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Pielikums Nr.1 –Nagojas protokola ratifikācijas likumprojekts 

Likumprojekts 

 

 

Par Nagojas Protokolu par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko 

daudzveidību 

 

1.pants. 2010. gada 29. Oktobra Nagojas Protokols par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali, kas pievienots 

Konvencijai par bioloģisko daudzveidību (turpmāk — Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 

2.pants. Saskaņā ar Protokola __.pantu koordinācijas centra funkcijas pilda ________________. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 

kompetencei pilda ________________ un _______________________. 

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā. 

4.pants. Protokols stājas spēkā tā 37.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Likums Saeimā pieņemts ____________________________ 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 

Rīgā ____.gada _____________________________ 
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Pielikums Nr.2 – ES Regulā 511/2014 un Nagojas protokolā minēto terminu apkopojums 

Termins 
ES Parlamenta un 

Padomes regula Nr. 
511/2014 

Konvencija par 
Bioloģisko 

daudzveidību (LV ir 
ratificējusi 08.09.1995.) 

Nagojas protokols Latvija 

STARPTAUTISKS LĪGUMS 
PAR AUGU 

ĢENĒTISKAJIEM 
RESURSIEM PĀRTIKAI UN 

LAUKSAIMNIECĪBAI 
(LV ratificēja 21.04.2004) 

Citu valstu pieredze 

Ģenētiskais 
materiāls 

3. pants 1. punkts: 
Jebkurš augu, dzīvnieku, 
mikroorganismu vai citas 
izcelsmes materiāls, kas 

ietver iedzimtības 
funkcionālās vienības 

[struktūrgēnus]; 

2. pants: Jebkurš augu, 
dzīvnieku, 

mikroorganismu vai 
citas izcelsmes 

materiālu, kas satur 
iedzimtības 

funkcionālās vienības 

No Konvencijas 2. 
panta: Jebkurš augu, 

dzīvnieku, 
mikroorganismu vai 

citas izcelsmes 
materiālu, kas satur 

iedzimtības 
funkcionālās vienības 

Minēts: Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likums (nav 

definēts tieši, bet saprotams kā tas, 
kas tiek mainīts 

organismā/mikroorganismā, kad tiek 
radīts ģenētiski modificēts 

organisms/mikroorganisms.) 
 

Jebkurš augu izcelsmes 
materiāls, ieskaitot 

atražošanas un veģetatīvo 
pavairošanas materiālu, 
kas satur funkcionālas 

pārmantotības vienības. 

Dienvidāfrika - 
Ģenētiskais 
materiāls – jebkāds 
bioloģisks materiāls 

 

Ģenētiskie resursi 

3. pants 2.punkts: 
Ģenētiskais materiāls ar 
faktisku vai iespējamu 

vērtību 

2. pants: Ģenētiskais 
materiāls ar aktuālu vai 

potenciālu vērtību 

No Konvencijas 2. 
panta: Ģenētiskais 

materiāls ar aktuālu 
vai potenciālu vērtību 

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas 
likums: Skaitliski nelielas 
lauksaimniecības un mājas (istabas) 
dzīvnieku sugas, šķirnes un 
populācijas, kurām ir 
kultūrvēsturiska, zinātniska vai 
saimnieciska vērtība;  
MK rīkojums NR. 213 19.04.2007. 
1.sadaļa: 
1)Lauksaimniecības dzīvnieku 
ģenētiskie resursi ir Latvijā izveidotās 
šķirnes  
2) Nav formulēts, kas ir Latvijas augu 
ģenētiskie resursi  3)  zivju 
ģenētiskie resursi ir zivju vaislas bari 
specializētās zivju audzētavās, kā arī 
faktiski vai potenciāli zivsaimniecībā 
izmantojamas vērtīgo zivju 
populācijas, kuru reproduktīvais cikls 
notiek Latvijas jurisdikcijā esošajos 
iekšējos ūdeņos un jūras ūdeņos. 4) 
minēti mežu ģenētiskie resursi 

Specializētā: "Pārtikā un 
lauksaimniecībā 

izmantojamo augu 
ģenētiskie resursi" nozīmē 

jebkuru augu izcelsmes 
ģenētisko materiālu, 

kuram piemīt pašreizēja 
vai potenciāla vērtība 

pārtikas vai 
lauksaimniecības 

mērķiem. 

Peru arī definē atsevišķi 
ģenētiskos resursus un 
mežu ģenētiskos 
resursus. 
Indija neizmanto terminu 
“ģenētiskie resursi” 
Dienvidāfrika: Ģenētiskie 
resursi 1) jebkurš 
ģenētisks materiāls vai 2) 
ģenētiskai potenciāls 
piemītošs kādai sugai 

Pieeja 

3. pants 3.punkts : 
Ģenētisko resursu vai ar 
ģenētiskajiem resursiem 

saistītu tradicionālo 

Nav definēts Nav definēts 
Nav specializētās definīcijās, ņemot 

vērā, ka atkarīgs no konteksta 

Nav definēts, izmanto 
tādā pašā kontekstā, kā 
Konvencijā, Regulā un 

Protokolā 

 



3 
 

zināšanu ieguve Nagojas 
protokola puses teritorijā 

Lietotājs 

3. pants 4. punkts: Fiziska 
vai juridiska persona, kas 

izmanto ģenētiskos 
resursus vai ar 

ģenētiskajiem resursiem 
saistītās tradicionālās 
zināšanas; [terminam 

“lietotājs” vajadzētu būt 
saskaņā ar Nagojas 
protokolā lietoto 

definīciju “ģenētisko 
resursu izmantošana”.] 

Nav definēts Nav definēts 
Nav specializētās definīcijās, ņemot 

vērā, ka atkarīgs no konteksta 
Nav definēts 

 

Ģenētisko 
resursu 

izmantošana 

3. pants 5. punkts: Izpētes 
un izstrādes darbība 
saistībā ar ģenētisko 

resursu ģenētisko un/vai 
bioķīmisko sastāvu, 
tostarp pielietojot 

Konvencijas 2. pantā 
definēto biotehnoloģiju; 

Nav definēts 

2. pants c) punkts: 
Pētniecība un 

attīstība saistībā ar 
ģenētisko resursu 
ģenētisko un/vai 

bioķīmisko sastāvu, 
tostarp izmantojot 
biotehnoloģiju, kā 

definēts Konvencijas 
2. pantā; 

Nav definēts, biežāk izmanto mežu 
resursi, zivju resursi utt., atbilstoši 

MK rīkojumam Nr. 213.  

Nav definēts, bet minēts 
saistībā ar godīgu un 

objektīvu ienākumu sadali 

 

Ar ģenētiskajiem 
resursiem 
saistītās 

tradicionālās 
zināšanas 

3. pants 7.punkts: 
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 

Nav definēts, ir minēts 
Nav definēts, tāpēc ES 

definēja Regulā 

Nav definēts. Biežāk no konteksta 
sastopams termins tradicionālās 

zināšanas, saistībā ar nemateriālo 
mantojumu - Nemateriālā kultūras 

mantojuma likums 1. panta 2. 
punkts lieto apzīmējumu 

“nemateriālais kultūras mantojums”, 
un tradicionālās zināšanas iekļauj šajā 

terminā ar vārdiem “zināšanas par 
dabu un Visumu”.  

