LATVIJAS REPUBLIKA

SKRĪVERU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125,
tālrunis 5197675, fakss 5197747, e-pasts: dome@skriveri.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI (PROJEKTS)
Skrīveru novadā
2017.gada __.augustā

Nr. __
APSTIPRINĀTI
Skrīveru novada domes
2017.gada ______ sēdē,
lēmumu Nr.__, prot.Nr.__

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta
otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Skrīveru novada
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz atļauju pašu ražota vīna, raudzēto dzērienu,
starpproduktu, 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. Ar noteikumiem Skrīveru novada dome pilnvaro domes izpilddirektoru izsniegt
komersantam atļauju (licenci) vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Skrīveru novadā (turpmāk – atļauja).
II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība Atļaujas saņemšanai
3. Atļaujas saņemšanai komersants Skrīveru novada domē iesniedz iesniegumu
(1.pielikums). Iesniegumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja
elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu.
4. Iesniegumā jānorāda:
4.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola
daudzums kalendārā gadā;
4.3. ražošanas vieta (adrese);
4.4. laika periods, uz kādu izsniegt atļauju.
5.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

5.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
5.2. ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas lietas kopija;
5.3. dokuments, kas apliecina ražošanā izmantoto produktu izcelsmi.
III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
6. Atļauja (2.pielikums) vai atteikums izsniegt atļauju tiek izsniegta ne vēlāk kā 10
darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas.
7.

Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu.

8. Atļauja netiek izsniegta, ja:
8.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;
8.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai un
neatbilst tās izmantošanas mērķim;
8.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
8.4.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;
8.4.2. sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu, policijas un
militarizēto formējumu telpās un teritorijās;
8.4.3. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
8.4.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību
un citu personu tiesību aizsardzību.
IV. Atļaujas anulēšana
9. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par izsniegtās atļaujas
anulēšanu, ja:
9.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. komersants patvaļīgi ražošanas vietā ir mainījis ražošanas telpas;
9.3. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
9.4. izbeigta ražošana atļaujā norādītajā vietā.
10. Lēmumu par atļaujas anulēšanu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā rakstveidā paziņo
atļaujas saņēmējam.
V. Noslēguma jautājumi
11. Domes izpilddirektora lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt
atļauju un par izsniegtās atļaujas anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Skrīveru
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā un termiņos.
12. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
Skrīveru novada domes priekšsēdētājs

A.Zālītis

1. pielikums
Skrīveru novada domes 2017.gada _________
saistošajiem noteikumiem Nr.____
Skrīveru novada domei
Daugavas ielā 59,Skrīveros Skrīveru novadā,
LV–5125
______________________________________
(komersanta nosaukums)

______________________________________
(reģistrācijas numurs)

______________________________________
(juridiskā adrese)

______________________________________
(komersanta pārstāvja pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)

______________________________________
(tālrunis, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS
Skrīveru novadā
________.gada __._____________
Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Skrīveru novada administratīvajā teritorijā
___________________________________________________________________________
(ražošanas vieta – adrese)

laikā no __________________________ līdz ______________________________________
Ražojamo alkoholisko dzērienu sortiments:
___________________________________________________________________________
(vīns, raudzētie dzērieni, pārējie alkoholiskie dzērieni)

Ražojamo alkoholisko dzērienu apjoms: _________________________________________
(litri gadā)

Ražojamo alkoholisko dzērienu absolūtā alkohola daudzums: ________________________
(%)

Pielikumā:
1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
2. ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas lietas kopija;
3. dokuments, kas apliecina ražošanā izmantoto produktu izcelsmi.
________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgās personas paraksts; paraksta atšifrējums)*
* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika
zīmogu.
Iesniegto personas datu pārzinis ir Skrīveru novada dome, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana,
pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt
pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2. pielikums
Skrīveru novada domes __.07.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.____

LATVIJAS REPUBLIKA

SKRĪVERU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125,
tālrunis 5197675, fakss 5197747, e-pasts: dome@skriveri.lv

ATĻAUJA
Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Skrīveru novadā
___.___._______.

Nr.____________

Komersanta
nosaukums

Reģistrācijas
numurs,
juridiskā adrese
Ražošanas adrese

Atļaujas derīguma
termiņš
Atļauja izsniegta saskaņā ar Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr._____.
Amats

V.Uzvārds

Paskaidrojuma raksts
Skrīveru novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.____ " Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Informācija
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pantā
noteiktas pašvaldības tiesības alkoholisko
dzērienu apritē. Saskaņā ar minētā likuma
8.panta otro daļu, pašvaldībai, izdodot saistošos
noteikumus,
jānorāda
kārtība,
kādā
komersantam tiek izsniegta atļauja pašu ražota
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
izsniegta atļauja pašu ražota 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 Būtiska ietekme netiek prognozēta.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi Būs skaidri noteikta kārtība atļaujas saņemšanai
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
pašu ražota vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
teritorijā
alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada
administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta
procedūrām
atbilstoši Administratīvā procesa likumā
noteiktajai kārtībai, iesniedzot iesniegumu
Skrīveru novada domē
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Skrīveru novada domes priekšsēdētājs

Nav attiecināms.

A.Zālītis

