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Ciblas novada domes 2015. gada  saistošie noteikumi nr. 6 ‘’Grozījumi 2010. 

gada saistošajos  noteikumos Nr. 16 ‘’Par  aizliegumu  ģenētiski modificēto 

kultūraugu  audzēšanai  Ciblas novadā’’ 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”  

22.panta otro daļu un  

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmo daļu. 

 

Izdarīt  grozījumus 2010. gada saistošajos  noteikumos Nr. 16 ‘’Par  ģenētiski 

modificēto kultūraugu  audzēšanai  Ciblas novadā’’ un saistošo noteikumu 3. punktu 

izteikt šādā redakcijā: 

‘’Aizliegums visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētos kultūraugus ir noteikts uz 10 (desmit) gadiem no 

saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas’’ 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  Juris Dombrovskis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ciblas novada domes 2015.gada  saistošajiem noteikumiem Nr.6 ‘’ ‘’Grozījumi 2010. gada 

saistošajos  noteikumos Nr. 16 ‘’Par  aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšanai  

Ciblas novadā’’  

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Likuma „Ģenētiski modificēto organismu aprites likums" 22.panta otrā un trešā 
daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 
2015.gada decembrī spēku zaudēs Ciblas novada pašvaldības 2010.gada 
decembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Ciblas novadā". Aizliegums Ciblas novada teritorijā 
audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus bija piecus gadus. 
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto 
organismu (turpmāk tekstā ĢMO) drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz 
cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības attīstību. 

Projekta nepieciešamības 

pamatoj ums 

Visā pasaulē pieaug pierādījumi par to ka ĢMO negatīvi ietekmē vidi un cilvēka 
veselību. ĢMO audzēšana mazinās bioloģisko kultūraugu audzētāju 
konkurētspēju. Audzējot ĢMO, to izplatība blakus esošajās teritorijā ir 
neizbēgama. Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ĢMO. 
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko kultūraugu 
audzētāju konkurētspēju. 

īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka 10 gadu aizliegumu Ciblas novada administratīvajā 
teritorijā  audzēt jebkādus  ģenētiski  modificētus kultūraugus. 

Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Informācija par plānoto 

projekta ietekmi" uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Aizliegums audzēt noteiktas lauksaimniecības kultūras ir uzņēmējdarbības 

ierobežojums. Savukārt uzņēmējiem, kas nodarbojas ar konvenciālo, integrēto 

vai bioloģisko lauksaimniecību tiek uzlabota konkurētspēja. Vietējiem 

uzņēmējiem, kas ražo bioloģisko lauksaimniecības produkciju var rasties 

ievērojami finansiālie zaudējumi, ja tiek atļauta ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšana. 

Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ciblas novada 

pašvaldībā un novada pagastu pārvaldēs. 

 

Domes priekšsēdētājs                                      Juris Dombrovskis 
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