LĒMUMA PROJEKTS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
27.10.2010. protokola Nr. 12; 5.§

PAR VECUMNIEKU NOVADA DOMES 2010.GADA 27.OKTOBRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.15 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTA ATĻAUJA VĪNA,
RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI
VECUMNIEKU NOVADĀ” APSTIPRINĀŠANU.
Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu un Attīstības
komitejas 19.10.2010. atzinumu,
Vecumnieku novada Dome
NOLEMJ:
Apstiprināt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.15 „Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Vecumnieku novadā”.
Pielikumā: Vecumnieku novada Domes 2010.gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr.15 „Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Vecumnieku novadā”.

PROJEKTS

Latvijas Republika
VECUMNIEKU NOVADA DOME
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Saistošie noteikumi Nr. 15
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2010.gada 27.oktobrī

APSTIPRINĀTI
Vecumnieku novada Domes 27.10.2010.
sēdē ar lēmumu (prot. Nr.12, 5 §.)

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTA ATĻAUJA VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU
VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI VECUMNIEKU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku 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.
2. Atļauju Vecumnieku novada Domes vārdā
izpilddirektors. (Atļaujas paraugs pielikumā).

izsniedz

Vecumnieku

novada

Domes

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk - Atļauja)
saņemšanai komersants Vecumnieku novada domē iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi un ar
zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:
3.1.komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese
3.2.saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola
daudzums;
3.3.ražošanas vietas adrese.
4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
4.1.komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
4.2.ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
4.3. telpu tehniskās inventarizācijas plānu un dokumentus, kas raksturo ražošanas vietas
izvietojuma situāciju.
III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5. Vecumnieku novada Domes izpilddirektors izskata iesniegumu Atļaujas saņemšanai un
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai

atteikumu izsniegt Atļauju.
6. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1.komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 3. un 4.punktā minētos dokumentus;
7.2.komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3.ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija,
atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas
mērķim;
7.4.ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
7.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu ēkās un teritorijā;
7.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājas dzīvojamās telpās;
7.4.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību
un citu personu tiesību aizsardzību.
IV. Atļaujas atcelšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta šādos gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2.ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
8.3.izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
8.4.alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību
un citu personu tiesību aizsardzību.
9. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
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Pielikums
Vecumnieku novada Domes 2010.gada 27.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.15
Paraugs

Latvijas Republika
VECUMNIEKU NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts , Vecumnieku novads, LV-3933
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ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI
PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI VECUMNIEKU NOVADĀ
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
_______________________________

Nr.____________

Vecumnieku novada Domes izpilddirektors izsniedz atļauju:
Komersanta nosaukums
juridiskā adrese:
Komersanta reģistrācijas
apliecības Nr.:
Ražošanas vieta:
Ražošanas veids:
Atļauja derīga:
Atļauja izsniegta saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2010.gada 27.oktobra
saistošo noteikumu Nr.15 5.punktu.
Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra
izsniegtu reģistrācijas apliecību.
/V.Uzvārds/

Vecumnieku novada Domes izpilddirektors
Z.v.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2010.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vecumnieku
novadā”
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2010.gada 27.oktobrī

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija
1.1. pēc pastāvošā tiesiskā regulējuma, ņemot vērā Alkoholisko
dzērienu aprites likumā 25.03.2010. [stājas spēkā 15.04.2010.]
veiktos grozījumus, pašvaldībai jānosaka kārtība, kādā tiek
izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai. Tā būtības skaidrojums ir, ka
grozījumi minētajā likumā paredz, ka ar atvieglotiem nosacījumiem
atļauts gadā ražot un realizēt 15000 litru mājās darīta vīna vai
raudzēto dzērienu un līdz 100 litru destilēto dzērienu no savā
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai
citu saražotos alkoholiskos dzērienus, pirms tam saņemot akcizēto
preču ražošanas atļauju un pašvaldības piekrišanu.;

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.2. saistošo noteikumu izstrādes pilnvarojumu uz ārējiem normatīviem
aktiem rada Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrā daļā;

***
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2.1. noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku 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. Alkoholisko dzērienu mājražotājiem būs
iespēja ne tikai saražot, bet arī mājas apstākļos saražotos
alkoholiskos dzērienus pārdot;

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.2. noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada pašvaldības
teritorijā un atteicas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kas
reģistrējušas kā komersanti, nodrošinot tām vienlīdzīgas tiesības un
iespējas saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanu.;
2.3. saistošo noteikumu izdošanas galvenie nosacījumi:
2.3.1. atļauja tiks izsniegta uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem;
2.3.2. atļauja netiks izsniegta, ja:

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

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

2.3.2.1. darbību plānots veikt vietā, kas nav pielāgota - nav nodrošināta,
un, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;
2.3.2.2.. darbību plānots uzsākt vietā, kas atrodas izglītības iestāžu,
kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, valsts un
pašvaldību ēkās un teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu - divu vai
vairāk dzīvokļu mājas dzīvojamās telpās.
2.3.2.3. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski
apdraudēs sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību
aizsardzību.
3.1.saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekme uz pašvaldības
budžetu netiks radīta;
3.2.lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešamību
veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci,
4.1. saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā attiecināmā mērķgrupa ir
komersants, kuram pašvaldība izsniegusi atļauju;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu,
radot mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus pienākumus,
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību
realizēšanu, paplašinās uzņēmējdarbības dažādību.
5.1. institūcija, kurā persona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā:
Vecumnieku novada dome, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933;
5.2. atļauju Vecumnieku novada Domes vārdā izsniedz Vecumnieku
novada Domes izpilddirektors.
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
komersantiem, Vecumnieku novada domes speciālistiem un
Domes deputātiem;
6.2. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi saitīti ar
uzņēmējdarbības jomu dažādošanu, piemērotu vietu izcēli, atļaujas
izsniegšanas un atcelšanas procedūru.
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