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Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai Lielvārdes novada pašvaldības 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 Lielvārdes novada
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju 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 Pašvaldības administratīvajā teritorijā.Lēmumu par
atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Lielvārdes novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Pašvaldības izpilddirektors.
II.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3. Atļaujas pieprasīšanai komersants Pašvaldībā 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 norāda:
4.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;
4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola
daudzums kalendārajā gadā;
4.3. ražošanas vieta (adrese);
4.4. laika periods, uz kādu izsniedzama atļauja.
5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
5.2. ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas kopija;
5.3. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopija.

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 iesniegumā pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz
3 gadiem.
8. Atļauja netiek izsniegta, ja:
8.1. komersants nav norādījis visu noteikumu 4.punktā minēto informāciju;
8.2. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;
8.3. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.4. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota alkoholisko dzērienu ražošanai (nav
nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana
u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
8.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
8.5.1. sociālās aprūpes, ārstniecības, izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un
militarizēto formējumu telpās un teritorijā;
8.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
8.5.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairāk dzīvokļu) mājā;
8.6. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un
citu personu tiesību aizsardzību.
IV.

Atļaujas anulēšana

9. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
9.3. komersants patvaļīgi ražošanas vietā ir mainījis ražošanas telpas;
9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
9.5. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā rakstiski paziņo Atļaujas
saņēmējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
V.

Nobeiguma jautājumi

11. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt Atļauju vai lēmumu par
izsniegtās Atļaujas anulēšanu var apstrīdēt Lielvārdes novada domē viena mēneša laikā no
tā saņemšanas dienas.
12. Lielvārdes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

S.Ločmele

Domes priekšsēdētāja
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