Nav definēts 

PERU – izšķir 
pirmiedzīvotāju 

zināšanas, vietējo 
zināšanas un afro-

amerikāņu zināšanas, un 
visas pasargā vienlīdzīgi.  
Tā kā Nagojas protokolā 
nav definēts, tad neviens 

to neaizliedz darīt. 
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Bioloģiskā 
daudzveidība 

Nav definēts 

2. pants: Dzīvo 
organismu formu 

dažādība visās vidēs, tai 
skaitā sauszemes, jūras 

un citās ūdens 
ekosistēmās un 
ekoloģiskajos 

kompleksos, kuru 
sastāvdaļas tās ir; tā 
ietver daudzveidību 
sugas ietvaros, starp 

sugām un starp 
ekosistēmām. 

Šajā protokolā ir 
spēkā Konvencijas 
2. pantā definētie 

termini: Dzīvo 
organismu formu 

dažādība visās vidēs, 
tai skaitā sauszemes, 
jūras un citās ūdens 

ekosistēmās un 
ekoloģiskajos 

kompleksos, kuru 
sastāvdaļas tās ir; tā 
ietver daudzveidību 
sugas ietvaros, starp 

sugām un starp 
ekosistēmām. 

Nav definēts, pēc konteksta šķiet, ka 
izmanto Konvencijas definīciju 

Nav definēts, izmanto 
Konvencijas definīciju, cik 

saprotams 

 

Bioloģiskie 
resursi 

Nav definēts 

2. pants: Ietver 
ģenētiskos resursus, 

organismus vai to daļas, 
populācijas un jebkuras 
citas ekosistēmu dzīvās 
sastāvdaļas ar aktuālu 

vai potenciālu 
pielietojumu un 

nozīmīgumu cilvēcei 

Šajā protokolā ir 
spēkā Konvencijas 
2. pantā definētie 

termini: Ietver 
ģenētiskos resursus, 

organismus vai to 
daļas, populācijas un 

jebkuras citas 
ekosistēmu dzīvās 

sastāvdaļas ar aktuālu 
vai potenciālu 

pielietojumu un 
nozīmīgumu cilvēcei 

Atkal – Latvijā pieņemts izmantot 
terminus zivju resursi, mežu resursi 

utt. Bioloģiskie resursi izmantoti 
Konvencijas jēgā; 

Nav minēts 

 

Biotehnoloģija 

Jebkurš tehnoloģisks 
process, kas pielieto 
bioloģiskas sistēmas, 

dzīvus organismus vai to 
derivātus, lai radītu vai 

pārveidotu produktus vai 
norises noteiktā nolūkā. 

2. pants: Jebkurš 
tehnoloģisks process, 

kas pielieto bioloģiskas 
sistēmas, dzīvus 

organismus vai to 
derivātus, lai radītu vai 
pārveidotu produktus 

vai norises noteiktā 
nolūkā. 

2. pants d) punkts: Kā 
definēts Konvencijas 
2. pantā, ir jebkurš 

tehnoloģisks process, 
kurā izmanto 

bioloģiskas sistēmas, 
dzīvus organismus vai 

to derivātus, lai 
noteiktā nolūkā radītu 

vai pārveidotu 
produktus vai norises 

Nav definēts, izmanto līdzīgi kā 
Konvencijā 

Nav minēts 
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Ģenētisko 
resursu izcelsmes 

valsts 
Nav minēts 

2. pants: Valsts, kurā šie 
ģenētiskie resursi ir 

sastopami in-situ 
apstākļos 

Šajā protokolā ir 
spēkā Konvencijas 
2. pantā definētie 

termini: Valsts, kurā 
šie ģenētiskie resursi 
ir sastopami in-situ 

apstākļos 

Nav definēts 
Izmanto konvencijas 

definīciju 

 

Ģenētiskos 
resursus 

iegūstošā valsts 
Nav definēts 

2. pants: Valsts, kurā 
iegūst ģenētiskos 

resursus no in-situ 
avotiem, gan no 

savvaļas, gan 
domesticētu sugu 

populācijām, gan arī 
no ex-situ avotiem, kuri 

var būt un var nebūt 
cēlušies šajā valstī. 

Šajā protokolā ir 
spēkā Konvencijas 
2. pantā definētie 

termini: Valsts, kurā 
iegūst ģenētiskos 

resursus no in-situ 
avotiem, gan no 

savvaļas, gan 
domesticētu sugu 

populācijām, gan arī 
no ex-situ avotiem, 
kuri var būt un var 
nebūt cēlušies šajā 

valstī. 

Nav definēts Nav minēts 

 

Derivāts 
Izmanto Protokola 

definīciju 
Minēts, nav definēts 

2. pants e) punkts: 
Dabiskas izcelsmes 

bioķīmisks 
savienojums, kas 

radies bioloģisko vai 
ģenētisko resursu 

ģenētiskās ekspresijas 
vai metabolisma 

rezultātā, pat ja tas 
nesatur iedzimtības 

funkcionālās vienības 

Minēts naftas derivāts (ar to 
saprotams benzīns) 

Nav minēts 

 

Bioloģisks 
materiāls 

Nav minēts 

Nav definēts/minēts, 
bet iekļauts zem 
termina “cilvēka 

ģenētiskais materiāls” 

Nav definēts/minēts 

DNS nacionālās datu bāzes 
izveidošanas un izmantošanas 

likums 1. pants 1.punkts: Cilvēka 
audu vai orgānu daļas un organisma 

šķidrumi, kas satur šūnas, kuru 
kodolos ir dezoksiribonukleīnskābes 

[asinis, siekalas, sperma, sviedri, 
urīns, mīkstie audi (piemēram, 

muskuļi), kauli, mati ar to sīpoliņu 
maksts ārējiem apvalkiem]; 

Nav definēts/minēts 

Dienvidāfrika uzskata, ka 
ģenētiksais resurss = 

bioloģiskais materiāls;  
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Patentu likums 1. pants 11. punkts: 
Materiāls, kas satur ģenētisku 
informāciju un ir spējīgs pats 
vairoties vai ko var pavairot 

bioloģiskā sistēmā; 
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Pielikums Nr.3 – Ģenētisko resursu regulējošo Latvijas normatīvo aktu apkopojums 

JO
M

A
 

NA KOMENTĀRS 

A
U

G
K

O
P

ĪB
A

 

200. gada 24. februāra likums “Meža likums”. 
Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=2825 
 

Saskaņā ar “Meža likuma” 20. panta otro daļu izdoti MK noteikumi Nr.159. 20. panta 
otrā daļa: (2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka: 

1) prasības meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestācijai un reģistrācijai un 
reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestācijas un reģistrācijas kārtību; 
2) prasības meža reproduktīvā materiāla sertificēšanai un meža reproduktīvā materiāla 
sertificēšanas kārtību; 
3) prasības meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski modificēta meža reproduktīvā 
materiāla) tirdzniecībai un izmantošanai un meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski 
modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un izmantošanas kārtību; 
4) kārtību, kādā tiek noteikts aizliegums pārdot meža reproduktīvo materiālu. 

