
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AIZPUTES NOVADA DOME 
  

2011.gada 16.martā       Saistošie noteikumi Nr.4 

Aizputē 

Apstiprināti ar Aizputes 

novada domes 16.03.2011. 

lēmumu Nr.58, 4.& 

 

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai  

 
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

8. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. 

panta  pirmās daļas 11. punktu un 43.panta trešo daļu  

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aizputes novada 

pašvaldībā tiek izsniegta atļauja 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.  

2. Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieks izskata iesniegumu par atļaujas 

izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai un 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju. 

3. Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aizputes 

novadā izsniedz novada domes priekšsēdētājs. 

 

 
II PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

4. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aizputes 

novadā( turpmāk tekstā – Atļauja ) saņemšanai komersants Aizputes novada domē 

iesniedz komersanta atbildīgās amatpersonas parakstītu un apzīmogotu pieteikumu, 

kurā jānorāda komersanta: 

 nosaukums un juridiskā adrese; 

 reģistrācijas numurs; 

 saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums; 

 komercdarbības veikšanas vieta ( adrese ). 

5. Pieteikumam pievieno: 

  ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju; 

 komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 

 darbības aprakstu plānu 

 



III ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

6. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem. 

7. Atļauju var neizsniegt, ja: 

7.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4. un  5. punktā minētos dokumentus; 

7.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota ( nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, 

atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml. ) un neatbilst tās izmantošanas 

mērķim; 

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 

7.4.1. izglītības, kultūras un ārstniecības iestāžu, policijas vai citu militāro 

formējumu telpās un teritorijā; 

7.4.2.  daudzdzīvokļu ( divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu ) mājā; 

7.5. alkoholisko dzērienu ražošanu norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 

citu personu tiesību aizsardzību. 

8. Šo noteikumu 2.punktā domes priekšsēdētāja vietnieka pieņemto lēmumu var apstrīdēt 

Aizputes novada domei Administratīva procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV ATĻAUJAS  ATCELŠANA 

 

9. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta 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. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 

9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību 

un citu personu tiesību aizsardzību; 

 

10.Lēmumu par Atļaujas atcelšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Aivars Šilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums 

       Aizputes novada domes 16. 03. 2011. 

       saistošiem noteikumiem Nr.4 

 

 

 

/ ģerbonis / 

 

Aizputes novada dome  

 

ATĻAUJA 

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI  

PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI AIZPUTES NOVADĀ 

 

Aizputē 

 

 

___- ___- ________          Nr. ____ 

 

Izsniegta atļauja 

 

 

 Komersanta nosaukums 

 un juridiskā adrese: 

 

 

 Komersanta reģistrācijas 

 apliecības Nr. : 

 

 Ražošanas vieta: 

 

 Ražošanas veids: 

 

 Atļauja derīga: 

 

 Atļauja izsniegta pamatojoties uz Aizputes novada domes 2011. gada 16. marta 

saistošiem noteikumiem Nr.4. 

 

 Atļauja derīga uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai LR Uzņēmuma reģistra 

izsniegtu reģistrācijas apliecību. 

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs     / A.Šilis / 

 

 

 

 

 

 

 


