
Saistošo noteikumu  
„Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu 

vietas Zilupes novadā”  
paskaidrojuma raksts 

 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
 
1.1. 22.04.2004. Alkoholisko dzērienu aprites likums nosaka, ja papildus alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai 
tirdzniecības vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, šī 
darbība tiek atļauta, ja vietējā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības vietā. Tā kā komersanti izrādīja interesi veikt 
minēto uzņēmējdarbību, ir jānosaka kārtība, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecība novietnes vieta Zilupes novadā. Šī regulējuma piemērošanai ir 
nepieciešams izdot saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā”  

1.2. Šobrīd Zilupes novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu kārtību, kādā saskaņojamas 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novada administratīvajā 
teritorijā.  

 
2. Īss projekta satura izklāsts 
 
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā, pieteikuma iesniegšanas kārtību un 
nepieciešamo dokumentu sarakstu, saskaņojuma izsniegšanas kārtību, nosaka saskaņojuma 
atcelšanas gadījumus. 

 
3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
3.1. Saistošie noteikumi neatstās iespaidu uz budžetu, jo netiks iekasēta pašvaldības nodeva. 

3.2. Lai izpildītu saistošos noteikumus netiek radītas jaunas darba vietas, jo saskaņojumu 
izsniegs Dome. 
 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
 
Saistošie noteikumi tiešā veidā ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo mērķa 
grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir personas, kuras 
nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Iespējams, tas palielinās komersantu skaitu, personām, kuras 
vēlēsies nodarboties ar tirdzniecību, būs jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu 
dienestā. 
 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
 
5.1. Pieteikumu komersants iesniedz Domes sekretārei, pievienojot komersanta reģistrācijas 
apliecības kopiju un komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta 
kopiju. 
5.2. Pieteikums tiek izskatīts Domes sēdē. 



5.3. Saskaņojums tiek izsniegts uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro 
gadu. 
 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
 
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/Saistošie noteikumi. 
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