 
Saskaņā ar “Meža likuma” 35.1 panta otro daļu izdoti MK noteikumi Nr.177. 35.1.  
(2) Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru 
kabinets. 

MK noteikumi Nr. 177. Ģenētisko resursu 
mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtība https://likumi.lv/doc.php?id=255840 
 
 
 

 “(1) Meža koku sugu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai izveido ģenētisko resursu 
mežaudzes.” 
Izmanto terminu “mežu ģenētiskie resursi” (Noteikumu 1. punkts) 
16. punkts: “Lai nodrošinātu ģenētisko resursu mežaudžu atjaunošanas iespēju, 
Latvijas kultūraugu gēnu bankā uztur ģenētisko resursu mežaudžu sēklu rezervi.” – 
Gēnu banku uztur Ģenētisko resursu centrs 
Uzrauga Valsts meža dienests 

MK noteikumi Nr. 159. Noteikumi par meža 
reproduktīvo materiālu. 
https://likumi.lv/doc.php?id=256258 
 

1. Punkta 1.1. apakšpunkts noteikumi nosaka “prasības meža reproduktīvā materiāla 
(turpmāk – materiāls) ieguves avotu (turpmāk – ieguves avots) atestācijai un 
reģistrācijai un ieguves avotu atestācijas un reģistrācijas kārtību” 
5. punkts - Noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts meža 

dienests (turpmāk – dienests), Valsts augu aizsardzības dienests un Pārtikas un 
veterinārais dienests 

https://likumi.lv/doc.php?id=2825
https://likumi.lv/doc.php?id=255840
https://likumi.lv/doc.php?id=256258
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Sēklu un šķirņu aprites likums - 
https://likumi.lv/doc.php?id=16697 
 

Daļas par tirdzniecību neattiecas, jo Nagojas protokols to neietekmē, bet 1. panta 
otrās daļa 2. punkts, nosaka ka likuma mērķis ir “reglamentēt lauksaimniecības 
kultūraugu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju šķirņu apriti.”, kā arī otrās daļa 2. punkts 
“augļu koku un ogulāju sugām, kas minētas normatīvajos aktos par augļu koku un 
ogulāju pavairošanas materiāla apriti.” 
Likuma 2. panta pirmā punkta b. apakšpunkts nosaka MK kompetenci “apstiprina 
Latvijas augu šķirņu kataloga (turpmāk arī — katalogs) nolikumu, kurā nosaka šā 
kataloga apstiprināšanas kārtību un kārtību, kādā šķirni iekļauj un uztur katalogā vai 
svītro no tā, kā arī ar kataloga veidošanu saistītās informācijas glabāšanas un 
publicēšanas kārtību” – šis ir līdzīgs tam, ko Nagojas protokols prasa saistībā ar 
kolekciju kataloga uzturēšanu. 
2. panta 2. punkta b apakšpunkts nosaka Zemkopības ministrijai kompetenci: 
“nodrošina lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanu, 
saglabāšanu, raksturošanu, izvērtēšanu un izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai valsts institūciju un komercsabiedrību specializācijai;” 
4. punkta c apakšpunkts nosaka Valsts augu aizsardzības dienesta kompetenci “veic 
visas darbības, kas saistītas ar Latvijas augu šķirņu kataloga veidošanu, uzturēšanu, 
informācijas glabāšanu un publicēšanu,” – šis var būt noderīgi iesniedzot informāciju 
ES kopējai kolekciju sistēmai;  
J apakšpunkts nosaka “uzrauga un kontrolē sēklu apriti” – ņemot vērā, ka viņi jau to 
dara tirdzniecības nolūkos, paplašināti skatoties likuma mērķi, viņiem arī varētu 
piekrist Nagojas piekļuves daļa attiecībā uz sēklām. 
N apakšpunkts paredz “uztur oriģinālo sēklu paraugus Latvijas augu šķirņu katalogā 
iekļautajām Latvijā selekcionētajām šķirnēm un šķirnēm, kuras Eiropas Savienības 
kopējos katalogos no Latvijas augu šķirņu kataloga iekļautas pirmo reizi (izņemot 
kartupeļus)” – sanāk, ka viņiem jau ir pārraudzības kompetence pār LV 
selekcionētajām šķirnēm, kas ir atbilstoši tie valsts ģenētiskie resursi, kas Nagojas 
protokola interpretācijā atrodas valsts suverēnajā varā. 
12. pants nosaka Nacionālās augu šķirņu padomes izveidošanu. 12. panta otrās daļas 
trešais punkts nosaka kompetenci “sniedz priekšlikumus par šķirņu iekļaušanu 
katalogā” 
18. pants noska, ka likuma izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. – 
pagaidām viņiem ir tirdzniecības kompetence, bet ņemot vērā viņu pilnvarojumu, 
būtu iespējams iedot arī Nagojas protokola kompetenci. MK noteikumi 944. Valsts 
augu aizsardzības dienest nolikums. https://likumi.lv/doc.php?id=96789  

https://likumi.lv/doc.php?id=16697
https://likumi.lv/doc.php?id=96789
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Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likums 
https://likumi.lv/doc.php?id=167400 
 

2. pants nosaka likuma mērķi, to starpā – “saglabātu bioloģisko daudzveidību, 
veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību” 
36. pants – “Tiesību apjomu un izņēmumus attiecībā uz biotehnoloģiskajiem 
izgudrojumiem, kā arī šo izgudrojumu tiesisko aizsardzību nosaka Patentu likums.” 

Patentu likums 
https://likumi.lv/doc.php?id=153574 
 

10. panta otrā daļa: “Patentu nepiešķir augu vai dzīvnieku šķirnēm vai pamatā 
bioloģiskiem augu vai dzīvnieku šķirņu iegūšanas paņēmieniem.” (tātad patentu 
likums neaizsargā Nagojas protokolā minētās) 
Bet daļēji varētu attiekties uz tradicionālajām zināšanām:  
10. panta pirmā daļa: “1) satur bioloģisku materiālu, kurš izdalīts no tā dabīgās vides 
vai iegūts ar tehniska paņēmiena palīdzību, pat ja tas iepriekš ir bijis sastopams dabā; 
2) attiecas uz augiem vai dzīvniekiem, ja izgudrojuma tehniskā būtība neaprobežojas 
ar kādu konkrētu augu vai dzīvnieku šķirni; 
3) attiecas uz mikrobioloģisku vai citu tehnisku paņēmienu vai ar šādu paņēmienu 
iegūtu produktu, ja tas nav augu vai dzīvnieku šķirne.” 
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 Latvijā nav nacionāla līmeņa regulācija, kas saistītos ar Nagojas protokolā vai ES regulā 
noteiktajiem jautājumiem, regulē laišanu tirgū. 
ES līmenī augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulē ES regulas 1107/2009, kam 
atbilstoši LV ir pieņemti MK noteikumi Nr. 949 “Noteikumi par augu aizsardzības 
līdzekļu laišanu tirgū” – bet vēlreiz, regulē tikai tirdzniecību, nepārklājas ar Nagojas 
jautājumiem. Kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests. 

