta a apakšpunkts. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
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gadījumos, ja sertifikāta nav, Regulas 511/2014 4. panta 3. punkta b apakšpunktā 

noteiktā informācija. 

v. Regulas preambula pārbaudi apraksta kā piemērojamu “visiem ģenētisko resursu 

un ar ģenētiskajiem resursiem saistīto tradicionālo zināšanu lietotājiem būtu jāveic 

pienācīga pārbaude, lai pārliecinātos, vai ģenētiskajiem resursiem un ar 

ģenētiskajiem resursiem saistītajām tradicionālajām zināšanām ir piekļūts saskaņā 

ar piemērojamām juridiskajām vai regulatīvajām prasībām, un lai attiecīgā 

gadījumā nodrošinātu taisnīgu un godīgu ieguvumu sadali”59 

vi. Atbilstoši, ja Lietotājs pārbaudi nav veicis vai tā ir nepilnvērtīga, institūcijai 

jākontrolē, vai Lietotājs izpilda 4. panta 5. punktu, tas ir “Ja lietotāju rīcībā esošā 

informācija nav pietiekama vai ir neskaidrības par piekļuves un izmantošanas 

likumību, lietotāji iegūst piekļuves atļauju vai tai līdzvērtīgu dokumentu un paredz 

savstarpēji saskaņotus noteikumus vai pārtrauc izmantošanu.”, 

vii. Regulas 9. pants regulē pārbaudes, pieprasot, ka tās notiek regulāri un ir samērīgas, 

lai sasniegtu Regulas mērķus.  

viii. Dati par šīm pārbaudē kompetentajai iestādei jāglabā vismaz 5 gadus.60 

c. Dalībvalsts pienākums ieviest sankciju sistēmu: 

i. Regulas 11. panta 1. punkts paredz: “Dalībvalstis paredz noteikumus par 

sankcijām, kas piemērojamas par 4. un 7. panta noteikumu pārkāpumiem, un veic 

visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to piemērošanu.” 

ii. No šī izriet, ka (1) Nepieciešams paredzēt normatīvo regulējumu, ko darīt ar 

lietotājiem, kas ģenētisko resursu ieguvuši nelegālā ceļā (2) Jāparedz kontroles 

mehānisms pār potenciālajiem lietotājiem (lai nodrošinātu, ka kontroles 

mehānisms eksistē, un to, ka “Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 

atturošas”.61 (3) Kontroles institūcijai jāparedz atbilstošas pilnvaras (kā minimums 

– veikt pārbaudes, atstājot sodīšanu kompetento institūciju pilnvarā, vai uzticot 

Kompetentajai iestādei Regulas 511/2014 izpratnē). Jāizvērtē, vai izvēlēties 

administratīvas vai kriminālas dabas sankcijas, jāveic labojumi atbilstošajos 

normatīvajos aktos. 

                                                           
59 Regulas 511/2014Preambulas 21. daļa. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 
60 Regulas 511/2014 10. panta 1. punkts. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 
61 Regulas 511/2014 11. panta 2. punkts. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
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d. Brīvā izvēle: Kolekcijas reģistrācija kopējā Savienībā esošu kolekciju reģistrā, 

kuru izveido un uztur Komisija. 

i. Regulas 5. panta 3. punkts nosaka, kas atzīstams par kolekciju Regulas izpratnē. 

ii. Ja Kolekcija atbilsts 5. panta 3. punktam, dalībvalsts var šo Kolekciju iekļaut 

reģistrā.62 

iii. Ja dalībvalsts izvēlas kādu kolekciju iekļaut reģistrā, tai regulāri jākontrolē, vai tā 

atbilsts Regulas 5. panta 3. punktam. Ja tā vairs neatbilsts standartam, dalībvalsts 

nekavējoties ziņo par to Komisijai, kā arī sazinās ar kolekcijas turētāju, lai veiktu 

koriģējošus pasākumus. Ja šādi pasākumi netiek veikti, Komisija kolekciju no 

reģistra dzēš. 

3.4.2. Pienākumi, kas izriet no Konvencijas par bioloģisko daudzveidību; 

e. Konvencijā visām tās pusēm ir uzlikts par pienākumu censties radīt 

priekšnoteikumus, ar ko atvieglo piekļuvi ģenētiskajiem resursiem, uz kuriem tām 

ir suverēnas tiesības, lai citas Konvencijas puses tos varētu izmantot videi nekaitīgā 

veidā. – Konvencijas 15. panta 2. punkts “Katrai līgumslēdzējai pusei jācenšas 

radīt priekšnoteikumus, lai atvieglotu citām līgumslēdzējām pusēm pieejamību 

ģenētiskajiem resursiem videi draudzīgai izmantošanai, neizvirzot ierobežojumus, 

kas ir pretrunā ar šīs konvencijas uzdevumiem.”63 

f. Konvencijas 15. panta 5. punkts uzliek pienākumu noteikt, vai pieejamība ir 

regulēta vai nav. Ņemot vērā piebildi, pusei ir tiesības noteikt, ka pieeja nav 

regulēta, bet šāds vienpusējs paziņojums jāpadara publiski pieejams, lai 

potenciālajiem ģenētisko resursu ieguvējiem radītu juridisku skaidrību, par valsts 

regulējumu. Līdz šim Latvija šādu vienpusēju paziņojumu nav veikusi. (Atbilstoša 

atsauce nav ne Konvencijas Ratifikācijas likumā64, ne Ministru Kabineta rīkojumā 

Nr.6065) “Pieejamībai ģenētiskajiem resursiem būs iespējama pēc līgumslēdzējas 

puses, šo resursu piegādātājas, iepriekš izziņotas piekrišanas, ja šī puse nenosaka 

citādus noteikumus.”66 Vienīgā pieejas metode, ko Latvija izmanto, izriet no 

                                                           
62 Regulas 511/2014 5. panta 2. punkts. Pieejams:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN 
63 1992. gada 5. jūnija “Konvencija Par Bioloģisko Daudzveidību” (turpmāk – Konvencija), 15. pants. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1296 
641995. gada 8. septembra likums “Par 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko 

daudzveidību”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/36679-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvenciju-par-

biologisko-daudzveidibu 
65 1999. gada 10. februāra Ministru Kabineta rīkojums Nr.60 “Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvencijas 

par bioloģisko daudzveidību izpildi”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/21707-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-

konvencijas-par-biologisko-daudzveidibu-izpildi 
66 Konvencijas 15. panta 5. punkts. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1296
https://likumi.lv/ta/id/36679-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvenciju-par-biologisko-daudzveidibu
https://likumi.lv/ta/id/36679-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvenciju-par-biologisko-daudzveidibu
https://likumi.lv/ta/id/21707-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvencijas-par-biologisko-daudzveidibu-izpildi
https://likumi.lv/ta/id/21707-par-1992-gada-5-junija-riodezaneiro-konvencijas-par-biologisko-daudzveidibu-izpildi
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daudzpusējās pieejamības un labumu sadales sistēmas, kas izveidota saskaņā ar 

Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 

lauksaimniecībai (ITPGRFA), kurš izstrādāts saskaņā ar Konvenciju67. Tomēr, 

tikko kā tiek pārsniegts starptautiskajā instrumentā minētais ģenētiskā resursa 

izmantošanas mērķis, tālākā darbība ar resursiem nav skaidra, un nav regulēta. 

