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Saistošie noteikumi Nr.19  

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes 
novada administratīvajā teritorijā 

 
Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar LR likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta 1..daļas 13.punktu,  
“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma”  

22.panta otro daļu 
 

1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novēršot 

negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgspējīgas 

lauksaimniecības attīstību.  

2. Šie saistošie noteikumi darbojas Zilupes novada administratīvās teritorijas robežās un tie ir saistoši 

visām fiziskajām un juridiskajām personām.  

3. Zilupes novada teritorijā aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums ir 

spēkā 5 gadi. 

4. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie atbildības 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.
1

 panta noteiktajā kārtībā. 

5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Zilupes novada vēstis” un Zilupes novada pašvaldības 

mājas lapā internetā.  

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”45.panta noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu  

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā 
paskaidrojuma raksts 

 

Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

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. 

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu Zilupes 

novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētus kultūraugus. 

Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmē. 

Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā.  

Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību 

nemainīs. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas. Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv, sadaļā 

Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošo 

noteikumu projekti. 
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