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APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 15.10.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10, 9.§ ) ” [stājas spēkā 23.10.2015.] 
 
 

Saistošie noteikumi publicēti 22.10.2015. pašvaldības  
informatīvajā izdevumā Nr.75 „Pārgaujas novada vēstis” 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada 

administratīvajā teritorijā” 

 

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto  

organismu aprites likuma  

22. panta otro daļu 

 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā 
audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. 

2. Aizliegums ir noteikts uz nenoteiktu laiku. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs        Hardijs Vents 
 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS 
Pārgaujas novada domes 23.07.2015. 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 13 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr.13 

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā” 

 

Nr. 
Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Informācija 

1. 

Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums  
 

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, un ievērojot Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 
22.septembra vēstulē Nr.18-6/7735 norādītos iebildumus. 
Atkārtots ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums ir 
nepieciešams, jo spēku zaudēja  Pārgaujas novada pašvaldības 
22.04.2015. saistošie noteikumi Nr.5 „Par aizliegumu audzēt ģenētiski 
modificētos kultūraugus Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā”. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts.  

Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā, kurā ietilps Raiskuma,  Stalbes,  Straupes 
pagasti, audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus uz nenoteiktu laiku 
ar mērķi - lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu 
apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu 
bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgu vietējās 
lauksaimniecības attīstību. 

3. 
Kontroles 
mehānisms  
 

Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu 
izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē Pārtikas un 
veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības 
dienests un Valsts darba inspekcija.  
Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti 

regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie normatīvajos aktos 

noteiktās atbildības.  

4. 

Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu  

Saistošie noteikumi Pašvaldības budžetu neietekmē.  
 

5. 

Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā  

Ņemot vērā ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu, 
kas pašvaldībā darbojas jau no 2010.gada ir paredzams, ka plānotais 
projekts būtisku ietekmi uzņēmējdarbības vidē neradīs. 
 

6. 
Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām  

Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likumā noteiktā kārtībā.  
 

7.  
 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Pirms saistošo noteikumu pieņemšanas pašvaldība informēja 
sabiedrību, publicējot paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada 
teritorijā (hipersaite: 
http://www.pargaujasnovads.lv/?archive&nid=1845&yearID=2015&

http://www.pargaujasnovads.lv/?archive&nid=1845&yearID=2015&monthID=06&dayID=05


monthID=06&dayID=05) 
Paziņojuma norādītajā laika periodā Pārgaujas novada pašvaldībā 
nav saņemti priekšlikumi vai iebildumi, kas tādējādi uzskatāma par 
piekrišanu aizlieguma noteikšanai.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        Hardijs Vents 

 

 

http://www.pargaujasnovads.lv/?archive&nid=1845&yearID=2015&monthID=06&dayID=05

