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Par aizliegumu ģenētiski modific ēto kultūraugu audzēšanai 

Il ūkstes novadā 
 
 

 
Izdoti saskaņā ar LR likuma 

 “Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likums” 22.panta otro daļu 

 
 

1. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ilūkstes pilsēta un Subates pilsēta, 
Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti, ir aizliegts audzēt 
jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. 

2. Aizliegums Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus ir noteikts, nenosakot termiņu. 

3. Saistošie noteikumi Nr.7/2015 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Ilūkstes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna
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Paskaidrojuma raksts 

 

Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7/2015  
“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā” 

 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 
22.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības 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.  
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var 
būt riska faktors ekosistēmai kopumā un 
sabiedrības veselībai. Iepriekšējos piecus 
gadus Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā jau bija spēkā saistošie noteikumi par 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai.   

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Ilūkstes 
novada administratīvajā teritorijā audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums 
noteikts, nenosakot termiņu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

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

Saistošo noteikumu projektā noteiktais 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
aizliegums aizsargā bioloģiskās zemnieku 
saimniecības un veicina ekoloģiskās 
saimniekošanas attīstību. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likuma 22.panta ceturto daļu, Ilūkstes 
novada pašvaldība Latgales reģionālajā 
laikrakstā “Latgales laiks” un pašvaldības 
mājas lapā www.ilukste.lv publicēja 
paziņojumu par nodomu pagarināt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. 
Paziņojumā noteiktajā termiņā iebildumi netika 
saņemti.   
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                             Stefans Rāzna 


