
Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __.janvāra saistošie noteikumi Nr.___
„Par k ārt ību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko

dzērienu ražošanai” projekta paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Rēzeknes  novada  pašvaldības  2011.gada  __.janvāra  saistošo  noteikumu
Nr.___  „Par  kārtību,  kādā  tiek izsniegta atļauja vīna,  raudzēto  dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu
projekts, izstrādāts pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta
otrās daļas deleģējumu.

Uz doto brīdi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā esoša
ārējā normatīvā akta, kas regulē atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo  alkoholisko  dzērienu  ražošanai.  Nepastāvot  tiesiskajam regulējumam,
netiek nodrošināta atļauju izsniegšanas kārtība Rēzeknes novadā  pašu ražotā
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo  noteikumu  projekts  nosaka  kārtību,  kādā  Rēzeknes  novada
pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos
un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot
spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai  nodrošinātu  saistošo  noteikumu  projekta  izpildi  nav  nepieciešams

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar Saistošo noteikumu projektu noteiktā  mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, ir komersanti, kuri paši ražo
vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā
vai  valdījumā  esošajos dārzos  un dravās iegūtajiem produktiem vai  savvaļā
augošiem  augiem  (neizmantojot  spirtu  vai  citu  saražotos  alkoholiskos
dzērienus).

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Komersanti  Saistošo  noteikumu  projekta  piemērošanas  jautājumos  var
griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības pagastu
pārvaldēs.

Komersants  atļaujas  saņemšanai  iesniedz  pieteikumu Rēzeknes  novada
pašvaldības  administrācijā  vai  pagastu  pārvaldēs,  pievienojot  Saistošo
noteikumu  projektā  norādītos  dokumentus.  Pēc  dokumentu  saņemšanas
komersantam tiek izsniegta atļauja vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt
atļauju.

Pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atļaujas
atcelšanu  komersants  ir  tiesīgas  pārsūdzēt  tiesā,  atbilstoši  Administratīvā
procesa likuma normām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības  līdzdalība  Saistošo  noteikumu  projekta  izstrādāšanā  tika
nodrošināta  informējot  iedzīvotājus  ar  Rēzeknes  novada  pašvaldības  mājas
lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu  starpniecību,  lūdzot
izteikt  viedokļus  un  priekšlikumus  par  papildinājumiem  vai  grozījumiem
Saistošo noteikumu projektā.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu:

Domes priekšsēdētājs                                                             M.Švarcs


