
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

11.08.2022.                           Nr.478 
 

Par Cēsu novada domes 2022.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.31  
“Ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novada teritorijā” apstiprināšanu 

Ziņo I.Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs 
 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021.gada 1.jūliju tiek izveidots 
Cēsu novads un Cēsu novada pašvaldība ir novadu veidojošo pašvaldību – Amatas novada, Cēsu novada, 
Jaunpiebalgas novada, Līgatnes novada, Pārjaujas novada, Priekuļu novada un Vecpiebalgas novada 
pašvaldību institūciju, tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.  

Saistību pārņemšanas ietvaros konstatēts, ka:  
Amatas novada pašvaldība 2015.gada 19.novembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr.12 “Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Amatas novada teritorijā” uz 5 gadiem;  
Cēsu novada pašvaldība 2015.gada 23.aprīlī izdevusi saistošos noteikumus Nr.5 “Par aizliegumu 

ģenētisko modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” uz 5 gadiem;  
Jaunpiebalgas novada pašvaldība 2010.gada 15.februārī izdevusi Saistošos noteikumus Nr.4 “Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunpiebalgas novadā” uz 10 gadiem; 
Līgatnes novada pašvaldība 2018.gada 25.janvārī izdevusi saistošos noteikumus Nr.18/1 “par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā” uz 10 gadiem 
Pārgaujas novada pašvaldība 2015.gada 15.oktobrī izdevusi saistošos noteikumus Nr.13 “Par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” uz 
nenoteiktu laiku; 

Priekuļu novada pašvaldība2015.gada 26.martā izdevusi saistošos noteikumus Nr.3 “Par aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Priekuļu novada administratīvajā teritorijā” uz 5 gadiem. 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta 3. daļā noteikts, ka ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu jānosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.  

Izvērtējot iepriekšminētos saistošos noteikumus, un, lai noteiktu vienotu pieeju aizliegumam 
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus visā jaunizveidotā  Cēsu novada teritorijā tika izstrādāti jauni 
saistošie noteikumi, kas nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā, nosakot aizlieguma termiņu desmit gadi.   

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 224 (protokols nr. 9, 
53.punkts), ar kuru tika nolemts noteikt Cēsu novada teritoriju kā brīvu teritoriju no ģenētiski 
modificētiem kultūraugiem,  2022.gada 21.aprīlī tika publicēts paziņojums Cēsu novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē internetā www.cesis.lv un Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevumā “Cēsu novada 
vēstis” (izdots 2022.gada 28.aprīlī, Nr.3), kurā sabiedrība tika aicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus, 
iebildumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā.  2022. gada 29. jūnijā tika publicēts paziņojums sabiedrībai   par viedokļu, 
priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas laika pagarinājumu.  Paziņojums tika publicēts laikrakstā ‘Druva”.  

Ņemot vērā, ka minētajā periodā netika saņemti iebildumi pret šāda aizlieguma noteikšanu, tad 
saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu uzskatāms par piekrišanu 
aizlieguma audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus Cēsu novadā noteikšanai.  

http://www.cesis.lv/


Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā Cēsu 
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 2022.gada 21. jūlija sēdes atzinumu (prot. Nr.8), 
Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, 
Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2022.gada 11.augusta saistošos noteikumus Nr.31 “Ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu; 

2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai; 

3. Attīstības pārvaldes vides un klimata neitralitātes nodaļai pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
informēt tās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija robežojas ar Cēsu novada teritoriju, kā arī 
Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu 
aizsardzības dienestu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.   
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 

2022. gada 11.augustā          Nr.31  

 

 

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā 

 
Izdoti saskaņā ar  

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 
22. panta otro daļu 

 

1. Šie noteikumi nosaka aizliegumu Cēsu novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski 
modificētu kultūraugus.  

2. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma termiņš ir desmit gadi no šo saistošo 
noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 
3.1. Līgatnes novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.18/1 “Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā”; 
3.2. Pārgaujas novada domes 2015.gada 15.oktobra saistošie noteikumi Nr.13 “Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”. 
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https://likumi.lv/ta/id/167400-genetiski-modificeto-organismu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/167400-genetiski-modificeto-organismu-aprites-likums#p22
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Paskaidrojuma raksts 
Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.31 

“Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta 
otro un trešo daļu pašvaldība, ievērojot sociālekonomiskos, klimatiskos 
vai vides apstākļus vai izvērtējot lauksaimnieciskās darbības metodes, 
pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
vai tās daļā, aizliegumu nosakot uz laiku, kas nav īsāks par pieciem 
gadiem.  

Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. 
jūliju ir izveidots jauns Cēsu novads. Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 
2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un 
pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Lai noteiktu vienotu 
pieeju aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus visā 
jaunizveidotā  Cēsu novada teritorijā, ir jāizstrādā un jāapstiprina jauni 
saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai. 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Noteikt aizliegumu Cēsu novada teritorijā ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai, ar mērķi panākt, lai ģenētiski modificētie 
organismi neradītu negatīvu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību, 
un vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas 
lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību. 

Ar Saistošajiem noteikumiem aizliegums ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai ir noteikts uz 10 gadiem no saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi var ietekmēt uzņēmējdarbības vidi Cēsu novadā, 
tiešie ieguvēji būs lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, iedzīvotāji, kā 
arī dzīvnieki un daba, ko var negatīvi ietekmēt ģenētiski modificēto 
organismu audzēšana un aprite. 



5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Projekts nerada ietekmi uz administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Atbilstoši Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa sēdes lēmumam 
“Par Cēsu novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski 
modificētiem kultūraugiem " (prot. Nr. , 53. punkts), Cēsu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.cesis.lv  2022.gada 21.aprīlī 
un 29.06.2022, kā arī  Cēsu novada Centrālās administrācijas izdevumā 
“Cēsu novada vēstis” (izdots 2022.gada 28.aprīlī, Nr.3)  un laikrakstā 
“Druva” tika publicēts paziņojums, kurā sabiedrība tika aicināta izteikt 
viedokļus, priekšlikumus, iebildumus par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Cēsu novada 
administratīvajā. Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi nav saņemti.  
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