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APSTIPRINĀTI 
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23.04.2015. lēmumu Nr. 94 

 
  SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 
 

23.04.2015.         Nr. 5 
 

„Par aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” 
Izdoti saskaņā ar  

Ģenētiski modificēto organismu  
aprites likuma 22. panta otro daļu  

 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā. 

2. Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Cēsu pilsēta un Vaives pagasts, ir 
aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. 

3. Aizliegums Cēsu novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir noteikts uz 
5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 13.05.2010.saistošos noteikumus Nr. 18 
‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novadā’’. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada 
pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”. 
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Pielikums 

Cēsu novada domes 
23.04.2015. lēmumam Nr.94 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Cēsu novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumi Nr.5 

 „Par aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada teritorijā” 
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 
ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un 
nodrošinātu bioloģiskās lauksaimniecības darbību. 
Cēsu novadā darbojas 30 bioloģiski sertificētas 
saimniecības. Tās izvietotas visā novada 
administratīvajā teritorijā. Bioloģisko saimniecību 
sertificēšanas nosacījums – 3 km rādiusā ap tām 
teritorijai jābūt brīvai no ģenētiski modificētiem 
organismiem. 

Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu Cēsu 
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  

Cēsu novada pašvaldība no 26.02.2015. līdz 
26.03.2015. organizēja publisko apspriešanu par 
aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Cēsu novada teritorijā.  
Cēsu novada iedzīvotāji nav izteikuši iebildumus 
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai. 
Jautājums izskatīts Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā un 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejā. 
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