LO
P

K
O

P
ĪB

A
 MK noteikumi Nr. 878. “Lauksaimniecības datu 

centra nolikums” 
http://www.ldc.gov.lv/lv/par_mums/nolikums/ 
 

MK. Noteikumu Nr. 878. 2. punkts “Centra darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt valstī vienotu informācijas datubāzi par 
dzīvniekiem un lopkopības nozari. Datubāze izmantojama administrēšanai, uzraudzībai 
un kontrolei.” – varētu atbilsts Nagojas protokola kolekcijai un EP regulas kolekcijai;  

https://likumi.lv/doc.php?id=167400
https://likumi.lv/doc.php?id=153574
http://www.ldc.gov.lv/lv/par_mums/nolikums/
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ZI
N

Ā
TN

E Zinātnes likums Skatīt atbilstošā apakškategorijas, nav specifisks regulējums tieši zinātnes jomā, jo 
Latvijā regulējums pārsvarā eksistē kategorijās.  
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Pielikums Nr.4 – ES Regulas 511/2014, Nagojas protokola ar vai bez pieejas ieviešanai nepieciešamie pasākumi 

Normatīvais regulējums 
(ES Regula 511/2014 un Nagojas protokola 
attiecīgie panti) 

ES Regula 511/2014 prasību ieviešana bez Nagojas protokola 
ratifikācijas (izpētes 3.3.punkts) 

Nagojas 
protokola 
ratificēšana  
bez pieejas 
regulācijas  
(3.2.punkts) 

Nagojas 
protokola 
ratificēšana  
ar pieejas 
regulējumu 
(3.1.punkts) 

ES Regulas 511/2014 5. pants 
1. Komisija izveido un uztur Savienībā esošu kolekciju 
reģistru (“reģistrs”). Komisija nodrošina, lai reģistrs būtu 
izveidots internetā un būtu viegli pieejams lietotājiem. 
Reģistrā iekļauj atsauces uz ģenētisko resursu kolekcijām 
vai šo kolekciju daļām, kas identificētas kā kolekcijas, 
kuras atbilst 3. punktā izklāstītajiem kritērijiem. 
2. Dalībvalsts pēc tās jurisdikcijā esošas kolekcijas 
turētāja pieprasījuma apsver, vai kolekciju vai tās daļu 
iekļaut reģistrā. Kad ir pārbaudīta kolekcijas vai tās daļas 
atbilstība 3. punktā izklāstītajiem kritērijiem, dalībvalsts 
bez liekas kavēšanās paziņo Komisijai kolekcijas un tās 
turētāja vārdu vai nosaukumu un kontaktinformāciju, un 
attiecīgās kolekcijas tipu. Komisija saņemto informāciju 
nekavējoties iekļauj reģistrā. 

Dalībvalsts pēc tās jurisdikcijā esošas kolekcijas turētāja 
pieprasījuma apsver, vai kolekciju vai tās daļu iekļaut reģistrā. Lai 
iekļautu kolekciju ES reģistrā, dalībvalstij jāpārbauda, ka kolekcija 
atbilst Regulas 5.3 pantam. Ja kolekcija reģistrā iekļauta, eksistē 
regulārās pārbaudes pienākums attiecībā uz kolekciju (5.4), ja 
noteiktumi neizpildās, nekavējoties jāziņo Komisijai, kas kolekciju 
vai tās daļu izslēdz no kopējā Kolekciju reģistra. 
Šis pienākums nav obligāts, bet, ja valsts izvēlas pievienot kolekciju 
vai tās daļu reģistram, tad pārbaužu veikšana ir obligāta, un tas 
jāīsteno kompetentajai iestādei, vai citai institūcijai. Lai nodrošināt 
efektivitāti, kompetentajai institūcijai varētu piešķirtu 
pilnvarojumu kolekcijas pārraudzīt. Piemēram, iekļaujot kolekciju 
reģistrā “Latvijas kultūraugu gēnu banku”, kas pirmsšķietami 
atbilst kolekciju regulējumam, dalībvalsts uzdevums būtu regulāri 
pārbaudīt, vai tā atbilsts 5. panta 3. punkta prasībām. 
Attiecībā uz kolekcijām jāņem vērā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS 
REGULA (ES) 2015/1866 P
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ES Regulas 511/2014 6. pants 
1. 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. 

2. Komisija publisko, tostarp internetā, dalībvalstu 

kompetento iestāžu sarakstu. Komisija šo sarakstu 
pastāvīgi atjaunina. 

Latvijai nepieciešams izveidot un nozīmēt kompetento iestādi. Tā 
var būt viena vai vairākas. Vairāku iestāžu gadījumā legālās 
skaidrības un efektīvas pārvaldes principu ietvaros nepieciešams 
noteikt skaidras (uz likuma pamata) pilnvaras katrai iestādei.   
Kompetentās iestādes uzdevums ir veikt Lietotāju pārbaudi (to 
atbilstību Regulas 4. un 7. panta pienākumiem). 
Kompetentajai iestādei pilnvaras jādod uz likuma pamata – ņemot 
vērā tās pienākumu pārraudzīt lietotājus un nodrošināt atbilstošu 
sodu piemērošanu (apskatīts tālāk). Pakļaujoties efektivitātes 
principam, izvēloties tikai vienu kompetento institūciju, varētu tikt 
nozīmēta kāda no jomā jau esošajām iestādēm -  Dabas aizsardzības 
pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests.  
Izvērtējot kaimiņvalstu piemērus, kur kā kompetentā iestāde ir 
nozīmēta atbilstošā ministrija, Latvijas gadījumā tā varētu būt Vides 
un reģionālās attīstības ministrija, kas atbildētu par saziņu ar 
Komisiju (it īpaši ņemot vērā, ka Komisijas izveidotais Koordinācijas 
centrs ES vārdā sazinās ar Konvencijas sekretariātu pieejas un 
sadales jautājumos, kā arī faktu, ka Dabas aizsardzības pārvalde ir 
VARAM pakļautībā esošā tiešās pārvaldes iestāde) un Lietotājiem, 
bet sodu piemērošanai un Lietotāju uzraudzībai piemērojama 
atsevišķa iestāde, Latvijas gadījumā tā varētu būt Dabas aizsardzības 
pārvalde, Pārtikas un veterinārais dienests.  
Kompetentajām iestādēm ir noteikts sadarbības pienākums ar citu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm. P
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ES regula 511/2014 7. pants – Lietotāju atbilstības 
uzraudzība 
1.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. 
2.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, un vienlaikus 
iesniedz: 

a) attiecīgo informāciju no starptautiski atzītā 
atbilstības sertifikāta; vai 

b) 4. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) līdz v) punktā 
un 4. panta 5. punktā minēto saistīto informāciju, 
tostarp informāciju par to, ka attiecīgā gadījumā ir 
paredzēti savstarpēji saskaņoti noteikumi. 

