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APSTIPRINĀTI 

Ar Nīcas novada domes 2015.g.11. maija  sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 7, punkts Nr.22) 

 
Precizēti 

Ar Nīcas novada domes  2015.g,8. jūnija 
lēmumu (protokols Nr. 9, punkts Nr. 3) 

 

REDAKCIJA uz 2015. gada 8. jūniju 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5  

“Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Nīcas novada administratīvajā 
teritorijā” 

 
Izdoti, pamatojoties uz   

 Latvijas Republikas likuma „Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” 
22.panta otro daļu 

 
precizējums  - Nīcas novada domes 

2015.g.8. jūnija sēdē 
protokols nr. 9 punkts nr.3 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Nīcas 

novada administratīvajā teritorijā un tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām 

personām.  

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek noteikts visā Nīcas novada 

administratīvajā teritorijā . 

3. Aizliegums Nīcas novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 

kultūraugus tiek noteiks uz desmit gadiem. 

4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā ,,Par pašvaldībām”  45. panta  noteiktā kārtībā. 

                                Precizējums  - Nīcas novada domes   2015.g.8. jūnija sēdē  (Protokols nr. 9 punkts nr.3) 

 
       PRIEKŠSĒDĒTĀJS       A.PETERMANIS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

par  saistošiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā”  

 

Īss projekta satura 
izklāsts 

Aizliegt Nīcas novada administratīvā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus 
kultūraugus 

projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Iepriekšējā aizlieguma audzēšanas termiņā Nīcas novada pašvaldībā nav saņemts 
neviens pieprasījums, ka kāds vēlētos nodarboties ar ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu. 
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 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.  
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto 
organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu 
bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību.  
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko kultūraugu 
audzētāju konkurētspēju. Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to 
izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā lauksaimniecība 
nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.  

plānotā projekta 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmē. 

uzņēmējdarbības 
vide 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.  

administratīvās 
procedūras un 
konsultācijas ar 
privātpersonām 

Atbilstoši Nīcas novada domes 2015.gada 9. marta lēmumam (protokols Nr. 4)  
līdz 2015. gada 30. aprīlim  tika noteikta   ģenētiski modificēto  kultūraugu 
turpmākā aizlieguma sabiedriskā  apspriešana  (viedokļu, priekšlikumu un 
iebildumu iesniegšana)  visā Nīcas novada administratīvajā teritorijā. Sabiedrības 
iebildumi netika saņemti. 

 
 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                              A.PETERMANIS 


