
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.13 
Cesvainē, 2015.gada 1.oktobrī 
(sēdes protokols Nr.12,12.§) 

 
 
Par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Cesvaines novadā  

 
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likuma 22.panta otro daļu  
 

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka visā Cesvaines novada administratīvajā teritorijā, 

ko veido pilsēta – Cesvaine, un Cesvaines pagasts, aizliegts audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētos kultūraugus.  

2. Aizliegums visā Cesvaines novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētos kultūraugus ir spēkā līdz 2025.gada 31.decembrim.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

laikrakstā “Cesvaines Ziņas”. 

  

Domes priekšsēdētājs    V.Špats 
 

 

Cesvaines novada domes 2015.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 “Par 
aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Cesvaines novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

 
Projekta satura izklāsts 

Cesvaines novada teritorijā uz laiku līdz 2025.gada 
nogalei aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšana.  

 
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai, aizliedzot 
Cesvaines novada teritorijā ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu, novērstu negatīvo ietekmi uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu 
bioloģisko sugu daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. Saistošie 
noteikumi ir saistoši gan Cesvaines novada pilsētā – 
Cesvainē, gan Cesvaines pagastā. Saistošie noteikumi 
izstrādāti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu un pamatojoties uz Ģenētiski 
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, 
kas paredz pašvaldībai tiesības izdot saistošos 
noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanas aizliegumu uz laiku ne mazāku par 5 
gadiem, šajā gadījumā – 10 gadiem. 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Tiešie ieguvēji būs Cesvaines novada iedzīvotāji, 
lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, kā arī dzīvnieki 



un daba, kurus var negatīvi ietekmēt nekontrolēta 
ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likumā noteiktā kārtībā. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saskaņā Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 
22.panta ceturto daļu pašvaldības bija izvietojusi 
paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības 
izdotajā laikrakstā “Cesvaines Ziņas”, mājaslapā, 
informējusi deputātus un darbiniekus. Iebildumi netika 
saņemti. 

 

 
Domes priekšsēdētājs     V.Špats 
 
 

 

 

 

 

 