 

Kompetentajai iestādei (divu vai vairāku iestāžu gadījumā – tai, kura 
pilnvarota lietotāju uzraudzībai) jāpārbauda Lietotāja atbilstība šādu  
ģenētisko resursu pētniecības un apstrādes (P&A)posmos – 1) ja 
lietotājs saņem ES vai valsts finansējumu pētījumam, kas saistīts ar 
ģenētiskajiem resursiem vai tradicionālajām zināšanām – šajā 
gadījumā jānosaka, ka finansējuma piešķīrējiem ir jāpārbauda 
atbilstošā dokumentācija un efektīvas kontroles labā jāziņo par 
pārkāpējiem, kā arī jānodrošina kompetentā iestāde ar informāciju, 
kas apliecina lietotāja atbilstību, jo kontroles funkciju veic 
kompetentā iestāde, finansējumu piešķirošajai komisijai šādas 
funkcijas nav, bet lietderības un starpresoru sadarbības princips 
pieļautu šādas informācijas nodošanu. Tiesības saņemt šādu 
informāciju jāparedz likumā, ar kuru pārraudzības iestādei piešķirts 
pilnvarojums veikt lietotāju pārbaudi. Prasības par atbilstošo 
dokumentāciju varētu tikt iekļautas finansējuma konkursa 
nolikumā, bet to neiekļaušana regulējumā nenozīmē, ka Lietotājs 
var tās neievērot, ņemot vērā ES Regulu piemērojamību. 2) Ja 
lietotājs atrodas produkta gala izstrādes posmā – to var noteikt, ja 
produkts tiek palaists tirgū, it īpaši, patentēts. Attiektos tādi paši 
noteikumi, kā uz pētniecību. P
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ES regula 511/2014 9. pants – Lietotāja atbilstības 
pārbaude 
1.Šīs regulas 6. panta 1. punktā minētās kompetentās 
iestādes veic pārbaudes, lai pārliecinātos, vai lietotāji 
pilda savus 4. un 7. pantā noteiktos pienākumus, ņemot 
vērā, ka, ja lietotājs īsteno attiecībā uz piekļuvi un 
ieguvumu sadali pieņemto paraugpraksi, kas atzīta 
saskaņā ar šīs regulas 8. panta 2. punktu vai Nagojas 
protokola 20. panta 2. punktu, tas var mazināt 
iespējamību, ka minētais lietotājs neievēro noteikumus.  
2.Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 1. punktu veiktās 
pārbaudes būtu iedarbīgas, samērīgas un atturošas, un 
tādas, ar kurām atklāj gadījumus, kad lietotāji neievēro 
šīs regulas noteikumus. 

 

Kompetentā iestāde, kurai ir dots pilnvarojums veikt Lietotāja 
pārbaudes, tās veic regulāri, kā arī pamatojoties uz trešo personu 
pamatotām bažām, ka tiek pārkāpti Regulas noteikumi, jo īpaši – 
piegādātājvalsts. 
Ņemot vērā noteikumu par pārbaužu iedarbīgumu, samērīgumu un 
atturošo raksturu, kā arī 11. pantu par sankciju ieviešanu, dalībvalstij 
jāparedz sodi par biopirātismu.  
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ES regula 511/2014 10. pants – Pārbaudes 
dokumentu glabāšana 

1. Kompetentās iestādes vismaz piecus gadus 
glabā dokumentāciju par 9. panta 1. punktā 
minētajām pārbaudēm, norādot informāciju jo 
īpaši par pārbaužu būtību un rezultātiem, kā arī 
dokumentāciju par visām korektīvajām 
darbībām un pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 
9. panta 6. punktu. 

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju dara 
pieejamu saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK. 

Kompetentajām iestādēm (iestādei) pārbaudes jādokumentē – tādā 
veidā tiek nodrošināts, ka regulāras pārbaudes tiek veiktas, ne tikai 
paredzētas, un ir aktuāls informācijas saglabāšanas pienākums piecu 
gadu garumā – jāizveido sistēma, kurā šo informāciju atbilstoši 
dokumentēt, arhivēt un uzglabāt. Ņemot vērā sodu piemērošanas 
funkciju, pārbaudes rezultāts varētu tikt noformēts kā lēmums 
administratīvā pārkāpuma lietā. 

P
ie

vi
en

o
ša

n
ā

s 
va

i 
n

ep
ie

vi
en

o
ša

n
ā

s 
N

a
g

o
ja

s 
p

ro
to

ko
la

m
 

n
ei

et
ek

m
ē 

La
tv

ija
s 

p
ie

n
ā

ku
m

u
 

a
tt

ie
cī

b
ā

 u
z 

R
eg

u
lu

. 

P
ie

vi
en

o
ša

n
ā

s 
va

i 
n

ep
ie

vi
en

o
ša

n
ā

s 
N

a
g

o
ja

s 
p

ro
to

ko
la

m
 

n
ei

et
ek

m
ē 

La
tv

ija
s 

p
ie

n
ā

ku
m

u
 

a
tt

ie
cī

b
ā

 u
z 

R
eg

u
lu

. 

ES regula 511/2014 11. pants – Sankcijas 
1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas 
piemērojamas par 4. un 7. panta noteikumu 
pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu to piemērošanu. 
2.   Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
atturošas. 
3.   Dalībvalstis līdz 2015. gada 11. jūnijam paziņo 
Komisijai šā panta 1. punktā minētos noteikumus un 
nekavējoties informē Komisiju par visiem turpmākiem 
grozījumiem tajos. 

 

Dalībvalstij ir pienākums paredzēt sodus par biopirātismu. Soda 
apmērs nosakāms ar likumu.  
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, 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.  
Sodu piemērošanā jāievēro samērīgums – atkarībā no pārkāpuma 
smaguma, kompetentā iestāde var dot ieteikumus, kā pārkāpumu 
novērst (piemēram, situācijā, kad neatbilstoši noformēti 
dokumenti), vai piemērot tūlītējus pasākumus (iekļaujot ģenētiskā 
resursa konfiskāciju, lai novērstu tālākus pārkāpumus). 
Dalībvalstīm sankcijas bija jāievieš līdz 2015. gada 11. jūnijam, 
paziņojot Komisijai 11. panta 1. punktā minētos noteikumus, kā arī 
Komisijai jāziņo par grozījumiem tajos. Šo pienākumu, ja tiek izvēlēts 
divu vai vairāku institūciju modelis, varētu uzticēt atbilstošajai 
ministrijai. 
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Rekomendācijas izmaiņām NA, lai ieviestu ES 

Regulas 7., 9., 10. pantu 

 

Izmaiņas 2005. gada 14. aprīlī pieņemtajā Zinātniskās darbības 
likuma 7. pantā par Zinātnieka atbildību. 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 viens no 
izpētes un apstrādes posmiem, kas minēts Regulas 7. pantā un prasa 
ģenētisko resursu ieguves tiesiskuma pārbaudi.    

 Ministru kabineta noteikumi Nr.1001. Doktora zinātniskā grāda 
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji – nepieciešams veikt 
izmaiņas 21. punktā, nosakot komisijas pienākumu pārbaudīt, vai 
ģenētiskie resursi iegūti ievērojot Nagojas protokola normas.    

 Ministru kabineta noteikumos Nr.259 Rīgā 2015.gada 26.maijā 
“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.   

 Jāpievieno punkts Ministru kabineta noteikumu Nr.258 “Valsts 
atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA 
programmas ietvaros” 2. nodaļā, nosakot, 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.   

