
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 
2010.gada 16.jūnijā Nr.14 
 
 

Apstiprināti ar 
Saulkrastu novada domes 

16.06.2010. ārkārtas sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 6 §4) 

 
 

Par atĜauju saĦemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai  
 novietnēs Saulkrastu novadā  

 
 

Izdoti saskaĦā ar Alkoholisko dzērienu  
aprites likuma 8.panta trešo daĜu 

likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daĜas 16. punktu un  

43.panta pirmās daĜas 3. punktu 
 
 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atĜauja 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 

 
2. Noteikumi ir saistoši komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības 
vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. 

 
3. AtĜauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta uz 

komersanta pieprasīto laika perioda, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu. 
 
4. Pašvaldība var atteikt izsniegt atĜauju, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības 

iestāžu tuvumā. 
 
5. Lai komersants saĦemtu pašvaldības atĜauju, viĦam Saulkrastu novada pašvaldībā 

jāiesniedz iesniegums (pielikumā), kurā norādīts: 
 
5.1. plānotais termiĦš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē; 
 
5.2. novietnes atrašanās vieta; 
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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. komersanta reăistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriăinālu vai notariāli 

apliecinātu kopiju; 
 
6.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 

mazumtirdzniecības licences kopija, uzrādot oriăinālu vai notariāli apliecinātu kopiju; 
 
6.3. zemes gabala, uz kuras atrodas novietne, īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša 

dokumenta kopija, uzrādot oriăinālu vai notariāli apliecinātu kopiju. 
 
7. Ja ir iesniegti visi šajos noteikumos minētie dokumenti un nav citos normatīvajos 

aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnēs atĜauju izsniedz Saulkrastu novada domes AtĜauju komisija. 

 
8. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta saskaĦojama katrā 

kalendārajā gadā. 
 
9. AtĜauju vai atteikumu izsniegt atĜauju Saulkrastu novada domes AtĜauju komisija 

izsniedz ne vēlāk kā 15 dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu 
saĦemšanas dienas. 

 
10. Atteikumu izsniegt atĜauju var apstrīdēt viena mēneša laikā no saĦemšanas dienas 

Saulkrastu novada domē. 
 
11. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un tie stājas spēkā 

likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 
 
 
 
 
Saulkrastu novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
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Pielikums Saulkrastu novada pašvaldības  
2010.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

„Par atĜauju saĦemšanu alkoholisko dzērienu  
mazumtirdzniecībai novietnēs Saulkrastu novadā” 

 

Saulkrastos, 20___.gada _______________ 
 

____________________________________ 
( komersanta nosaukums) 

____________________________________ 
(reăistrācijas Nr.) 

____________________________________ 
(juridiskā adrese) 

 
IESNIEGUMS 

novietnes saskaĦošanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 
 
 

Lūdzu saskaĦot novietnes vietu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 20___.gadā laika 

periodā no ________________________ līdz _______________________________________ 

(plānotais termiĦš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē) 

Saulkrastu novadā, ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                             (novietnes vietas adrese) 

tirdzniecībai ar ________________________________________________________________. 

(alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē) 

 

Par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 (amats, vārds, uzvārds) 

 

Pielikumā:  

1. reăistrācijas apliecības kopija; 

2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības /alus mazumtirdzniecības licences kopija; 

3. zemes gabala īpašuma /nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija 

 

Komersanta amatpersonas amats __________________________________ 

Vārds, uzvārds________________________________________________ 

Paraksts _____________________________ 

 
Saulkrastu novada pašvaldības  
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 