 

3.4.3. Pienākumi, kas izriet no vai precizēti Nagojas protokolā;  

g. Labumu sadale: 

i. Nagojas protokola 5. pants, kas balstīts uz Konvencijas 15. panta 3. un 7. punktu. 

Nosaka taisnīgu uz vienlīdzīgu sadali, balstoties uz savstarpēju vienošanos. 

Līgums (PGRFA) šo vienošanos regulē ar SMAT (standartizēto materiālu 

pārsūtīšanas līgumu). Nagojas protokols šādu instrumentu imperatīvi neievieš, jo 

katra valsts var brīvprātīgi izvēlēties regulēt pieeju resursiem vai nē; 

ii. Nosaka, ka ir nepieciešams ievērot labumu sadali attiecībā uz tradicionālo 

iedzīvotāju zināšanām (ja ir šāda vienošanās). – 5. panta 2. punkts 

h. Pieejas regulēšana: 

i. Nagojas protokola 6. pants paredz līgumslēdzējpusēm rīcības brīvību attiecībā uz 

pieejas regulēšanu vai neregulēšanu. To nepieciešams norādīt, lai regulētu 

juridisko stabilitāti attiecībā uz ieguvēju. Izvēloties regulēt pieeju, pusei jāapredz 

šādi noteikumi (6. panta 3. punkts): 

a) nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidrību un pārredzamību saistībā ar valsts 

tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām par pieejamību un labumu sadali; 

b) nodrošinātu taisnīgus un nepārkāpjamus noteikumus un procedūras attiecībā uz 

ģenētisko resursu pieejamību; 

c) sniegtu informāciju par to, kā iepriekš saņemt informētu piekrišanu; 

d) kompetentā valsts iestāde efektīvi un pieņemamā laika posmā rakstiski pieņemtu 

skaidru un pārredzamu lēmumu; 

e) paredzētu, ka pieejas laikā tiek izsniegta atļauja vai līdzvērtīgs dokuments, kas 

apliecina, ka ir bijis lēmums dot iepriekšēju informētu piekrišanu un ir pieņemti 

savstarpēji saskaņoti noteikumi, un attiecīgi informē Pieejamības un labumu 

sadales starpniecības centru; 

                                                           
67 Starptautiskais līgums par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai. (turpmāk – Līgums 

(PGRFA)). Pieejams: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1444 

 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1444
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f) vajadzības gadījumā un saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteiktu kritērijus un/vai 

procedūras, kā pirms pieejas ģenētiskajiem resursiem saņemt informētu piekrišanu 

vai apstiprinājumu un iesaistīt pamatiedzīvotājus un vietējās kopienas; 

g) paredzētu skaidrus noteikumus un procedūras par savstarpēji saskaņotu 

noteikumu pieprasīšanu un noteikšanu. Šādus noteikumus formulē rakstiski un 

tajos inter alia var paredzēt  

i) strīdu izšķiršanas noteikumus, 

ii) noteikumus par labumu sadali, tostarp noteikumus par intelektuālā īpašuma 

tiesībām, 

iii) noteikumus par trešo personu iesaistīšanu, ja tādas ir, un 

iv) vajadzības gadījumā – noteikumus par nolūka maiņu. 

 

i. Koordinācijas centra izveide: 

i. Regulē Protokola 13. pants; 

ii. Centrs sniedz informāciju par juridisko regulējumu attiecībā uz pieeju 

ģenētiskajiem resursiem un labumu sadali, kā arī par šiem pašiem jautājumiem 

attiecībā uz tradicionālajām zināšanām. Dod informāciju par kompetentajām 

iestādēm – ja tādas ir; 

iii. Centrs sazinās ar Sekretariātu, kas regulē Nagojas protokola piemērojamību 

pasaulē. Sekretariātu finansē puses pēc daudzpusējas vienošanās, ko pieņem Pušu 

konference.68 

iv. Koordinācijas centrs var būt tikai viens, bet kompetentās iestādes – vairākas;   

j. Informēšanas pienākums: 

i. Saskaņā ar Nagojas protokola 14. panta 2. punktu, Nagojas protokolu parakstījušās 

valstis ievieto savus normatīvos aktus, politiskos un administratīvos risinājumus 

par ABS bāzē “ABS Clearing-House”. Šis palīdz Lietotājiem un Kompetentajām 

autoritātēm saprast, kāda informācija un atļaujas jāiegūst no Ieguves valstīm. Līdz 

ar to, datubāzē jābūt norādītam (1) Vai valsts ir Nagojas protokola puse (Arī ES 

Regula 511/2014 attiecas tikai uz protokola pusēm) (2) Vai valsts ir ieviesusi 

specifisku piekļuves sistēmu vai ieguvumu sadales sistēmu; 

ii. Valstu profili: https://absch.cbd.int/countries ir vienīgais Nagojas protokolā 

ieviestais informācijas sadales mehānisms.69 

                                                           
68 Sekretariāta funkcijas un finansēšanas kārtību nosaka Nagojas protokola 28. pants; 

 

https://absch.cbd.int/countries
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k. Ziņojumi: 

i. 29. pants nosaka, ka pusei, atbilstoši Pušu konferences lēmumam, periodiski ir 

jāsniedz ziņojumi par Nagojas protokola piemērošanu. 

 

3.4.4. Ierosinājumi Latvijai 

 

Attiecībā uz zinātnisko darbību iespējamais papildinājums varētu tikt veikts 

Zinātniskās darbības likumā, kura 7. pants nosaka zinātnieka atbildību. Šī atbildība 

varētu tikt papildināta ar regulējumu par atbildību par ģenētisko resursu likumīgu 

ieguvi. Tāpat minētajā likumā varētu tikt papildināts regulējums par augstskolu 

zinātnisko darbību, paredzot papildus kontroli zinātniskai darbībai ar ģenētiskajiem 

resursiem, papildinot minētā likuma 16. pantā noteikto Latvijas Zinātnes padomes 

kompetenci. Latvijas Zinātnes padome cita starpā lemj dažādus ar finansējuma 

piešķiršanu saistītus jautājumus un tā ir viena no Regulā 511/2014 ietvertajām 

robežšķirtnēm ģenētisko resursu ieguves tiesiskuma pārbaudei. 

 

Augu ģenētisko resursu jomā kontroles un koordinācijas lomu iespējams, ka 

būtu lietderīgi uzticēt iestādēm, kuras jau šobrīd ir kompetentas līdzīgu jautājumu 

izvērtēšanā, tostarp Dabas aizsardzības pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests. 

Attiecībā uz iespējamo sodu regulējumu šai jomā iespējamie papildinājumi būtu 

veicami Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot to ar jaunu 78.2 pantu, 

kas sekotu pēc sugu un biotopu aizsardzības regulējuma pārkāpumiem un šos sodus 

varētu piemērot Dabas aizsardzības pārvalde. 