 Ministru kabineta noteikumi 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.     
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 Attiecībā uz patentu reģistrāciju, Patentu likumā būtu jāizdara 
grozījumi, kas ļauj 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 jāiesniedz arī 
dokumenti, kas tiesisku ģenētisko resursu ieguvi.   

 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. Dabas aizsardzības pārvaldei 
kompetence 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 - šo regulējumu paplašināt ar nepieciešamību 
uzrādīt ģenētisko resursu ieguvi apliecinošus dokumentus;   

Rekomendācijas izmaiņām NA, lai ieviestu ES 

Regulas 11. pantu 

 

Attiecībā uz iespējamo sodu regulējumu (Regulas 11. panta 
prasības) 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.   

 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.  
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ES Regula 511/2014 16. pants – Ziņojumi 
1.   Līdz 2017. gada 11. jūnijam un pēc tam reizi 
piecos gados, ja vien saskaņā ar Nagojas protokola 
29. pantu nav noteikts citādāks intervāls ziņojumu 
sniegšanai, dalībvalstis Komisijai iesniedz ziņojumu 
par šīs regulas piemērošanu. 

Dalībvalstīm ir pienākums sniegt ziņojumus par Regulas 
piemērošanu. Pirmajā ziņojumā bija jāiekļauj atbilstošās 
kompetentās iestādes, normatīvais regulējums un pieņemtās 
sankcijas. 
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ES Regulas 511/2014 spēkā stāšanās. ES Regula ir tieši attiecināma uz visām valstīm – tās ir vispārpiemērojamas, un nav pārņemamas, bet katrai 
dalībvalstij ir jānodrošina tāda normatīvo aktu bāze, lai būtu iespējams īstenot no Regulas izrietošos 
pienākumus. Ņemot vērā, ka dalībvalstīm uzlikti vairāki pienākumi regulas ieviešanai, nepieciešams izdot 
Regulas 511/2014 ieviešanas likumu, kurā varētu tikt paredzētas atbilstošās institūcijas un to pilnvarojumi, 
un paralēli šim likumam izvelēto kompetento institūciju likumus, kā arī APK. Izdarot grozījumus iestāžu 
pilnvarojumu noteicošajos likumos, atsauce izdarāma uz atbilstošo Regulas pantu.  

 Ir iespējams Nagojas protokolu neratificēt, tādejādi Latvija netiks 
uzskatīta par piegādātājvalsti ne ES regulas izpratnē, ne Nagojas 
protokola izpratnē. Tas nemaina Regulas pienākumu kopumu. Līdz 
ar to visi minētie pienākumi Latvijai jāpilda neskatoties uz tālākajām 
darbībām. 
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Normatīvais regulējums 
(ES Regula 511/2014 un Nagojas 
protokola attiecīgie panti) 

ES Regulas 
511/2014 
prasību 
ieviešana 
(3.3.punkts) 

Nagojas protokola ratificēšana  
bez pieejas regulācijas  
(3.2.punkts) 

Nagojas protokola ratificēšana  
ar pieejas regulējumu 
(3.1.punkts) 

Nagojas protokola spēkā stāšanās (ja 
Latvija izvēlas to ratificēt) 

 Saeima pieņem Nagojas protokola ratifikācijas likumu, kurā būtu vēlams norādīt, vai Latvija regulē vai neregulē 
pieeju saviem suverēnajiem ģenētiskajiem resursiem. 

Nagojas protokola 7. pants – pieeja 
tradicionālajām zināšanām  
Katra Puse saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
attiecīgajā gadījumā veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pirms pieejas tradicionālajām 
zināšanām, kas saistītas ar pamatiedzīvotājiem 
un vietējām kopienām piederošajiem 
ģenētiskajiem resursiem, tiek saņemta 
informēta piekrišana vai apstiprinājums un 
tiek iesaistīti attiecīgie pamatiedzīvotāji un 
vietējās kopienas, kā arī tiek pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi. 

 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē 

Jāizstrādā regulējums, kas, kontrolējot 
Lietotāju, nosakot pienākumu un uzraudzību 
attiecībā uz taisnīgas un vienlīdzīgas labumu 
sadales savstarpēji saskaņotiem notikumiem 
– lietotājs un piegādātājvalsts (subjekts) 
vienojas par šiem noteikumiem, bet Pusei ir 
pienākums šādas vienošanās veicināt, kā arī 
nodrošināt pārbaudes mehānismu, vai 
Lietotājs šo pienākumu pilda.  

Jāizstrādā regulējums, kas nosaka, lai labumu sadale ir 
paredzēt, kādā veidā/apjomā, vai jāparedz iespējamie 
standartlīgumi. Jāņem vērā, ka labumu sadale notiek atbilstoši 
savstarpēji izstrādātiem noteikumiem. 

Nagojas protokola 6.1 pants – Ģenētisko 
resursu pieejamība 
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. 

 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē 

Informēta piekrišana – pieejas regulācija; 
Jānorāda, ka Latvija iegūtajiem resursiem 
pieeju neregulē, legālās skaidrības 
apsvērumu un lietderības apsvērumu dēļ to 
var norādīt ratifikācijas likumā. Šī netiek 
uzskatīta par atrunu, bet gan par alternatīvas 
izvēli. Ratifikācijas gadījumā ir pienākums 
alternatīvu izvēlēties un to norādīt. 
Pieejas regulēšana vai neregulēšanas 
neatbrīvo no pienākuma veikt pārbaudes 
regulāciju. 

Informēta piekrišana – pieejas regulācija; 
Jānorāda, ka Latvija iegūtajiem resursiem pieeju regulē, legālās 
skaidrības apsvērumu un lietderības apsvērumu dēļ to var 
norādīt ratifikācijas likumā. Ratifikācijas gadījumā ir pienākums 
alternatīvu izvēlēties un to norādīt. 
Pieejas regulēšanai jāizstrādā atsevišķs normatīvais 
regulējums, kas nosaka prasības Lietotājam, kā arī norāda, vai 
un kādi mehānismi tiek paredzēti taisnīgai un vienlīdzīgai 
labumu sadalei. Nostiprinot pieejas noteikumus, jāņem vērā 
Protokola 6.3. panta noteikumi. 

Nagojas protokola 6.3. pants –  
Saskaņā ar [3]1. punktu katra Puse, kura lūdz 
iepriekšēju informētu piekrišanu, veic 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē 

Neregulējot pieeju šī panta daļa nav 
jāpiemēro. 

Nepieciešams ieviest skaidru normatīvo regulējumu, kas paredz 
iepriekšējas informētas piekrišanas mehānismu, nosaka 
prasības par taisnīgu labumu sadali, tai skaitā risina jautājumu 
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attiecīgos likumdošanas, administratīvos vai 
politikas pasākumus, lai 
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; 
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 

par subjektu, kuram ir tiesības labumus saņemt, atbilstoši tam, 
kur ģenētiskais resurss iegūts – privātpersonas īpašumā, no 
valsts īpašuma, no privātpersonas vai valsts kolekcijas – šim 
jautājuma nepieciešama politiska izšķiršanās un ietekmes 
novērtējums, kā arī jāizvērtē, cik lielā apjomā valsts ir gatava 
iejaukties privātajā sfērā un vai Latvija ģenētisko resursu 
protokola izpratnē uzskatīs tikai informāciju, kas pieder valstij, 
vai pašu objektu, kas var piederēt gan publiskai juridiskai 
personai, gan privāto tiesību juridiskām un fiziskām personām, 
tādā veidā risinot īpašumtiesību jautājumu. 

