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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 

 
2015. gada 29. aprīlī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
Ar Mālpils novada domes  

2015. gada 29. aprīļa 
sēdes lēmumu Nr.4/8 

 

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un  
“Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma”  

22. panta otro daļu 
 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un tie ir obligāti 
visām fiziskajām un juridiskajām personām. 

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek noteikts visā 
Mālpils novada administratīvajā teritorijā. 

3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem noteiktā aizlieguma termiņš ir līdz 2025. 
gada 31. decembrim. 

4. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis” un 
stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs      A. Lielmežs 



Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6  

„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

Mālpils novada administratīvajā teritorijā” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 
22.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldība, ie-
vērojot sociālekonomiskos, klimatiskos vai vides ap-
stākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības me-
todes, pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšli-
kuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kul-
tūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritori-
jā vai tās daļā, aizliegumu nosakot uz laiku, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem. 
1.2. Ar 2015.gada 30.jūniju zaudēs spēku Mālpils 
novada domes 2010. gada 28.aprīļa saistošie notei-
kumi Nr. 6 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēša-
nas ierobežojumi Mālpils novada administratīvajā teri-
torijā”, ar kuriem noteikts aizliegums ģenētiski modifi-
cēto kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administra-
tīvajā teritorijā uz 5 gadiem. 
1.3. Mālpils novada dome ar 2015.gada 25.marta 
lēmumu Nr. 3/8 nolēma atbalstīt nodomu noteikt aizlie-
gumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Māl-
pils novada administratīvajā teritorijā līdz 2025.gada 
31.decembrim. 
1.4. Lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu 
drošu apriti, novērstu un nepieļautu negatīvo ietekmi 
uz cilvēka veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību 
un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, 
nepieciešams pagarināt aizliegumu ģenētiski modificē-
to kultūraugu audzēšanai Mālpils novada administratī-
vajā teritorijā, pieņemot jaunus saistošos noteikumus. 

2. Īss Saistošo noteiku-
mu projekta satura iz-
klāsts 

Saistošie noteikumi nosaka desmit gadu aizliegumu 
visā Mālpils novada administratīvajā teritorijā audzēt 
jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus, t.i., līdz 
2025.gada 31.decembrim. 

3. Saistošo noteikumu 
projekta plānotā ie-
tekme uz pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmēs. 



4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ie-
tekme uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietek-
mēs. 
 

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ie-
tekme uz administra-
tīvajām procedūrām 

Neietekmēs. 

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privāt-
personām saistībā ar 
Saistošo noteikumu 
projektu 

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
6.2. Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā laikrakstā 

“Mālpils Vēstis” un mājas lapā internetā 
www.malpils.lv. 

 

 

http://www.malpils.lv/

