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Viesītē 
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3.# 
Par saistošo noteikumu ‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Viesītes novadā ‘’  apstiprināšanu.  

J.Līcis, I.Zīriņa 
Pamats: LR likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.pants 

LR likuma „Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma’’ 22.pants 

1.  2009.gada 22.oktobrī Viesītes novada dome atbilstoši LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto 

organismu aprites likums’’ 22.p.4.d. noteikumiem pieņēma lēmumu (prot.nr.9, 7.#) par 

nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā. Tika ievietots sludinājums laikrakstā ‘’Viesītes novada vēstis’’ un 

pašvaldības mājaslapā,  tika izplatītas aptaujas anketas, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli. 

Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš bija noteikts ne mazāk kā 

30 dienas no publikācijas laikrakstā, līdz 2009.gada 24.decembrim. 

2. Minētajā termiņā iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Viesītes novada administratīvajā teritorijā nav saņemti un LR likuma ‘’Ģenētiski 

modificēto organismu aprites likums’’ 22.p.4.d. paredz, ka „Iebildumu nesniegšana 

pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai’’.  

3. LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto organismu aprites likums’’ 22.p.2.d. paredz, ka aizliegums 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai nosakāms ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem un uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 

4. Saistošie noteikumi būtu jāattiecina uz visu novada teritoriju. 

5. Valsts augu aizsardzības dienests iekļauj minēto informāciju ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzētāju reģistrā. 

6. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 

22.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.p.1.d.1.p., atklāti balsojot, par – 11 balsis ( Juris 

Līcis, Svetlana Andruškeviča, Zigmunds Avens, Andris Baldunčiks, Valdis Broničs, Gita 

Kļaviņa, Māris Malcenieks, Skaidrīte Nažinska, Aina Pečauska, Iveta Tīrumniece, Ivars 

Vingris, ), pret - nav, atturas – 1 (Valdis Piekuss), Viesītes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Pasludināt Viesītes novada visu administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Viesītes pilsēta ar lauku 

teritoriju, Saukas, Elkšņu un Rites pagasti, par teritoriju, kurā ir aizliegts audzēt ģenētiski 

modificētos kultūraugus. Aizliegums noteikts uz 20 (divdesmit) gadiem. 

6.2.  Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības saistošos noteikumus nr. 1 „ Par aizliegumu ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes novadā’’. 

6.3. Saistošie noteikumi Nr.1 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes 

novadā’’ stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Viesītes novada vēstis”. 

6.4. Pašvaldības kancelejai rakstiski informēt Salas novada pašvaldību, Aknīstes novada 

pašvaldību, Jēkabpils novada pašvaldību, Neretas novada pašvaldību, Jaunjelgavas novada 
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pašvaldību par noteiktu aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes 

novadā. 

6.5. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt 

saistošos noteikumus Nr.16  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pa pastu un 

elektroniski atzinuma saņemšanai, pēc atzinuma saņemšanas nodrošināt saistošo noteikumu 

publicēšanu informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, izlikt tos uz informācijas stenda 

pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.  

6.6. Pašvaldības kancelejai rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta 

reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu par noteiktu aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes novadā. 

 
Pielikumā:  saistošie noteikumi Nr.1  uz   1  lapas. 

 

 

 

 

Viesītes novada 

domes priekšsēdētājs                                                                                                  J.Līcis 
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Saistošie noteikumi Nr.1 

( prot.Nr.1;3.#) 

2010.gada 20.janvārī  

Viesītē 

 ‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai  

Viesītes novadā’’ 
Izdoti saskaņā ar 

LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto organismu  

aprites likums ‘’ 22.p.2.d. 

 

1. Viesītes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Viesītes pilsēta ar lauku 

teritoriju, Saukas pagasts, Elkšņu pagasts un Rites pagasts ir aizliegts audzēt jebkādus 

ģenētiski modificētos kultūraugus. 

2. Aizliegums Viesītes novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 

kultūraugus ir 20 gadi. 

3. Saistošie noteikumi Nr.1 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viesītes 

novadā’’ stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Viesītes novada vēstis”. 
 

 

 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                   J.Līcis 
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