1) Jāizveido mehānisms pieejai, kā arī ar likumu jānosaka 
iestāde, kas uz šī mehānisma pieņem lēmumu par 
pieejas atļaušanu; 

2) Ja valsts identificē vietējo iedzīvotāju kopienas, 
jānosaka mehānisms, kā iegūt atļauju no kopienām – 
kopienas nedrīkst apiet vai ignorēt piešķirot atļauju 
izmantot ģenētiskos resursus vai tradicionālās 
zināšanas, kuras atrodas to īpašumā/pārvaldībā 
(Latvijas gadījumā nemateriālais kultūras mantojums 
tiek uzskatīts par sabiedrības kopējo īpašumu, un 
vietējās kopienas saņem valsts atbalstu nemateriālā 
mantojuma saglabāšanai; 

3) Šajos noteikumos jāparedz strīdu risināšanas 
jautājums; 
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iv) vajadzības gadījumā – noteikumus par 
nolūka maiņu. 

 

Nagojas protokola 7. Pants – pieeja 
tradicionālajām zināšanām 
Katra Puse saskaņā ar saviem tiesību aktiem 
attiecīgajā gadījumā veic pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka pirms pieejas tradicionālajām 
zināšanām, kas saistītas ar pamatiedzīvotājiem 
un vietējām kopienām piederošajiem 
ģenētiskajiem resursiem, tiek saņemta 
informēta piekrišana vai apstiprinājums un 
tiek iesaistīti attiecīgie pamatiedzīvotāji un 
vietējās kopienas, kā arī tiek pieņemti 
savstarpēji saskaņoti noteikumi. 

 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam, 
iespējams noteikt, ka Latvijā nav vietējo 
kopienu, kurām piederētu 
individuālas/ekskluzīvas tiesības uz 
tradicionālajām zināšanām. 
Šis jautājums skatāms atsevišķi no jautājuma 
par pieeju ģenētiskajiem resursiem, bet 
pārskatāmības labad tiek pieņemts, ka Latvija 
neregulējot pieeju ģenētiskajiem resursiem, 
arī neidentificētu tradicionālās kopienas. 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam, iespējams noteikt, ka 
Latvijā ir vietējās kopienas, kurām piederētu 
individuālas/ekskluzīvas tiesības uz tradicionālajām zināšanām. 
 

Nagojas protokola 12. pants – tradicionālās 
zināšanas 
1. Īstenojot pienākumus saskaņā ar šo 
protokolu, Puses atbilstīgi saviem tiesību 
aktiem attiecīgajā gadījumā ņem vērā 
pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu paražu 
tiesības, normas un ierasto kārtību attiecībā uz 
tradicionālajām zināšanām, kas saistītas ar 
ģenētiskajiem resursiem. 
2. Puses, efektīvi iesaistot attiecīgos 
pamatiedzīvotājus un vietējās kopienas, 
nosaka mehānismus, ar kuriem informē 
potenciālos ar ģenētiskajiem resursiem 
saistīto tradicionālo zināšanu lietotājus par 
viņu pienākumiem, tostarp pasākumiem, kas 
pieejami, izmantojot Pieejamības un labumu 
sadales starpniecības centru, lai piekļūtu 
labumiem, kuri iegūti no šādu zināšanu 
izmantošanas, un taisnīgi un vienlīdzīgi tajos 
dalītos. 
 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē 

Neidentificējot kopienas/identificējot, ka 
tādu nav, šis pants nav piemērojams; 

Paredz pienākumu iesaistīt vietējās kopienas likumdošanas 
izveidē  par pieeju tradicionālajām zināšanām, kas ir to 
individuālajā/ekskluzīvajā īpašumā. 
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Nagojas protokola 13. pants – koordinācijas 
centrs 
1. Katra Puse norāda savu koordinācijas centru 
pieejamības un labumu sadales jautājumos. 
Attiecīgais koordinācijas centrs sniedz šādu 
informāciju:  
a) informāciju pieteikuma iesniedzējiem, kuri 
vēlas iegūt pieeju ģenētiskajiem resursiem, 
informāciju par procedūru, kā saņemt 
iepriekšēju informētu piekrišanu un noteikt 
savstarpēji saskaņotus noteikumus, tostarp 
attiecībā uz labumu sadali; 
b) informāciju pieteikuma iesniedzējiem, kuri 
vēlas iegūt pieeju ar ģenētiskajiem resursiem 
saistītajām tradicionālajām zināšanām, ja 
iespējams, informāciju par procedūru, kā 
saņemt iepriekšēju informētu piekrišanu vai 
apstiprinājumu un iesaistīt pamatiedzīvotājus 
un vietējās kopienas, un kā noteikt savstarpēji 
saskaņotus noteikumus, tostarp attiecībā uz 
labumu sadali; 
c) informāciju par kompetentajām valsts 
iestādēm, attiecīgajām pamatiedzīvotāju 
grupām un vietējām kopienām, kā arī 
ieinteresētajām personām.  
Valsts koordinācijas centrs ir atbildīgs par 
sadarbību ar sekretariātu. 
 

ES Regulas 6.3. pants nosaka kopēja koordinācijas centra izvedi. 

Nagojas protokola 13. pants – 
kompetentās iestādes 
2. Katra Puse norāda vienu vai vairākas 
kompetentās iestādes pieejamības un labumu 
sadales jautājumos. Kompetentās iestādes 
atbilstīgi attiecīgajiem valsts likumdošanas, 
administratīvajiem vai politikas pasākumiem ir 
atbildīgas par pieejas atļaušanu vai attiecīgā 
gadījumā izsniedz rakstisku apliecinājumu par 

ES Regulas 
6.1. un 6.2 
pants paredz 
kompetento 
iestāžu 
izveidošanu, 
plašāk skatīt 
tabulā 
iepriekš; 

Attiecināmi Regulas noteikumi Attiecināmi Regulas noteikumi, papildus – iestādei jāizskata 
pieteikumi par ģenētisko resursu iegūšanu no Lietotājiem, kas 
vēlas iegūt Latvijas suverēnos resursus. 
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to, ka ir izpildītas pielaidei paredzētās 
prasības, kā arī sniedz konsultācijas par spēkā 
esošajām procedūrām saistībā ar iepriekšējas 
informētas piekrišanas saņemšanu un 
savstarpēji saskaņotu noteikumu pieņemšanu.  

 

 Par kompetentajām iestādēm un to kontaktinformāciju jāziņo Konvencijas sekretariātam, kas tās atbilstoši 
publicē pieejamības un sadales starpniecības centra mājaslapā - https://absch.cbd.int  

Nagojas protokola 14. pants – 
informācijas apmaiņa 
1. Ar šo tiek izveidots Pieejamības un labumu 
sadales starpniecības centrs, kas ir daļa no 
starpniecības centru mehānisma saskaņā ar 
Konvencijas 18. panta 3. punktu. Ar šī centra 
starpniecību notiek informācijas apmaiņa ar 
pieejamību un labumu sadali saistītajos 
jautājumos. Proti, šis centrs nodrošina pieeju 
katras Puses sniegtajai informācijai saistībā ar 
šā protokola īstenošanu. 

