
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.24 § 22)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019.gada 22.oktobrī                            Nr.24/2019  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 

“Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes 

vieta Ādažu novada teritorijā” 

 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma 8.panta trešo daļu un 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 3.punktu. 

 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par 

kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 

Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:  

1.1. izteikt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu”.  

1.2. izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Pavaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā 

izglītības iestāžu tuvumā vai pašvaldības organizēta publiska pasākuma 

teritorijā”. 

1.3. izteikt Noteikumu 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā: 

“6. Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: 

6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai 

alus mazumtirdzniecības licences kopiju, uzrādot oriģinālu; 

6.2. zemes gabala uz kuras atrodas novietne īpašuma vai nomas tiesības 

apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu;  

6.3.saskaņojumu ar Ādažu novada būvvaldi par novietnes izvietošanas 

vietu un vizuālo noformējumu. 

7. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs izsniedz 

Ādažu novada domes izpilddirektors ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no 

komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 



dienas un nav iestājušies citi normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. Saskaņojumu izsniedz pēc 

Ādažu  novada pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās 

samaksas. 

8. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja: 

8.1. komersants nav iesniedzis visus 6.punktā minētos dokumentus; 

8.2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas saskaņojuma saņemšanai; 

8.3. komercdarbību plānots veikt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas 

mērķim; 

8.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud 

sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības.” 

1.4.    papildināt Noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:  

“11. Saskaņojumu aizliegts nodot citai personai. 

  12. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ādažu 

novada pašvaldības policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.” 

1.5.    izteikt Noteikumu pielikumu šadā redakcijā: 

  

“Pielikums 

Ādažu novada domes  

 

2010.gada 28.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.28 

 

SASKAŅOJUMS 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES 

VIETAI  
 

__datums         Nr._________ 

 

Ādažu novada domes izpilddirektors izsniedz saskaņojumu: 

Komersanta nosaukums 

un juridiskā adrese: 

Komersanta reģistrācijas  Nr.: 

Komercdarbības vieta: 

Saskaņojums derīgs: 

Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Ādažu domes 2010.gada 28.septembra 

saistošo noteikumu Nr. 28  7.punktu. 

 

Ādažu novada domes izpilddirektors /V.Uzvārds/” 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

                                                     



 

Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2019.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2019 

“Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 

“Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 

Ādažu novada teritorijā”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus par atļauju izsniegšanu alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai novietnēs ir noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešajā 

daļā.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Precizēt noteikumus, norādot komersantam iesniedzamos dokumentus un kuros gadījumos 

pašvaldībai ir  tiesības  atteikt izsniegt saskaņojumu novietnes atvēršanai.   

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

nav attiecināms 

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

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir  komersanti, kuri 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai, un plāno alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Noteikumu projekts paredz kārtību kā komersanti var saņemt saskaņojumu.     

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām par kārtību publiska pasākuma laikā.  

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                        M.Sprindžuks  