Dzīvnieku ģenētisko resursu izmantošanas kontroles nodrošināšanai varētu tikt 

paplašināts Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1165 “Kārtība, 

kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai 

neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā 

(reintrodukcija)” tiesiskais regulējums. Šie noteikumi nosaka Dabas aizsardzības 

pārvaldes kompetenci izsniegt atļaujas Latvijas dabai neraksturīgu savvaļas sugu 

ieviešanai (introdukcijai). Noteikumu pielikumā pievienotajā anketā atļaujas 

saņemšanai cita starpā kā atzīmējama aile ietverta “Paraugu ieguve no dzīviem 

dzīvniekiem (piemēram, asins, spalvu paraugu ieguve) zinātniskai pētniecībai” – būtībā 

tā ir ģenētisko materiālu ieguve, un šādi ģenētiskie materiāli var saturēt ģenētiskos 



43 
 

resursus. Šo regulējumu paplašinot ar nepieciešamību uzrādīt ģenētisko resursu ieguvi 

apliecinošus dokumentus, regulējums organiski iekļautos esošajā regulējumā. 

Attiecībā uz iespējamo sodu regulējumu iespējamie papildinājumi būtu veicami 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot to ar jaunu 105.8 pantu, kas 

sekotu pēc veterinārās jomas un ciltsdarbu jomas pārkāpumiem un šos sodus varētu 

piemērot Pārtikas un Veterinārais dienests.  

 

Grozījumi, kas izdarāmi MK noteikumos, kas pieņemti uz Zinātniskās darbības likuma 

pamata. 

1) Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1001 “Doktora zinātniskā grāda 

piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”: 

21. punkts: Komisija mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.6.apakšpunktā minēto dokumentu 
saņemšanas sagatavo atzinumu. Ja komisija konstatē, ka darbs satura un metodoloģijas ziņā 
neatbilst vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem, promocijas 
process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas pirms publiskās darba 
aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai padomei, norādot, kādas prasības ir pārkāptas. Šādā 
gadījumā padome nedēļas laikā rakstiski paziņo pretendentam komisijas lēmumu un informē 
pretendentu par turpmāko rīcību. 

Gadījumā, ja uz promocijas darbā iegūtajiem ģenētiskajiem resursiem būtu 

piemērojamas Nagojas protokola normas, tad šajā pantā noteikto pārbaužu laikā, būtu 

jāņem vērā arī Nagojas protokola prasības. Ņemot vērā, ka “vispārpieņemtajiem 

starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem” ir ģenerālklauzula, pantu būtu 

nepieciešams papildināt ar norādi par komisijas pienākumu pārbaudīt, vai ģenētiskie 

resursi iegūti ievērojot Nagojas protokola normas.  

 

2) Ņemot vērā, ka viens no ES Regulā 511/2014 minētajiem kritērijiem, kad jāveic 

pārbaude, ir minēts kā mirklis, kad tiek saņemts finansējums, būtu jāveic izmaiņas 

Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 “Atbalsta piešķiršanas 

kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju 

jomā” trešā nodaļa būt jāpapildina ar punktu par to, ka pabalstu pētījuma veikšanai 

jebkurā no likumā minētajā programmām atļauts piešķirt tikai pēc tam, kad veikta 

pārbaude, vai pētniecībā izmantojamiem resursi iegūti atbilstoši Nagojas protokola 

normām.  

Līdzīga satura punkts jāpievieno Ministru kabineta noteikumu Nr.258 “Valsts atbalsta 

piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” 2.nodaļā. 
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Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.597 “Kārtība, kādā veic valsts 

pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli” 

jāietver punkts par Nagojas protokola prasību ievērošanas uzraudzību – lai valsts 

atbalstītajos zinātnes projektos tiktu izmantoti tikai tādi resursi, kas iegūti saskaņā ar 

Nagojas protokola normām.   

 

 

Grozījumi normatīvajos aktos patentu reģistrācijas  jomā 

Attiecībā uz patentu reģistrāciju, Patentu likumā būtu jāizdara grozījumi, kas 

ļauj patentēt tikai tādus izgudrojumus/atklājumus, kuru pamatā esošie ģenētiskie 

resursi ir iegūti legālā ceļā. Tāpat grozījumi izdarāmi Ministru kabineta 2008.gada 

1.aprīļa noteikumos Nr.224 „Patentu un patentu pieteikumu noteikumi” 2. punktā 

norādot, ka jāiesniedz arī dokumenti, kas apliecina tiesības izmantot konkrēto 

ģenētisko resursu. 

 

Kompetentās iestādes 

Kā norādīts iepriekš, šobrīd Latvijā vairāku iestāžu kompetencē ir jautājumi, kas 

izriet no Nagojas protokola un Regulas 511/2014. Nav prognozējams, ka varētu 

veidoties ievērojams darba apjoms jautājumos par pieeju ģenētiskajiem resursiem, 

tāpēc noteikti nav lietderīgi veidot jaunu institūciju. Galvenais uzdevums būtu precīzi 

noteikt katras iestādes kompetenci, lai nerodas problēmas attiecīgu protokola vai 

regulas jautājumu risināšanā. Ņemot vērā šajā Izvērtējumā norādīto ģenētisko resursu 

iedalījumu normatīvo aktu izstrādes nolūkos, piedāvājam paredzēt, ka par 

kompetentajām iestādes varētu būt: 

- Pārtikas un veterinārais dienests jautājumos par dzīvnieku ģenētisko resursu 

likumīgas izmantošanas kontroli; 

- Dabas aizsardzības pārvalde jautājumos par augu ģenētisko resursu likumīgas 

izmantošanas kontroli. 

LAPK 78.pants paredz administratīvo atbildību par Sugu un biotopu aizsardzības 

prasību pārkāpšanu. Par normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu aizsardzības 

prasību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz 

septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to 
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daļas, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, 

konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas. Par 

darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzību 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu 

pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz 

septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš 

četrsimt euro. Saskaņā ar LAPK 231.pantu sodu, kas paredzēts LAPK 78.pantā, 

piemēro Vides aizsardzības valsts iestādes (Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības 

pārvaldes iestāde, Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālās struktūrvienības 

pārvalde). Tātad LAPK jau paredz šo iestāžu tiesības piemērot administratīvos 

sodus. Attiecībā uz Pārtikas un veterināro dienestu, LAPK 230.pants noteic PVD kā 

iestādi, kas var piemērot sodus LAPK noteiktajos gadījumos. 

 Lai noteiktu papildu kompetences minētajām iestādēm saistībā ar Nagojas 

protokolu, būtu nepieciešami grozījumi Augu aizsardzības likumā, Vides aizsardzības 

likumā, Pārtikas aprites uzraudzības likumā.  

