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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2015.gada 15.jūlijā

Nr.7/2015
(protokols Nr. 13-19.§.)

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2015.gada 19.augusta Inčukalna novada domes
lēmumu Nr.14-37.§.
Izdoti saskaņā ar
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta otro daļu
Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un tā termiņš ir 10 gadi.
Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

Saistošo noteikumu Nr. 7/2015
„Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumiem
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
sadaļas

raksta Norādāmā informācija

1.
Projekta Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
nepieciešamības
43.panta pirmās daļas 13.punktu, dome ir tiesīga izdot saistošus
pamatojums
noteikumus likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem
jautājumiem.
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļa
nosaka, ka 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.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai novērstu negatīvo ietekmi
uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, saglabātu bioloģisko
daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un
biotehnoloģijas attīstību.
2. Īss projekta satura
izklāsts

3.
Kontroles
mehānisms

Saistošo noteikumi nosaka, ka Inčukalna novada teritorijā uz 10
gadiem ir aizliegta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.
Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu
izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē Pārtikas un
veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības
dienests un Valsts darba inspekcija.
Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti
regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie normatīvajos aktos
noteiktās atbildības.

3. Informācija par plānoto Ietekmes uz budžetu nav.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto Tiešie ieguvēji būs lauksaimnieciskās produkcijas ražotāji, iedzīvotāji,
projekta ietekmi uz
kā arī dzīvnieki un daba, kurus var negatīvi ietekmēt nekontrolēta
sociāli ekonomisko
ģenētiski modificēto organismu audzēšana un aprite.
stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras notiek Ģenētiski modificēto organismu
aprites likumā noteiktā kārtībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Inčukalna novada dome publicēja paziņojumu par nodomu noteikt
aizliegumu pašvaldības izdotajā informatīvajā izdevumā „Novada
Vēstis” un domes mājas lapā internetā. Noteiktajā laika periodā novada
dome nav saņēmusi iebildumus pret šāda aizlieguma noteikšanu

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

