
Par Cēsu novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem 

kultūraugiem 

__________________________________________________________________________ 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (turpmāk – Likums) 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.  

Cēsu novadā ietilpst šādas teritoriālā iedalījuma vienības: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, 
Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, 
Liepas pagasts, Līgatnes pagasts, Līgatnes pilsēta, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, 
Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, 
Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, 
Zosēnu pagasts. 

 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. Līdz novada saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam ir spēkā novadu veidojošo 
bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas 
plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025.gada 31.decembrim.  

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. 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā saistošie noteikumi par ģenetiski modificētu 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu nav izdoti. 

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. Savukārt, minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka 
pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldība informē sabiedrību un 
publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja 
tāda nav, — citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā 
un par paziņojumu nosūta informāciju 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.  

Gandrīz visās Cēsu novadu veidojošās pašvaldībās, izņemot Vecpiebalgas novadu, ir 
bijuši izdoti saistošie noteikumi par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizliegumu, 
atšķirīgs ir bijis tikai aizlieguma termiņš – no pieciem gadiem līdz uz nenoteiktu laiku.  

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 
17.punktu, lai noteiktu vienotu pieeju aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus 
visā jaunizveidotā Cēsu novada teritorijā, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus 
“Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā”.  

Lai varētu pieņemt šādus noteikumus nepieciešams veikt darbības saskaņā ar Ģenētiski 
modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturtajā daļā noteikto.  

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likums” 22.panta otro, trešo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu, Uzņēmējdarbības un Attīstības komitejas 2022.gada 7.aprīļa atzinumu par lēmuma 
projektu (prot. Nr., p.), atklāti balsojot ar  balsīm par (), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:  

1. Atbalstīt Cēsu novada teritorijas noteikšanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski 
modificētiem kultūraugiem. 

2. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus 
kultūraugus Cēsu novadā un par saistošo noteikumu projektu “Ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā”, publicējot paziņojumu 
laikrakstā “Cēsu novada vēstis”, Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.cesunovads.lv. 

3. Noteikt priekšlikumu un iebildumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu iesniegšanas termiņu – 30 dienas no šī lēmuma nolemjošās daļas 
2.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas. 

4. Noteikt priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietas:  
4.1. Cēsu novada pašvaldībā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, elektroniskā pasta 

adrese: dome@cesunovads.lv 
4.2. Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, 

elektroniskā pasta adrese:  amata@cesunovads.lv 
4.3. Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 

pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: jaunpiebalga@cesunovdas.lv  
4.4. Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatne, Cēsu novads, 

elektroniskā pasta adrese: novadadome@ligatne.lv   
4.5. Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, 

elektroniskā pasta adrese: pargauja@cesunovads.lv    

4.6. Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu 
novads; elektroniskā pasta adrese: dome@priekuli.lv  

4.7. Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas 

pagasts, Cēsu novads, elektroniskā pasta adrese: vecpiebalga@vecpiebalga.lv  

5. Uzdot Attīstības pārvaldei:  
5.1. nodrošināt informācijas par šī lēmumā nolemjošās daļas 2.punktā minēto 

paziņojumu nosūtīšanu Zemkopības ministrijai,  Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un Valsts augu aizsardzības dienestam; 

5.2. ja pašvaldība saņēmusi rakstveida iebildumu pret ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu, izvērtēt iesniegtos iebildumus un sniegt 
priekšlikumus par konkrētās teritorijas, pret kuras iekļaušanu izteikts 
iebildums, izslēgšanu no paredzētās aizlieguma zonas vai atstāšanu tajā, ņemot 
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vērā sabiedrības vairākuma viedokli, samērīguma un ilgtspējīgas attīstības 
principus; 

5.3.  Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās, par aizliegumu audzēt Ģenētiski 
modificētos organismus Cēsu novad teritorijā , informēt tās pašvaldības, kuru 
administratīvā teritorija robežojas ar Cēsu novada teritoriju. 

 
 
 

Sagatavoja: 
Inita Jansone un  Inta Ādamsone 

 
Saskaņots ar Cēsu novada pagastu pārvadēm, 
un juridisko pārvaldi 

  


