
 

 

 

 

 

 

   APSTIPRINĀTI  

Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. 

(protokols Nr.9 § 27) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažos, Ādažu novadā 

 

2016.gada 31.maijā          Nr.16/2016 

 

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai 

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 Ādažu novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk – ražošana) no savā īpašumā vai 

valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem 

augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.  

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Ādažu novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Pašvaldības izpilddirektors. 

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 

3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai 

elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, 

jāiesniedz iesniegums (1.pielikums), kuru ir parakstījusi komersanta atbildīgā 

amatpersona un kurā norāda: 

3.1. komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;  

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu, apjomu un/vai absolūtā alkohola 

daudzumu;  

3.3. ražošanas vietu (adresi); 

3.4. vēlamo Atļaujas derīguma termiņu.  

4. Iesniegumam pievieno: 

4.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, 

uzrādot oriģinālu; 

4.2. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas 

raksturo ražošanas vietu. 



III. Atļaujas izsniegšanas kārtība 

5. Atļauju (2.pielikums) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku.  

6. Būvvalde izvērtē Noteikumu 4.2.punktā iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību 

izmantošanas mērķim, ražošanas vietas atbilstību Teritorijas plānojumam un sniedz 

atzinumu. Nepieciešamības gadījumā būvvalde pieprasa ēkas tehnisko apsekošanu. 

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:  

7.1. komersants sniedzis nepatiesas ziņas Atļaujas saņemšanai;  

7.2. atbilstoši Teritorijas plānojumam ražošanas vietā nav atļauta ražošana; 

7.3. ražošanas telpa neatbilst tās izmantošanas mērķim;  

7.4. ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un personu tiesības;  

7.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:  

7.5.1. izglītības, sporta, kultūras, ārstniecības, sociālās aprūpes un sabiedriskās 

kārtības iestāžu teritorijā;  

7.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;  

7.5.3. daudzdzīvokļu mājās.  

8. Pašvaldības izpilddirektors Atļauju vai tās atteikumu izsniedz 10 darba dienu laikā no 

komersanta iesnieguma un Noteikumu 4.punktā noteikto dokumentu saņemšanas dienas.  

9. Atteikumu izsniegt Atļauju, kā arī Pašvaldības faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības 

Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.  

IV. Atļaujas anulēšana 

10. Atļauja var tikt anulēta, ja:  

10.1. komersants sniedzis nepatiesas ziņas Atļaujas saņemšanai;  

10.2. ražošana tiek veikta telpās, kas neatbilst to izmantošanas mērķim; 

10.3. ražošana Atļaujā norādītajā vietā ir izbeigta;  

10.4. ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un personu 

tiesības.  

11. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu pieņem 10 darba dienu laikā no Noteikumu 10.punktā 

norādīto apstākļu konstatēšanas un rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 



 

1.pielikums 

Ādažu novada domes 31.05.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.16/2016  

”Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto  

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” 

 

 

Ādažu novada domei 

 

 

_______________________________________ 
Juridiskās personas nosaukums 

_______________________________________ 
        (reģistrācijas Nr.) 

_______________________________________ 
       (juridiskā adrese) 

_______________________________________ 
                      (tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu un citu alkoholisko dzērienu, kas nesatur spirtu 

vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus, ražošanai.   
 

Ražošanas vieta (adrese) ______________________________________________________ 

Ražošanas veids ___________________________________________________________ 

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms ___________________________ un/vai 
(litri kalendāra gadā) 

Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos _______________  
(litri kalendāra gadā) 

Vēlamais atļaujas derīguma termiņš __________________________________________ ___  

 

Pielikumā:   

1. ______________________________________________________________________ 
(ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija) 

2. ______________________________________________________________________ 
(dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu) 

3. ______________________________________________________________________ 

 

 

201__.gada ____.______________   ____________________________ 
    (paraksts, atšifrējums, amats) 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

 



 

2.pielikums 

Ādažu novada domes 31.05.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.16/2016  

”Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto  

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” 

 

 

ATĻAUJA 

vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai  

Ādaži, Ādažu novads 

 

____.____._____          Nr._____  

 

 

Komersanta nosaukums un juridiskā adrese ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Komersanta reģistrācijas Nr._________________________________________________ 

Ražošanas vieta ___________________________________________________________ 

Ražošanas veids ___________________________________________________________ 

Atļauja derīga līdz  _________________________________________________________ 

 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2016.gada 31.maija saistošo 

noteikumu Nr. 16/2016 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ādažu novadā” 2.punktu. 

 

 

Domes izpilddirektors  (paraksts)    V.Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 31.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2016 „Kārtība, kādā 

tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

1.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk – Likums) 8.panta otrajā daļā noteikts, ka 

vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir 

tiesīgs saņemt šā likuma 3.panta 1.3 daļā minēto atļauju.  

1.2. Likuma 3.panta 1.3 daļā noteikts, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) [..] mazajai 

alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Vietējās 

pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības teritorijā, kā arī vietējās pašvaldības faktisko rīcību 

komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Līdz šim Ādažu novada pašvaldībā nebija noteikta kārtība, kādā tā izsniedz atļaujas vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai tās teritorijā. Ņemot vērā 

pieaugušo interesi, ir nepieciešama atbilstošu saistošo noteikumu izstrāde.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība 

izsniedz vai atsakās izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Ādažu novadā. 

2.2. Ar saistošajiem noteikumiem ir nepieciešams noteikt, kādi dokumenti un informācija  

jāiesniedz pašvaldībā, lai saņemtu atļauju. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

4.1. Sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 

ir komersanti, kuriem ir tiesības saņemt 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); 

4.2. Saistošo noteikumu izstrāde par kārtību, kādā komersanti var saņemt atļauju, nelielā 

mērā veicinās uzņēmējdarbību. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 

5.1.Institūcija, kurā komersanti var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā: 

5.1.1. pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā komersantam ir jāiesniedz iesniegums, 

pievienojot citus nepieciešamus dokumentus; 

5.1.2. domes izpilddirektors, kā amatpersona, kura pieņems lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu vai atteikumu.  

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 

pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē, publicēšanas pašvaldības 

mājaslapā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvu izteikto priekšlikumu vai 

iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos, 

izvērtējot lietderības apsvērumus; 

6.2.Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā 

un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

http://likumi.lv/doc.php?id=88009#p3
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://www.adazi.lv/

