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Apstiprināti: 

ar 2010.gada 20.oktobra  

Inčukalna novada domes lēmumu, 

protokols Nr.17-40.§. 

  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 /2010 

  

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2010 

„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

Inčukalna novada administratīvajā teritorijā” 

 

Izdoti saskaņā ar likumu  

''Par pašvaldībām''  

43.panta pirmās daļas 13.punktu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.12/2010 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Inčukalna 

novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt norādi, uz kāda uz kāda normatīvā akta pamata pašvaldību 

saistošo noteikumi sagatavoti sekojošā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 

43.panta pirmās daļas 5. punktu, Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 

22.panta otro daļu”; 

2. Izteikt noteikumu 3.punktu sekojošā redakcijā:  

„3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem noteiktā aizlieguma termiņš ir pieci gadi.”; 

 3. Svītrot noteikumu 5.punktu.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Blaus 
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Saistošo noteikumu Nr.21/2010 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2010 

„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 

 Inčukalna novada administratīvajā teritorijā””  

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. projekts nepieciešams, lai ievērotu Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi”180.punktu, ka aiz pašvaldību saistošo 

noteikumu projekta nosaukuma raksta norādi, uz kāda normatīvā 

akta pamata pašvaldību saistošo noteikumu projekts sagatavots, 

kā arī Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta 

trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem 

noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai 

tās daļā noteikt uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem; 

1.2. saistošie noteikumi Nr. 12/2010 „Ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novada 

administratīvajā teritorijā” nosaka Ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanas ierobežojumus novada teritorijā; 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13.pnuktu, dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem 

likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem 

jautājumiem; 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu neietekmē; 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.  projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