 

ES Regula šo 
jautājumu 
neregulē – 
tikai ES iekšējā 
līmenī; 

Sniedz informāciju par likumdošanu, administratīvajiem un politiskajiem pasākumiem protokola ieviešanā, 
informāciju par kompetentajām iestādēm; 

  Informāciju par pieejai nepieciešamo dokumentāciju, 
pamatiedzīvotājus pārstāvošās kompetentās iestādes, ja tādas 
atsevišķi izveidotas, standartlīgumu paraugus, ētikas kodekss 
un labā prakse resursu iegūšanai, metodes un pasākumi 
ģenētisko resursu kontrolei.  

Nagojas protokola 17. pants – uzraudzība 
1. Lai veicinātu atbilstību, katra Puse 
attiecīgajā gadījumā veic pasākumus, lai 
uzraudzītu ģenētisko resursu izmantošanu un 
sekmētu tās pārredzamību. Minētie pasākumi ir 

šādi: 
a) viena vai vairāku kontrolpunktu norādīšana: 
i) norādītie kontrolpunkti ievāc vai saņem attiecīgo 
informāciju, kas saistīta ar iepriekšēju informētu 
piekrišanu, ģenētisko resursu avotu, savstarpēji saskaņoto 
noteikumu pieņemšanu un/vai ģenētisko resursu 
izmantošanu; 
 
ii) katra Puse atkarībā no vajadzības un norādītā 
kontrolpunkta īpatnībām lūdz ģenētisko resursu 
lietotājiem sniegt norādītajam kontrolpunktam 
informāciju, kas minēta iepriekšējā punktā. Katra Puse 
veic atbilstīgus, efektīvus un proporcionālus pasākumus 
gadījumos, kad konstatēta neatbilstība; 
iii) šo informāciju, tostarp informāciju no starptautiski 
atzītiem atbilstības sertifikātiem, ja tādi ir pieejami, 
neskarot noteikumus par konfidenciālas informācijas 
aizsardzību, pēc vajadzības sniedz attiecīgajām valsts 
iestādēm, Pusei, kas devusi iepriekšēju informētu 

ES Regulas 7.pants 
nosaka divus 
kontrolpunktus 
pētniecības un 
apstrādes (P&A) 
jomā – iegūstot 
finansējumu un 
produkta izstrādes 
gala posmā; 

Izveido kontrolpunktus, kas ievāc un saņem attiecīgo informāciju par iepriekšēji informētu piekrišanu, 
respektīvi, šajos kontrolpunktos attiecīgās kompetentās iestādes veic Lietotāja uzraudzību. Iespējams 
paredzēt plašāku regulējumu, nekā jau noteikt ES Regulā – vairākus kontrolpunktus. Pārbaudes jāveic 
atbilstoši piegādātājvalstu normatīvajam regulējumam – vai Lietotājs to ir ievērojis.  

https://absch.cbd.int/
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piekrišanu, un Pieejamības un labumu sadales 
starpniecības centram; 
iv) kontrolpunktiem jādarbojas efektīvi un to funkcijām 
jābūt saistītām ar šajā a) apakšpunktā paredzēto 
noteikumu īstenošanu. Tām ir jābūt saistītām ar ģenētisko 
resursu izmantošanu vai attiecīgās informācijas vākšanu 
inter alia jebkurā pētījuma, attīstības, inovācijas, 
pirmskomercializācijas vai komercializācijas posmā; 
b) ģenētisko resursu lietotāju un piegādātāju rosināšana 
savstarpēji saskaņotajos noteikumos iekļaut noteikumus 
par dalīšanos informācijā saistībā ar šo noteikumu 
īstenošanu, iekļaujot arī pārskatu sniegšanas noteikumus; 
c) pasākumi efektīvu saziņas līdzekļu un sistēmu 
izmantošanas veicināšanai.  

 

Nagojas protokola 18. pants – atbildība 
par savstarpēji saskaņotiem 
noteikumiem 
1. Īstenojot 6. panta 3. punkta g) apakšpunkta i) punktu 
un 7. pantu, katra Puse aicina ģenētisko resursu un/vai ar 
ģenētiskajiem resursiem saistīto tradicionālo zināšanu 
sniedzējus un lietotājus savstarpēji saskaņotajos 
noteikumos vajadzības gadījumā iekļaut noteikumus par 
strīdu izšķiršanu, tostarp par a) jurisdikciju, kurā notiks 
strīda izšķiršanas process; b) piemērojamiem tiesību 
aktiem un/vai c) alternatīvām strīda izšķiršanas iespējām, 
piemēram, starpniecību vai arbitrāžu. 
2. Katra Puse nodrošina, lai atbilstīgi jurisdikcijas 
noteikumiem tās tiesību sistēmā būtu paredzēta tiesiskās 
aizsardzības iespēja gadījumos, kad rodas strīdi saistībā ar 
savstarpēji saskaņotajiem noteikumiem.  
3. Katra Puse veic atbilstīgus efektīvus pasākumus saistībā 
ar  
a) tiesas pieejamību un b) to, lai tiktu izmantoti 
mehānismi, kas saistīti ar citas valsts tiesas spriedumu un 
šķīrējtiesas nolēmumu savstarpēju atzīšanu. 

 

ES Regula šo 
jautājumu neregulē 

 Ar lietotāju jāvienojas par strīdu izšķiršanu, piemērojamajiem 
tiesību aktiem un jurisdikciju. Iespējams noteikt valstiskā 
līmenī, ar likumu, piemērojot to visiem resursu ieguvējiem 
(Lietotājiem). 

 Jānodrošina tiesu pieejamība strīdos, kas izriet no pieejas/kopējo labumu pārkāpumiem, jānodrošina 
mehānisms, kas ļauj atzīt citu valstu tiesu spriedumus un šķīrējtiesu spriedumus;  

Nagojas protokola 28. pants – 
sekretariāts 
1. Sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar 
Konvencijas 24. pantu, pilda arī šā protokola 
sekretariāta funkcijas. 

ES kā puse sedz 
sekretariāta 
izmaksas, bet 
Regula neregulē 
individuālās valstu 
iemaksas – 
jautājumu nosaka, 

Puses sedz sekretariāta izmaksas. 
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2. Konvencijas 24. panta 1. punkts par 
sekretariāta funkcijām mutatis mutandis 
attiecas arī uz šo protokolu. 
3. Izmaksas, kas saistītas ar sekretariāta 
pakalpojumiem attiecībā uz šo protokolu, sedz 
šā protokola Puses, ciktāl šādas izmaksas ir 
nošķiramas no citām izmaksām. Pušu 
konference, kas pilda šā protokola Pušu 
sanāksmes funkciju, savā pirmajā sēdē lemj 
par šim nolūkam vajadzīgajiem budžeta 
pasākumiem. 

 

pieņemot ES 
budžetu. 

 


