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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2019.gada 27.novembrī                    Nr.KND1-6/19/18 

 
 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 27.novembrī 
lēmumu Nr.KND1-3/19/388                                                                                     
(protokols Nr.21,9.§) 

 
 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu  
Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar  

 likumu „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,  
Ģenētiski modificēto organismu aprites  

likuma 22.panta otro daļu 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā  un tie ir obligāti visām fiziskajām un 
juridiskajām personām. 

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus tiek noteikts visā Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā- Ķeguma pilsēta, Rembates pagasts, Birzgales 
pagasts, Tomes pagasts. 

3. Aizliegums Ķeguma novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus līdz 2026.gadam. 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)       R.Ūzuls 
27.11.2019. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ķeguma novada domes 2019.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/18 
“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu Ķeguma novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā” 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ar 2020.gada 1.janvāri spēku zaudē Ķeguma novada domes 
2010. gada 4.augusta saistošie noteikumi Nr.11 „Ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 
(turpmāk tekstā-Likums) 22. panta otro 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. 
Saskaņā ar Likuma trešo daļu, minēto aizliegumu nosaka uz 
laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 
Pamatojoties uz Likuma ceturto daļu: “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 nosūta informāciju par paziņojumu 
Zemkopības ministrijai (turpmāk- ZM) un VARAM, kas šo 
informāciju ievieto savās mājaslapas 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”. 
 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs. 

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

Nav izpētīts 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās informēt par 
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Lielvārdes, Ogres, 
Ikšķiles, Ķekavas, Baldones un Vecumnieku novadu 
pašvaldības, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un 
reģionālās aizsardzības ministriju  un Valsts augu aizsardzības 
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dienestu.  

 
6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Iedzīvotāji līdz 2019.gada 16.oktobrim varēja izteikt viedokļus, 
priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos Valsts un pašvaldības 
vienotajā  klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 1, 
Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020) vai elektroniski nosūtot uz 
e-pastu: dome@kegums.lv 
Informācija 2019.gada 30. septembrī tika ievietota pašvaldības 
mājas lapā www.kegumanovads.lv, bet 2019.gada 9.oktobrī 
laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas”. 
2019.gada 4.novembrī nosūtīta informatīva vēstule “Par 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu” Zemkopības 
ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.    
Pašvaldība noteiktajā termiņā nav saņēmusi iebildumus, un tas 
uzskatāms par piekrišanu aizlieguma noteikšanai audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)       R.Ūzuls 
27.11.2019. 
datums 
 


