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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 25.maijā 
 

Nr.264 

                       (protokols Nr.12, 42.§.) 

  
Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada 

pašvaldības teritorijā 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. 

gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos 

saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Smiltenes novada pašvaldības 

teritorijā pēc administratīvi teritoriālās reformas, apvienojoties trīs novadiem, spēkā ir vairāki saistošie 

noteikumi, kas nosaka aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.  

Bijušajā Apes novada teritorijā aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir spēkā līdz 

2025.gada 21.decembrim (10 gadus), bijušajā Raunas novada teritorijā aizliegums audzēt ģenētiski 

modificētos kultūraugus bija spēkā līdz 2020.gada 1.aprīlim (aizliegums uz 5 gadiem), bijušajā Smiltenes 

novada teritorijā aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir spēkā līdz 2026.gada 22.janvārim 

(5 gadus). 

Ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, lai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā 

būtu noteikts vienots regulējums. Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta 

ceturto daļu pirms saistošo noteikumu par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus 

pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu 

pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, tad citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu 

savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas šo informāciju ievieto savās mājaslapās internetā. 

Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. 

Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma 

publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu 

aizlieguma noteikšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ģenētiski modificēto 

organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu 

un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.maija atzinumu (protokols Nr.7), atklāti balsojot 

ar 13 balsīm “PAR” - (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, 

Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss, 

Jānis Āboliņš), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai 

Smiltenes novada pašvaldības teritorijā uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Juridisko nodaļu publicēt 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtās daļas nosacījumiem atbilstošu 

paziņojumu par nodomu noteikt lēmuma 1. punktā minēto aizliegumu Smiltenes novada pašvaldības 
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informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” (2022. gada jūnija numurā) un pašvaldības 

tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.  

3. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai nosūtīt informāciju par publicēto 

paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               E.Avotiņš 


