2. pielikums
Atsevišķu deleģēšanas pārvaldes uzdevumu līgumam
starp VARAM un NBD, kas noslēgts
2020. gadā
Valsts zinātniskā institūta – atvasinātās publiskās personas “Nacionālais botāniskais
dārzs” darbību reglamentējošie dokumenti

1. Starptautiskie dokumenti:
1.1. Riodežaneiro 1992. gada 5. jūnija “Konvencija par bioloģisko daudzveidību” (“LV”,
137 (420), 08.09.1995.) (stājās spēkā 1995. gada 8. septembrī);
1.2. Globālā (pasaules) augu saglabāšanas stratēģija. Lēmums IV/9. Konvencijas par
bioloģisko daudzveidību sekretariāts, 2002. (Global Strategy for Plant Conservation.
Decision IV/9. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002);
1.3. Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 10. pušu konferences (COP 10) lēmums X/17.
Globālās augu saglabāšanas stratēģijas konsolidētā un papildināta versija 2011.–2020.
Bioloģiskas daudzveidības konvencijas 10. pušu konference, Nagoja, Japāna,
2010. gada 18.–29. oktobrī. (COP 10 Decision X/17.Consolidated update of the
Global Strategy for Plant Conservation 2011–2020. Conference of the Parties to the
Convention on Biological Diversity 10-th meeting, Nagoya, Japan, 18–29 October
2010);
1.4. Nagojas protokols par piekļuvi ģenētiskiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un
godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, pie bioloģiskas daudzveidības
konvencijas. Pieņemts Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 10. pušu konferencē,
Nagojā, Japānā, 2010. gada 29. oktobrī. (Nagoya Protocol on Access to Genetic
Resources and the Fair and Equitable Sharing og Benefits Arising from Their
Utilization to the Convention on Biological Diversity. I. Convention on Biological
Diversity (1992). Protocols, etc., 2010 Oct. 29. II. Conference of the Parties to the
Convention on Biological Diversity (2010: Nagoya, Japan). III. United Nations.
K3488. A48 2011);
1.5. Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2014. gada 16. aprīļa regula (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;
1.6. Eiropas augu saglabāšanas stratēģija. Eiropas Padome un tīkls Planta Europa, 2002.
(European Plant Conservation Strategy. Council of Europe and Planta Europa, 2002);
1.7. Starptautiskais botānisko dārzu rīcības plāns augu aizsardzībā. Starptautiskā botānisko
dārzu apvienība augu saglabāšanā, 2000. (International Agenda for Botanic Gardens
in Conservation. Botanic Gardens Conservation International, 2000);
1.8. Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 25.06.1998. Orhūsa, Dānija
(Orhūsas konvencija);
1.9. Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām (Vašingtonas konvencija) 1973;
1.10. 2001. gada 3. novembra Starptautisks līgums par augu ģenētiskajiem resursiem
pārtikai un lauksaimniecībai” (“LV”, 62 (3010), 21.04.2004.) [stājas spēkā 2004. gada
25. augustā];

1

1.11. Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā Strasbūras 2. (1990) un Helsinku
2. un 3. (1993.) rezolūcijas.
1.12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra regula (ES) Nr. 1143/2014
par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību.
1.13. Eiropas Komisijas Deleģētā 2018. gada 30. aprīļa regula (ES) Nr. 2018/968, ar ko
attiecībā uz invazīvo svešzemju sugu riska novērtējumiem papildina Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014.
2. Latvijas Republikas normatīvie dokumenti:
2.1. Latvijas Republikas likumi:
2.1.1. Vides aizsardzības likums (pieņemts 02.11.2006.);
2.1.2. Sugu un biotopu aizsardzības likums (pieņemts 16.03.2000.);
2.1.3. Likums “Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju
informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem” (pieņemts 18.04.2002.);
2.1.4. Likums “Par 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko
daudzveidību” (pieņemts 31.08.1995.);
2.1.5. Likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (pieņemts 02.03.1993);
2.1.6. Likums “Par Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai
un lauksaimniecība” (pieņemts 07.04.2004.);
2.1.7. Zinātniskās darbības likums (pieņemts 14.04.2005.);
2.1.8. Valsts pārvaldes iekārtas likums (pieņemts 06.06.2002);
2.1.9. Izglītības likums (pieņemts 29.10.1998).
2.2. Latvijas Republikas politikas plānošanas dokumenti:
2.2.1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020;
2.2.2. Valsts zinātniska institūta, atvasinātas publiskas personas “Nacionālais
botāniskais dārzs” vides izglītības stratēģija 2017.-2027. gadam (saskaņota ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 15. jūnija
vēstuli Nr. 1-13/4868);
2.2.3. Valsts zinātniska institūta, atvasinātas publiskas personas “Nacionālais
botāniskais dārzs” attīstības stratēģija (2017.-2027. gads) (pieņemta
2018. gada 6. novembrī);
2.2.4. Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam (Ministru kabineta
2014. gada 26. marta rīkojums Nr.130.);
2.2.5. Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģija 2018.-2023. gadam;
2.2.6. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030)
(Latvijas Republikas Saeima, 10.06.2010);
2.2.7. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (Ministru
kabineta 2014. gada 3. jūlija rīkojums Nr. 326);
2.3. Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi:
2.3.1. Ministru kabineta 1999. gada 10. februāra rīkojums Nr. 60 “Par 1992. gada
5. jūnija Riodežaneiro konvencijas par bioloģisko daudzveidību izpildi”;
2.3.2. Ministru kabineta 1999. gada 6.aprīļa noteikumi Nr.133 “Kārtība, kādā tiek
nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētām savvaļas dzīvnieku un
augu sugām”;
2.3.3. Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr. 396 “Par īpaši
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
sarakstu”;
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2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

2.3.14.

2.3.15.
2.3.16.

2.3.17.
2.3.18.

2.3.19.

Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 350 ”Noteikumi par
īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”;
Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumi Nr. 131 “Par
aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”.
Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumi Nr. 153 “Par Latvijā
sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu”;
Ministru kabineta 2007. gada 19. aprīļa rīkojums Nr. 213 “Par
Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju
ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas
programmu 2007.–2009. gadam”
Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 686 “Noteikumi par
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un
izstrādes kārtību”;
Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 467 “Invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas noteikumi”;
Ministru kabineta 2008. gada 29. aprīļa rīkojums Nr. 236 “Par darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma apstiprināšanu”;
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1055 “Noteikumi
par to Eiropas Kopienā nozīmīgu dzīvnieku un augu sugu sarakstu, kurām
nepieciešama aizsardzība, un to dzīvnieku un augu sugu indivīdu sarakstu,
kuru ieguvei savvaļā var piemērot ierobežotas izmantošanas nosacījumus”;
Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1139 “Starptautiskās
tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas,
turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas
kārtība”;
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”;
Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumi Nr. 925 “Sugu un
biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās
minimālās prasības”;
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 267 “Sugu un biotopu
aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”;
Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1165 “Kārtība,
kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas
dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju
dabā (reintrodukcija)”;
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra rīkojums Nr. 507 “Par valsts
aģentūras “Nacionālais botāniskais dārzs” reorganizāciju”;
Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu
ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā”;
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 859 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu
vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”
5.4.2.2. pasākums “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un
sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”;
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2.3.20. Ministru kabineta 2017. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes
pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”.
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