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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022.gada 27.jūlijā            Nr. 357 

                               (protokols Nr.14,  44.§.) 

 
 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/22 “Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai 

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” projekta apstiprināšanu 
 

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

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu 

veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 

noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. 

decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. 

Šobrīd spēkā esoši ir Smiltenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošie noteikumi 

Nr.22/20 “Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā”, Apes novada domes 2015.gada 26.jūnija saistošie noteikumi Nr.9/2015 

“Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Apes novadā”.  

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). 

Izvērtējot iepriekšminētos saistošos noteikumus izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Smiltenes novada administratīvajā 

teritorijā, aizlieguma termiņš – 5 gadi.  

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta trešā daļa noteic, ka ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu jānosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 

Ņemot vērā Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta ceturtajā daļā noteikto, Smiltenes 

novada pašvaldības dome  2022.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.264 (protokols Nr.12, 42.§.) “Par 

nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības 

teritorijā” ar kuru informēja sabiedrību un publicēja paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu 

ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā un tīmekļvietnē, nosakot priekšlikumu un iebildumu 

sniegšanas termiņu līdz 2022. gada 18.jūlijam, kā arī nosūtīja informāciju par paziņojumu Zemkopības 

ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šīs informācijas ievietošanai 

attiecīgās ministrijas tīmekļvietnē. Noteiktajā termiņā priekšlikumi vai iebildumi Smiltenes novada 

pašvaldībā netika saņemti. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu (protokols Nr.9) un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. 

panta otro daļu,   atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Otārs Putrālis, 

Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, 

Ervins Labanovskis), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.23/22 “Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu 

audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” projektu. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai saistošos noteikumus 

Nr.23/22 un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 

un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus Nr. 23/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 23/22  pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada 

pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