 Soda apmēru noteikšanā par piemēru būtu jāņem LAPK 78.pantā paredzētās 

sankcijas. Taču vajadzētu arī uzklausīt nozaru speciālistu viedokļus, lai tie izvērtē, cik 

liels kaitējums varētu būtu no šādiem pārkāpumiem. Noteikti kā vieno no sankcijām 

jānosaka nelikumīgi izmantoto ģenētisko resursu konfiskācija. Naudas soda apmērs 

būtu jāvērtē pēc nodarītā pārkāpuma smaguma pakāpes. 
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4. Ierosinājumu ietekmes novērtējums 
 

Novērtējot sniegto ierosinājumu un to variantu ietekmi uz ģenētisko resursu 

īpašniekiem, lietotājiem un iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā, šī 

Izvērtējuma autori vadās pēc 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta instrukcijas 

Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”. Ietekmes 

novērtējums gadījumā, ja Latvija izvēlas neratificēt Nagojas Protokolu vai ratificēt to, 

neregulējot pieeju ģenētiskajiem resursiem, lielākoties ir vienāds. No formālās puses 

raugoties, jaunu normatīvo aktu izstrādes ziņā vienīgā atšķirība ir izvēle - izstrādāt 

ratifikācijas likumprojektu vai atsevišķu likumprojektu par ES Regulas un Nagojas 

protokola ieviešanu (līdzīgi Vācijas piemēram, skat. šī Izvērtējuma 3.2. sadaļu). 

Ietekmes izvērtējums atsevišķos jautājumos atšķiras attiecībā uz gadījumu, ja Latvija 

izvēlas ratificēt Nagojas protokolu, regulējot pieeju ģenētiskajiem resursiem, tāpēc 

atsevišķos šīs Izvērtējuma sadaļas punktos šis gadījums papildus izvērtēts atsevišķi. 

 

4.1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

Pamatojums 

Nepieciešamība ieviest jaunu regulējumu ģenētisko resursu izmantošanas un 

labumu taisnīga sadales jomā izriet no Latvijas kā ES dalībvalsts pienākumiem, kuri 

izriet no Regulas 511/2014, kā arī no Latvijas kā Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas70 dalībvalsts. Konvencijā visām tās pusēm ir uzlikts par pienākumu 

censties radīt priekšnoteikumus, ar ko atvieglo piekļuvi ģenētiskajiem resursiem, uz 

kuriem tām ir suverēnas tiesības, lai citas Konvencijas puses tos varētu izmantot videi 

nekaitīgā veidā. Konvencijas 15. panta 2. punkts noteic: “Katrai līgumslēdzējai pusei 

jācenšas radīt priekšnoteikumus, lai atvieglotu citām līgumslēdzējām pusēm 

pieejamību ģenētiskajiem resursiem videi draudzīgai izmantošanai, neizvirzot 

ierobežojumus, kas ir pretrunā ar šīs konvencijas uzdevumiem.” 

 

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, 

tiesiskā regulējuma mērķis un būtība 

                                                           
70 1992. gada 5. jūnija “Konvencija Par Bioloģisko Daudzveidību” (turpmāk – Konvencija), 15. pants. Pieejams: 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1296 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1296
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Pašreiz Latvijas normatīvajos aktos it tikai fragmentāri, atsevišķos gadījumos 

regulēta ģenētisko resursu konstatēšanas un saglabāšanas jautājumi, pašreizējais 

regulējums skar tikai atsevišķas jomas, no kurām visdetalizētāk – lauksaimniecības 

jomā. Pašreiz Latvijas normatīvajos aktos nav regulēta ģenētisko resursu pieejamība 

citu Bioloģiskās daudzveidības konvencijas dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī nav regulēta 

citās Konvencijas dalībvalstīs iegūto ģenētisko resursu izmantošanas aizsardzība un 

iegūto labumu taisnīga sadale.  

Šīs Izpētes pirmajā daļā ir raksturotas nozares, kurās tiek vai var tikt izmantoti 

ģenētiskie resursi pētniecībā un ražošanā. Lai izpildītu Latvijas saistības, kas izriet no 

Regulas 511/2014 un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas, nepieciešams papildināt 

esošo normatīvo regulējumu ar regulējumu par ģenētisko resursu izpētes un 

izmantošanas kontroli, kā arī nepieciešams ieviest sodu mehānismu. Šāds kontroles un 

soda mehānisms līdz šim Latvijā nepastāv un tādējādi netiek ievērotas Regulas 

511/2014 prasības.  

Jaunā regulējuma izdošanas mērķis ir ievērot Regulas 511/2014 prasības, kā arī 

īstenot Bioloģiskās daudzveidības konvencijas vienu no mērķiem – nodrošināt godīgu 

un līdztiesīgu ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadali. Nosakot kompetentās 

kontroles institūcijas un nosakot sodus par pārkāpumiem, tiek izpildītas pamatprasības. 

Nagojas protokola ratificēšana vai neratificēšana neietekmē minēto pamatprasību 

izpildes nepieciešamību. Savukārt ratificēšana varētu nodrošināt lielāku skaidrību 

Latvijas kā Nagojas protokola dalībvalstij un neradīt šaubas attiecībā uz to, ka Latvija 

pēc ratifikācijas būtu uzskatāma ne tikai par ģenētisko resursu lietotāju valsti, bet arī 

par piegādātājvalsti. 

 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

Nagojas protokola 6.pants noteic katras valsts tiesības izvēlēties regulēt vai 

neregulēt pieeju saviem ģenētiskajiem resursiem. Tā kā Latvijai ir saistoša ES Regula 

511/2014, tad neatkarīgi no Latvijas lēmuma individuāli ratificēt vai neratificēt Nagojas 

protokolu, Latvijai ir nepieciešams izpildīt Regulas 511/2014 noteiktās minimālās 

prasības (skat. šī Izvērtējuma 3.3.sadaļu).  

Ja Latvija izvēlas regulēt pieeju saviem ģenētiskajiem resursiem, ratificējot 

Nagojas protokolu, tad Latvijā nepieciešams izstrādāt ievērojami vairāk izmaiņas 

normatīvajos aktos. Visticamāk šajā gadījumā nepietiks ar grozījumiem esošajos 

normatīvajos aktos, būs nepieciešams izstrādāt jaunu likumu, kurā nepieciešams noteikt 
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skaidru regulējumu ģenētisko resursu definēšanai un kategorizēšanai Latvijā, 

procedūras, saskaņā ar kurām potenciālais lietotājs piesaka savu vēlmi iegūt ģenētiskos 

resursus un kādi kritēriji izpildāmi ieguves atļaujas saņemšanai (ņemot vērā, ka 

ģenētisko resursu ieguve un regulējums atšķiras atkarībā no veida, acīmredzot papildus 

centrālai kompetentai iestādei būs nepieciešams atsevišķs regulējums katras nozares 

kompetentai iestādei); kritēriji piekļuves atļaušanai un liegšanai, kā arī šo lēmumu 

pārsūdzības kārtība; noteikumi iespējamo gūto labumu sadalei nākotnē. 

Šādā gadījumā būs nepieciešams ievērojami lielāki administratīvie resursi 

normatīvo aktu projektu sagatavošanā, kā arī daudz apjomīgāka speciālistu 

piesaistīšana. Ņemot vērā, ka Latvijai nozīmīgāko ģenētisko resursu pārzināšana ir 

Zemkopības ministrijas pārziņā, kura arī šobrīd noteic un koordinē Ģenētisko resursu 

padomes darbu, tad acīmredzot apjomīgākais darbs jaunā regulējuma izstrādē būs tieši 

Zemkopības ministrijai.  

