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Kocēnu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3/2015
“Par grozījumu 2010. gada 7. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8/2010 “Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kocēnu novadā””
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Informācija
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otrā un trešā
daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par
pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto
organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību,
saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgspējīgas
lauksaimniecības attīstību.
Ģenētiski modificēto organismu audzēšana veicina pastiprinātu
pesticīdu lietošanu, dabas daudzveidības iznīcināšanu, sēklu
monopolizāciju, pat mežu izciršanu. Tai blakus nevar līdzpastāvēt
mazā un bioloģiskā lauksaimniecība un biškopība.
Saistošie
noteikumi
nosaka
aizliegumu
Kocēnu
novada
administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus
kultūraugus līdz 2025. gadam.
Pašvaldības budžetu neietekmē.

Aizliegums
audzēt
noteiktas
lauksaimniecības
kultūras
ir
uzņēmējdarbības ierobežojums. Savukārt uzņēmējiem, kas nodarbojas
ar konvenciālo, integrēto vai bioloģisko lauksaimniecību, tiek uzlabota
konkurētspēja. Vietējiem uzņēmējiem, kas ražo bioloģisko
lauksaimniecības produkciju var rasties ievērojami finansiālie
zaudējumi, ja tiktu atļauta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.
Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.

Valmieras novada dome ar 2009. gada 16. decembra lēmumu
ierosināja sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu par nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) audzēšanai
Valmieras novada pašvaldības teritorijā.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valmieras novada 17 zemnieku
saimniecību iesniegumu un 2009. gada 23. jūlija grozījumiem
«Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā», kuri paredz iespēju
pašvaldībām, noteiktā veidā informējot un uzklausot iedzīvotāju
viedokļus, noteikt aizliegumu pašvaldības administratīvajā teritorijā
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Publiskās apspriešanas laikā
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netika saņemti iebildumi pret aizliegumu audzēt ĢMO novada teritorijā.

Domes priekšsēdētājs
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