
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 26.aprīlī         Nr.72 

 

Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja M.P. (turpmāk – Iesniedzējs), (adrese), 

2016.gada 22.marta iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/1405-P) ar lūgumu izsniegt atļauju 

izmantot saimniecības ēku (kadastra apzīmējums 8044 0120 009 002), kas atrodas (adrese), 

mazās alus darītavas vajadzībām, t.i. alus ražošanai mājas apstākļos.   

Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Iesniedzējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (apskatīts 21.04.2016), 

tādējādi nav uzskatāms par komersantu Komerclikuma izpratnē. 

2. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatu 

nodalījumu Nr.919 (apskatīts 14.04.2016.), nekustamā īpašuma (nosaukums) (kadastra 

Nr.), 4,7 ha platībā, kas atrodas (adrese) (turpmāk – Īpašums), īpašniece ir I.P.  

3. Saskaņā ar iesniegto apliecinājumu, Iesniedzējam ir sniegta piekrišana ierīkot mazo alus 

darītavu Īpašumā.  

4. Saskaņā ar Būvvaldes sniegto informāciju, atbilstoši Teritorijas plānojuma apbūves 

noteikumiem, Īpašumā nav atļauts ražot alkoholiskos dzērienus, t.sk. alu.  

5. Iesniedzējs Finanšu komitejas š.g. 19.aprīļa sēdē paskaidroja, ka Īpašumā vēlas ražot alu, 

tāpēc pašvaldības atļauja mazumtirdzniecībai būs nepietiekoša. Norādīja, ka saskaņā ar 

normatīviem aktiem mazā alus darītava nav uzskatāma par mājražotāju. Iesniedzējam tika 

izskaidrots, ka atbilstoši teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem Īpašums atrodas 

mazstāvu dzīvojamas apbūves zonā un apstādījumu teritorijā, kur rūpnieciskā ražošana 

nav atļauta.   

6. Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 1.panta otrā daļa nosaka, ka 

mazā alkoholisko dzērienu darītava ir komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem 

nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci (turpmāk — licence)) apstiprināta 

noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma 

reģistrēšanai, lai ražotu 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), turklāt 

nodrošinot, ka: 

1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra 

gadā; 

 2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 

1000 litrus kalendāra gadā. 

7. Likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama licence. Ja alkoholisko dzērienu 

mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence.  
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8. Likuma 3.panta 1.3 daļa nosaka, ka lai saņemtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja 

darbībai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja 

vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā. 

Pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta ražošana pašvaldības teritorijā, kā arī 

pašvaldības faktisko rīcību komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 1.3daļu, kā arī to, ka 

jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā 19.04.2016., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Atteikt M.P., (personas kods), (adrese), ražot alu mazajā alkoholisko dzērienu darītavā 

īpašumā (adrese).  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