Latvijai ļoti svarīgi ir izvērtēt, cik nepieciešams ir regulēt pieeju saviem 

ģenētiskajiem resursiem un vai iespējamais ieguvums ir tik nozīmīgs, lai ieguldītu 

apjomīgu darbu, administratīvos resursus un finansējumu. Šī Izvērtējuma autori savas 

kompetences ietvaros, proti, novērtējot situāciju no juridiskā aspekta, šajā Izvērtējumā 

var novērtēt tikai ietekmi uz iespējamā jaunā regulējuma juridisko pusi. Ģenētisko 

resursu pieejas regulējuma nepieciešamību pēc būtības, proti, no bioloģijas zinātņu 

viedokļa, nepieciešams izvērtēt attiecīgās nozares pārstāvjiem. Veicot novērtējumu no 

juridiskā skatupunkta, viennozīmīgi secināms, ka, regulējot pieeju ģenētiskajiem 

resursiem, ietekme uz nepieciešamo normatīvo aktu grozījumiem un papildinājumiem 

ir ievērojami lielāka. Tāpēc nepieciešams izvērtēt un izsvērt, vai no bioloģijas zinātņu 

viedokļa paredzamais ieguvums ir tik nozīmīgs Latvijai, lai būtu nepieciešams jauns 

regulējums ģenētisko resursu pieejas regulēšanai Latvijā. Šī Izvērtējuma autoru 

uzmanību piesaistījis apstāklis, ka lielākā daļa ES dalībvalstu ir izvēlējušās neregulēt 

pieeju saviem ģenētiskajiem resursiem. 

 

  

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas 

Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu izstrādē iesaistāmas vismaz trīs 

ministrijas:  

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras kompetencē ir 

Bioloģiskās daudzveidības konvencijas noteikto mērķu sasniegšana un 
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kuras pārraudzībā ir Dabas aizsardzības pārvalde (viena no ieteicamām 

ģenētisko resursu izmantošanas kontroles un sodu piemērošanas iestādēm);  

2) Zemkopības ministrija, kuras kompetencē ir lauksaimniecībā un pārtikā 

izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un akvakultūras ģenētiskās 

daudzveidības aizsardzība, saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana, un 

kuras pārraudzībā ir Pārtikas un veterinārais dienests (viena no ieteicamām 

ģenētisko resursu izmantošanas kontroles un sodu piemērošanas iestādēm) 

un kura ir izveidojusi Ģenētisko resursu padomi kā konsultatīvu un 

koordinējošu institūciju; 

3) Izglītības un zinātnes ministrija, kuras kompetencē ir zinātniskās darbības 

regulējuma izstrāde, kas vistiešākā veidā skar ģenētisko resursu izpētes un 

pētījumu publicēšanas jautājumus un kuras pārraudzībā ir Latvijas Zinātnes 

padome. 

Papildus augstāk norādītajām ministrijām, normatīvo aktu grozījumu izstrādē 

iesaistāmas vismaz šādas institūcijas: 

1) Dabas aizsardzības pārvalde (ģenētisko resursu izmantošanas kontroles un 

sodu piemērošanas jomā); 

2) Pārtikas un veterinārais dienests (ģenētisko resursu izmantošanas kontroles 

un sodu piemērošanas jomā); 

3) Patentu valde (izvērtējot ģenētisko resursu izmantošanu patentu pieteikumu 

gadījumos); 

4) Latvijas Zinātnes padome (izvērtējot ģenētisko resursu izmantošanu 

zinātniskos pētījumos). 

 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

 Pieejas regulējuma gadījumā visticamāk ir nepieciešams gan paplašināt augstāk 

norādīto institūciju kompetenci, gan iesaistīt papildus institūcijas un ministrijas. 

Viennozīmīgi papildus nepieciešams iesaistīt Tieslietu ministriju, jo nepieciešams 

noregulēt strīdu izskatīšanas kārtību, it īpaši iespējamo gūto labumu sadales strīdu 

izšķiršanas jomā. Visticamāk, ka augstāk minētās četras institūcijas nespēs veikt 

ģenētisko resursu definēšanas un kategorizēšanas regulējuma izstrādi, tāpēc visticamāk 

būs nepieciešams iesaistīt citas nozaru institūcijas, piemēram, Valsts Augu aizsardzības 

dienestu, Valsts Meža dienestu, Lauksaimniecības datu centrs, un citas. 
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4.2. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu  

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 

ietekmēt ir norādītas šīs Izpētes 1.sadaļā. Jaunais regulējums viennozīmīgi palielinās 

administratīvo slogu ģenētisko resursu lietotājiem Regulas 511/2014 izpratnē. Regulas 

4. pantā ir noteikti lietotāju pienākumi un tos nav nepieciešams dublēt Latvijas 

nacionālajos normatīvajos aktos. Līdz šim līdzvērtīgs administratīvais slogs ir noteikts 

Starptautiskajā līgumā par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai, 

tāpēc šai jomā administratīvais slogs paliks nemainīgs. Administratīvais slogs 

institūcijām, kuras varētu veikt kontroli pār ģenētisko resursu izmantošanu, šī 

Izvērtējuma autoru ieskatā pieaugtu nenozīmīgi, jo tas papildinātu jau esošās šo iestāžu 

kompetences, neradot līdz šim nepavisam nezināma veida kontroles mehānismu. Taču 

jāpiebilst, ka šobrīd ir sarežģīti izvērtēt ģenētisko resursu lietotāju (Nagojas protokola 

un ES Regulas 511/2014 izpratnē) skaitu un lietošanas gadījumu skaitu, tāpēc pastāv 

iespēja, ka, precizējot apjoma ziņā lietotāju un gadījumu skaitu, var nonākt pie 

secinājuma, ka administratīvais slogs institūcijām var pieaugt būtiski. 

 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

 Pieejas regulējuma gadījumā viennozīmīgi būtiski palielinās administratīvo 

slogs gan ģenētisko resursu lietotājiem, gan institūcijām, jo visticamāk būs 

nepieciešams gan paplašināt augstāk norādīto institūciju kompetenci, gan iesaistīt 

papildus institūcijas. 

