
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 25.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr.6§15)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2015. gada 25.martā               Nr. 17/2015 

 

Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 22. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar „Ģenētiski modificēto 

organismu aprites likuma” 22. panta otro 

daļu  

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 17 “Saistošie 

noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā” 

(turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu: 

1. Izteikt Noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:  

    „2.Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā ir spēkā trīsdesmit septiņus gadus no šo Noteikumu spēkā stāšanās brīža”. 

2. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 17 

„Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Ādažu novadā”  

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. 

panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, ievērojot 

sociālekonomiskos, klimatisko 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.  

1.2. Ādažu novada dome ar 2010.gada 22. jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Saistošie noteikumi par 

aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Ādažu novadā” (turpmāk - Noteikumi) ir noteikusi 

aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā piecus gadus no 

Noteikumu spēkā stāšanās, t.i. termiņš  uz kuru ir noteiks 

aizliegums audzēt Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

ģenētiski modificēto kultūraugus beidzas 2015. gada vasarā.  

 1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

savā vēstulē visām pašvaldībām ir norādījusi, kā tā augstu 

vērtē pašvaldību rīcību, kas jau pieņēmušas augšminētos 

saistošos noteikumus ilgtermiņā vai arī uzsākušas procesu 

noteikumu darbības pagarināšanai un lūdz visas pašvaldības 

izvērtēt  pagarināšanas iespējas.      

 

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1.Noteikumu grozījumu mērķis – noteikto garāku termiņu 

(37 gadus no Noteikumu spēkā stāšanās dienas) 

aizliegumam Ādažu novada administratīvajā teritorijā audzēt 

ģenētiski modificētos kultūraugus.  Termiņš noteikts par 

pamatu ņemot pašvaldības apstiprināto Ādažu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Tiešas ietekmes nav.     

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu īpašnieki vai nomnieki, kuri 

vēlētos audzēt ģenētiski modificēto pārtiku.  

 

5.Informācija par 5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 



administratīvajām procedūrām  noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību.  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms .    

    

 
 

Domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 

 

 

 

 

 

 

 


