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       Noteikumi Nr.28 

 

      APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes 28.09.2010. 

sēdes lēmumu (prot. Nr18 § 8) 

 

Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 22.10.2019. 

 

Saistošie noteikumi  

par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 

novietnes vieta Ādažu novada teritorijā 
 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma 8.panta trešo daļu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta (īslaicīgas lietošanas objektos) Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā. 

2. Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai 

tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. Saistošie 

noteikumi neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību publiskos pasākumos un gadatirgos. 

3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts 

kalendārajam gadam no 1.janvāra līdz 31.decembrim, katrā konkrētajā gadījumā 

tirdzniecības periodu nosakot individuāli. 

4. Pašvaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības 

iestāžu tuvumā vai pašvaldības organizēta publiska pasākuma teritorijā.  

(Ar grozījumiem, kas pieņemti ar 22.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2019) 

5. Lai komersants saņemtu pašvaldības saskaņojumu, viņam Ādažu novada pašvaldībā 

jāiesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi persona ar 

komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts: 

5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē; 

5.2. novietnes atrašanās vieta; 

5.3. alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē; 

5.4. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona. 

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: 
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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. 

(Ar grozījumiem, kas pieņemti ar 22.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2019) 

9. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta saskaņojama katrā kalendārajā 

gadā. 

10. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas dienas Ādažu 

novada domes Administratīvo strīdu komisijā. 

11. Saskaņojumu aizliegts nodot citai personai. 

12. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ādažu novada pašvaldības 

policija un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas. 

(Ar grozījumiem, kas pieņemti ar 22.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2019) 

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs      N. Breidaks 
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Pielikums 

Ādažu novada domes  

 

2010.gada 28.septembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.28 

Paraugs 

 

 

 

 

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/ 

 

 