 Izvērtējot potenciālo pozitīvo ietekmi, var aplūkot to valstu piemērus, kuras 

savā normatīvajā regulējumā  jau ir ieviesušas Nagojas protokola principus un regulē 

pieeju. Viena no šādām valstīm ir Dienvidāfrika. Dienvidāfrikas nacionālajā ziņojumā 

par ABS principu ieviešanu norādīts, ka valsts no 2010. līdz 2014. gadam ir izdevusi 

17 atļaujas iegūt ģenētiskos resursus, slēgusi 72 MTAs. Valsts ieguvusi gan monetārus, 

gan cita veida labumus. Piemēram, vienā šādā līgumā kompānija HGH 

PHARMACEUTICALS (PTY) iegūstot augu materiālu pētniecībai, ne tikai maksā daļu 

no peļņas ģenētisko resursu turētājiem, bet arī tika saņemta priekšapmaksa fondam 

(Bioprospecting Trust fund). Ņemot vērā, ka iesaistītas vietējās kopienas, peļņa tiek 
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nodota tām, un uz izgatavoto preparātu logo tiek atzīts, ka tieši šo kopienu zināšanas 

palīdzēja preparāta attīstībai.71 

 Tomēr Dienvidāfrikas piemēram jāmin, ka, vērtējot tās ģenētisko daudzveidību, 

tā ir trešajā vietā pasaulē. Līdz ar to, Latvijas ieguvumi teorētiski būtu iespējami, bet 

praktiski jāatzīmē, ka tie būs daudz mazāki, ņemot vērā, ka Latvijas daba nav tik bagāta 

ar ģenētiskajiem resursiem. Lai plašāk izvērtētu ieguvumus, nepieciešam iegūt 

informāciju, cik bieži no Latvijas iegūtie ģenētiskie resursi tiek komercializēti.  

 

 

4.3. Jaunā regulējuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Šobrīd nav iespējams novērtēt jaunā regulējuma ietekmi, taču var pieņemt, ka 

šis regulējums neatstās ietekmi uz pašvaldību budžetiem, savukārt uz valsts budžetu tas 

atstās nenozīmīgu ietekmi. Jaunais regulējums neparedz ne jaunu maksājumu (valsts 

nodevu vai tamlīdzīgi) veikšanas nepieciešamību, ne jaunu iestāžu izveidošanu, ne 

īpašu tehnoloģiju nepieciešamību, ne jaunu speciālistu piesaisti. Vienīgais papildus 

izdevumu postenis varētu būt iespējamais papildus atalgojums iepriekš minēto četru 

iestāžu darbiniekiem šo iestāžu kompetences palielināšanas rezultātā. Līdz ar to šobrīd 

nav iespējams sniegt detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu. 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

Pieejas regulējuma gadījumā jaunā regulējuma ietekme uz valsts budžetu būs 

nozīmīgāka, jo nepieciešams gan detalizētāks regulējums, gan lielāks darba apjoms 

iesaistītajām institūcijām. Šādā gadījumā visticamāk būs nepieciešamas papildus darba 

vietas institūcijās, kuras pieņems lēmumus par atļaujas sniegšanu vai liegšanu 

ģenētisko resursu ieguvei. Šādi institūciju lēmumi būs vērtējami kā administratīvie akti, 

kuru pamatojumam izstrādei būs nepieciešams ievērojami lielāks darbs, nekā, ja Latvija 

izvēlas neregulēt pieeju ģenētiskajiem resursiem un institūcijām ir pienākums tikai 

veikt kontroli pār ģenētisko resursu ieguvi pienācīgā kārtā.  

 

4.4. Jaunā regulējuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

Jaunā regulējuma ieviešanai nav nepieciešams izstrādāt tādu jaunu patstāvīgu 

normatīvo aktu, kurš atstātu nozīmīgu ietekmi uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu. 

                                                           
71 Dienvidāfrikas ziņojums par Nagojas protokola ieviešanu. 2014. gads. Pieejams: http://www.abs-
initiative.info/fileadmin/media/Knowledge_Center/Pulications/ABS_Dialogue_042014/National_stud
y_on_ABS_implementation_in_South_Africa_20140716.pdf 
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Nepieciešamie tiesību aktu grozījumi ir norādīti Izpētes 3.sadaļā, kā arī Izpētes 

pielikumā pievienotajā tabulā. Papildus varētu būt nepieciešami papildinājumi jaunā 

regulējuma izpildē iesaistīto institūciju nolikumos, kuros varētu tikt noteiktas 

detalizētākas šo institūciju darbības pārbaužu veikšanā un sodu uzlikšanā.  

 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

Pieejas regulējuma gadījumā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

vērtējama kā apjomīgāka nekā pieejas neregulēšanas gadījumā, jo nepieciešams jauns 

regulējums ģenētisko resursu ģenētisko resursu definēšanai un kategorizēšanai Latvijā, 

un pieejas atļaujai vai liegšanai. Tomēr arī šajā gadījumā ietekme uz visu tiesību normu 

sistēmu nav vērtējama kā ļoti nozīmīga, jo, lai gan tā ievērojami papildinātu esošo 

tiesību normu sistēmu ar detalizētāku regulējumu pastāvošajās nozarēs, tomēr tā 

neradītu pavisam jaunu, līdz šim nepastāvējušu tiesību normas sistēmas daļu. 

 

4.5. Jaunā regulējuma atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Jaunais regulējums paredzēts, lai izpildītu Latvijas Republikas saistības, kuras 

izriet no Regulas 511/2014, kā arī no Bioloģiskās daudzveidības konvencijas un 

Nagojas protokola. ES Regulas 511/2014 regulējums ir saistošs Latvijai un to ir 

nepieciešams ieviest, savukārt Nagojas protokola 6.panta noteikumi dod izvēli – regulēt 

vai neregulēt pieeju Latvijas ģenētiskajiem resursiem. 

 

 4.6. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

Jaunā regulējuma izstrādē nepieciešams uzklausīt nozares speciālistu viedokļus, 

it īpaši jautājumā par nepieciešamību regulēt vai neregulēt piekļuvi Latvijas 

ģenētiskajiem resursiem. It īpaši noderīgi varētu būt Latvijas Ģenētisko resursu 

padomes locekļu, kā arī attiecīgo nozaru zinātnieku viedokļi. Tomēr jāņem vērā, ka 

Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistības nepieļauj jauno regulējumu 

neieviest vispār, proti, ir pamatregulējums, kurš ir jāievieš, tostarp kontrolējošo iestāžu 

un sodu regulējums. Sabiedrības līdzdalības rezultātā būtu iespējams nonākt pie 

visefektīvākā regulējuma modeļa, kā arī noteikt samērīgākos kontroles mehānismus un 

sodu apmērus. 
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4.7. Jaunā regulējuma izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

Jaunā regulējuma izpildi paredzams, ka nodrošinās Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija, kā arī šādas institūcijas: 

1) Dabas aizsardzības pārvalde (ģenētisko resursu izmantošanas kontroles un 

sodu piemērošanas jomā); 

2) Pārtikas un veterinārais dienests (ģenētisko resursu izmantošanas kontroles 

un sodu piemērošanas jomā); 

3) Patentu valde (izvērtējot ģenētisko resursu izmantošanu patentu pieteikumu 

gadījumos); 

4) Latvijas Zinātnes padome (izvērtējot ģenētisko resursu izmantošanu 

zinātniskos pētījumos). 

 

Jaunā regulējuma izpildei (gan regulējot, gan neregulējot pieeju ģenētiskajiem 

resursiem) šobrīd nav paredzama ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo 

struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija nav 

nepieciešama. 

 

Nagojas Protokola ratificēšanas, regulējot pieeju, izvērtējums 

 Pieejas regulējuma gadījumā visticamāk būs nepieciešams iesaistīt citas nozaru 

institūcijas, piemēram, Valsts Augu aizsardzības dienestu, Valsts Meža dienestu, 

Lauksaimniecības datu centrs, un citas. 

