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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2010 

 
Par aizliegumu ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Alsungas novadā 
 

 

 
1. 2010.gada 23.septembrī Alsungas novada dome atbilstoši LR likuma „Ăenētiski modificēto 

organismu aprites likums”22.p.4.d.noteikumiem pieĦēma lēmumu (protokols Nr.15 # 2) par 
nodomu noteikt aizliegumu ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novada 
administratīvajā teritorijā. Tika ievietots sludinājums laikrakstā „Alsungas ziĦas” un pašvaldības 
mājas lapā. Sabiedrības viedokĜu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiĦš bija noteikts ne 
mazāk kā 30 dienas no publikācijas laikrakstā, līdz 10.11.2010. 

2. Minētajā termiĦā iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ăenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Alsungas novada administratīvajā teritorijā netika saĦemti un LR likuma „Ăenētiski 
modificēto organismu aprites likums” 22.p.4.d. paredz, ka „iebildumi nesniegšana pašvaldības 
noteiktajā termiĦā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai”.  

3. LR likuma „Ăenētiski modificēto organismu aprites likums” 22.p.4.d. paredz, ka aizliegums 
ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai nosakāms ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
un uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 

4. Saistošie noteikumi jāattiecina uz visu Alsungas novadu. 
5. Valsts augu aizsardzības dienests iekĜauj minēto informāciju ăenētiski modificēto kultūraugu 

audzētāju reăistrā. 
6. ĥemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz „Ăenētiski modificēto organismu aprites likums” 

22.p., likuma „Par pašvaldībām”41.panta 1.daĜas 1.punkta, atklāti balsojot  
 
 „Par” G.Rozentāls, V.Dunajevs, I.Bloka, G.Bloks, L.Baumane, D.KalniĦa, A.Kaminskis, 
Sk.NagliĦa,  A.Macpans, Ed.Zvejnieks.A.Sokolovskis, J.Šteinbergs.  
„Pretī” nav, 
„Attuars” nav  
dome nolemj: 

 
6.1.Pasludināt Alsungas novada visu administratīvo teritoriju par teritoriju, kurā aizliegts   audzēt 

ăenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums noteikts uz 5 (pieciem) gadiem; 
6.2.Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2010 „Par aizliegumu 

ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā”; 



6.3.Saistošie noteikumi Nr.12/2010 „Par aizliegumu ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Alsungas novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Alsungas ziĦas”; 

6.4.Pašvaldības kancelejai saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām nosūtīt saistošos  
noteikumus Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma 
saĦemšanai. Pēc atzinuma nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu informatīvajā izdevumā 
„Alsungas ziĦas”, izlikt noteikumus informācijas stendā pašvaldības domes ēkā; 

6.5.Pašvaldības kancelejai uzdot rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta 
reăionālo pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu par noteikto aizliegumu  ăenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā. 

 
 
 
 
 
Priekšsēdētājs (paraksts)G.Rozentāls  

 
 
 
 
 

 