 

 

5. Rekomendācijas Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 efektīvai ieviešanai  

 

Balstoties uz Izvērtējumā izklāstītajiem apsvērumiem un sniegtajiem 

ierosinājumiem par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Izvērtējuma 

autoru rekomendācija ir ratificēt Nagojas protokolu, neregulējot pieeju ģenētiskiem 

resursiem. Izvērtējuma autori šādu viedokli pauž, raugoties no juridiskā aspekta, tāpēc 

neizslēdz varbūtību, ka no bioloģiskā aspekta raugoties Latvija varētu tomēr izšķirties 

par pieejas ģenētiskiem resursiem regulēšanu. Izvērtējuma autori ņem vērā, ka lielākā 

daļa Eiropas Savienības valstu, it īpaši tās, kuras ir līdzīgos ģeogrāfiskos apstākļos, ir 

izvēlējušās neregulēt pieeju.  



54 
 

Nagojas Protokola un Regulas 511/2014 efektīvai ieviešanai Latvijā šī 

Izvērtējuma autori sniedz šādas rekomendācijas: 

1) Nepieciešams noteikt kompetento iestādi, kas Latvijā varētu būt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija. 

Piemēram, Igaunija, kura nav ratificējusi72 Nagojas protokolu, lai izpildītu Regulas 

prasības, ir nozīmējusi trīs kompetentās iestādes – Vides ministriju, Reģionu ministriju 

(RuralAffairs) un Izglītības un Zinātnes ministrijas. Līdzīgi ir rīkojusies Lietuva, kas 

arī nav Nagojas protokola puse73, nozīmējot trīs ministrijas kā kompetentās autoritātes 

– Vides ministrija (galvenā), Zemkopības ministrija un Veselības ministrija.74 

2) Nepieciešams noteikt institūciju, kura kontrolē darbības ar ģenētiskajiem resursiem 

un soda par Regulas pārkāpumiem. Šī Izvērtējuma autoru ieskatā šādas institūcijas 

varētu būt Pārtikas un Veterinārais dienests un Dabas aizsardzības pārvalde – šīs 

divas institūcijas jau pašreiz veic līdzīgu kontroli un ir administratīvos sodus 

piemērojošas iestādes. Papildus kontroli varētu veikt Patentu valde, izskatot patentu 

pieteikumus, un Latvijas Zinātnes padome, kā tas ir aprakstīts šī Izvērtējuma 3. 

sadaļā. Pēdējās divas institūcijas šobrīd nepiemēro administratīvos sodus, tāpēc 

gadījumos, kad ģenētisko resursu nelikumīgas izmantošanas subjekts ir sodāms, 

attiecīga informācija būtu nododama Pārtikas un Veterinārajam dienestam vai Dabas 

aizsardzības pārvaldei, kuras attiecīgi varētu piemērot sodus. 

Igaunijā Vides inspekcijai ir pienākums pārbaudīt ģenētisko resursu lietotājus, kā arī 

uzlikt sodus – fiziskām personām līdz 300 soda vienībām vai aizturēšanu75, un 

juridiskām personām 32 000 EUR – atbilstoši citiem sodiem, kas noteikti Dabas 

aizsardzības likumā. Šo regulējumu Igaunija ieviesa 2017. gada aprīlī, izdarot 

labojumus Dabas saglabāšanas likuma 10.1. nodaļā.76Labojumiem, balstoties uz 

Igaunijas piemēru, nav jābūt apjomīgiem – pievienotā nodaļa satur 5 pantus un viens 

pants iekļauts likuma sadaļā par sodāmību. 70.2 pants nosaka, ka lietotājiem jāievēro 

ES Regulu 511/2014, kā arī to, ka administratīvo pārraudzību veic Vides inspekcija, 

un valsts pārraudzību – valsts un pašvaldību autoritātes. Pilnvaru apjoms un metodes 

aprakstītas 70.3 pantā, izmantojot likumā jau esošus mehānismus. Tātad, ieviešot 

                                                           
72 Skatīt: https://www.cbd.int/countries/nfp/default.shtml?country=ee 
73 Skatīt: https://www.cbd.int/countries/nfp/default.shtml?country=lt&details=true 
74 Skatīt: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/abs/legislation_en.htm 
75 Igaunijas Dabas saglabāšanas likuma 11. nodaļa 74.1. pants 
76 Pieejams: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/504092017004/consolide (tulkojumam nav 

saistošas nozīmes) 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/504092017004/consolide
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normatīvo regulējumu, Igaunija paļāvusies uz jau eksistējošajām normām un tieši 

atsaukusies uz Regulas 511/2014 regulējumu, atvieglojot likumdošanas procesu.  

 

 Regulas 511/2014 noteikto pienākumu īstenošanai Latvijas normatīvajos aktos, 

proti, ģenētisko resursu likumīgas izmantošanas kontroles un sodu piemērošanas 

nolūkos šī Izvērtējuma autori iesaka izmantot iedalījumu – augu un dzīvnieku 

ģenētiskie resursi. Katra no šīm nozarēm būtu nododama attiecīgai institūcijai un šādā 

veidā tiktu pilnībā aptverti visi iespējamo ģenētisko resursu veidi. 

 

 

6. Kopsavilkums 

 

1. Nepieciešamība ieviest jaunu regulējumu ģenētisko resursu izmantošanas un 

labumu taisnīga sadales jomā izriet no Latvijas kā ES dalībvalsts pienākumiem, kuri 

izriet no Regulas 511/2014, kā arī no Latvijas kā Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas dalībvalsts. 

2. Latvijas normatīvais regulējums šobrīd neregulē ģenētisko resursu izmantošanas un 

labumu taisnīgas sadales jautājumus. Detalizētāks regulējums izstrādāts 

lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu jomā. 

3. Ģenētisko resursu veidus normatīvā regulējuma izstrādes nolūkos ieteicams iedalīt 

augu ģenētiskos resursos un dzīvnieku ģenētiskos resursos. 

4. Nagojas protokola un ES Regulas 511/2014 kontekstā nepieciešams izvērtēt 

regulējuma ietekmi nozarēs, kas tiešā vai netiešā veidā nodarbojas ar pētīšanu un 

apstrādi, lielākoties tie ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar ražošanu vai zinātnisko 

pakalpojumu sniegšanu. 

5. Latvijas apstākļos nav pamata runāt par nošķirtu vietējo kopienu, ar kuru būtu 

jāpanāk vienošanās par tradicionālo zināšanu izmantošanu, ja Latvija izvēlētos 

ratificēt Nagojas protokolu, regulējot pieeju ģenētiskajiem resursiem un 

tradicionālajām zināšanām. 

6. Ja Latvija izvēlas ratificēt Nagojas protokolu, regulējot pieeju ģenētiskajiem 

resursiem, nepieciešams izstrādāt apjomīgu un detalizētu regulējumu, kurā papildus 

minimālām Regulas 511/2014 prasībām jāietver arī skaidru regulējumu ģenētisko 

resursu definēšanai un kategorizēšanai Latvijā; procedūras, saskaņā ar kurām 

potenciālais lietotājs piesaka savu vēlmi iegūt ģenētiskos resursus un kādi kritēriji 
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izpildāmi ieguves atļaujas saņemšanai; kritēriji piekļuves atļaušanai un liegšanai, 

kā arī šo lēmumu pārsūdzības kārtība; noteikumi iespējamo gūto labumu sadalei 

nākotnē. 

7. ES Regula 511/2014 neuzliek pienākumu ES dalībvalstīm individuāli ratificēt 

Nagojas protokolu. 

8. Regulas normatīvais regulējums attiecināms uz to trešo valstu (piegādātājvalstu) 

ģenētiskajiem resursiem, kuras ir Nagojas protokola puses, tas ir, nepieciešamās 

pārbaudes jāveic tad, ja piegādātājvalsts ir Nagojas protokola puse. 

9. Protokola ratifikācija ir svarīga tikai attiecībā uz piegādātājvalstīm. Regulu piemēro 

tikai to piegādātājvalstu ģenētiskajiem resursiem, kuras ir ratificējušas Nagojas 

protokolu un izveidojušas piemērojamus piekļuves pasākumus. Līdz ar to, ja kāda 

no ES dalībvalstīm nav ratificējusi protokolu un ir uzskatāma par piegādātājvalsti 

regulas izpratnē, uz resursiem, kas ievesti no šīs valsts, regula neattieksies. Bet 

regulā noteiktais mehānisms attiecas uz saņēmējvalsti neatkarīgi no tā, vai Nagojas 

protokols ir vai nav ratificēts. 

10. Katra dalībvalsts ir tiesīga individuāli ratificēt Nagojas protokolu, un katra 

individuālā ratifikācija tiek uzskatīta par atsevišķu ratifikāciju, ar kuru dalībvalsts 

kļūst par Nagojas protokola pusi. 

11. Attiecībā uz resursu saņēmējvalsti, ES Regula 511/2014 ir attiecināma jebkurā 

gadījumā, neatkarīgi no tā, vai Nagojas protokols ir vai nav ratificēts. Ja Latvija 

Nagojas protokolu neratificē, Latvijai tik un tā ir saistošas Regulas normas, iegūstot 

ģenētiskos resursu no valsts, kas ir Nagojas protokolu ratificējusi. Bet, ja kāda ES 

dalībvalsts iegūst ģenētiskos resursus no Latvijas, tad, ja Latvijā Nagojas protokols 

nav ratificēts, uz Latvijā iegūtajiem resursiem Regulas normas nav attiecināmas. 

12. ES Regulas 511/2014 uzliktie pienākumi ir: dalībvalsts pienākums izveidot 

kompetento iestādi; pienākums veikt Lietotāja atbilstības pārraudzību; pienākums 

ieviest sankciju sistēmu. 

13. Izvērtējuma autori ierosina ratificēt Nagojas protokolu, nenosakot pieejas 

regulējumu Latvijas ģenētiskajiem resursiem. 

14. Kā kompetentās iestādes, kuras veiktu kontroles un sodīšanas pienākumus, 

ieteicams nozīmēt Dabas aizsardzības pārvaldi un Pārtikas un veterināro dienestu. 

Kontroles pienākumus, bez sodu piemērošanas pienākuma, ieteicams uzticēt 

Patentu valdei un Latvijas Zinātnes padomei. Attiecīgi veicami grozījumi šo iestāžu 

darbību regulējošajos normatīvajos aktos. 
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15. Attiecībā uz iespējamo sodu regulējumu papildinājumi būtu veicami Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot to ar jaunu 78.2 pantu, kas sekotu 

pēc sugu un biotopu aizsardzības regulējuma pārkāpumiem un šos sodus varētu 

piemērot Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī papildinot to ar jaunu 105.8 pantu, kas 

sekotu pēc veterinārās jomas un ciltsdarbu jomas pārkāpumiem un šos sodus varētu 

piemērot Pārtikas un Veterinārais dienests. Atbilstošajai kompetentajai iestādei 

likumā jāparedz pilnvarojums administratīvo sodu uzlikt. 

16. Izvērtējuma autori sniedz ierosinājumus šādu normatīvo aktu papildināšanai:  

16.1. Administratīvo pārkāpumu kodeksā veicami papildinājumi (skat. 

iepriekšējo secinājumu), noteicot sodus par ģenētisko resursu izmantošanas 

noteikumu pārkāpumiem; 

16.2. Zinātniskās darbības likuma 7. pantā zinātnieka atbildība varētu tikt 

papildināta ar regulējumu par atbildību par ģenētisko resursu likumīgu ieguvi, 

kā arī minētā likuma 16. pantā varētu tikt papildināta Zinātnes padomes 

kompetence; 

16.3. Veicami grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuri izdoti saskaņā ar 

Zinātniskās darbības likumu, papildinot tos ar noteikumiem par ģenētisko 

resursu pienācīgas izmantošanas pārbaudes pienākumu; 

16.4. Patentu likumā jāizdara grozījumi, saskaņā ar kuriem atļauts patentēt 

tikai tādus izgudrojumus/atklājumus, kuru pamatā esošie ģenētiskie resursi ir 

iegūti tiesiski, tāpat grozījumi izdarāmi MK noteikumos 224. Patentu un 

patentu pieteikumu noteikumi, 2. punktā norādot, ka papildus jāiesniedz 

dokumenti, kas tiesisku ģenētisko resursu ieguvi; 

16.5. Dzīvnieku ģenētisko resursu izmantošanas kontroles nodrošināšanai 

varētu tikt paplašināts 2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1165 “Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, 

ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno 

sugu populāciju dabā (reintrodukcija)”, regulējums.  

17. ES Dalībvalstīm ir pienākums sniegt ziņojumus par ES Regulas 511/2014 

piemērošanu. Dalībvalstīm sankcijas bija jāievieš līdz 2015. gada 11. jūnijam, 

paziņojot par to Eiropas Komisijai. Pirmajā ziņojumā bija jāiekļauj atbilstošās 

kompetentās iestādes, normatīvais regulējums un pieņemtās sankcijas. Latvija ir 

nokavējusi ES Regulā 511/2014 noteiktos pienākumus, tādēļ nepieciešams pēc 

iespējas drīzāk izpildīt vismaz ES Regulā 511/2014 noteiktās minimālās prasības: 
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noteikt kompetentās iestādes un ieviest sankcijas par ģenētisko resursu prettiesisku 

izmantošanu. 

 

PIELIKUMU SARAKSTS: 

1. Nagojas protokola ratifikācijas likumprojekta paraugs – uz 1 lpp; 

2. Terminu tabula – uz 4 lpp; 

3. Pašreizējo Latvijas normatīvo aktu, kas regulē ģenētiskos resursus apkopojums – 

uz 4 lpp; 

4. Rekomendāciju tabula normatīvo aktu papildinājumiem – uz 13 lpp. 
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Dr.iur Annija Švemberga-Streikiša, zvērināta advokāte, partnere 

Zvērinātu advokātu biroja “AmberLaw” vārdā  

Rīgā, 2017. gada 15.novembrī 

 


