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Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

I.

Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka:
1.1. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās;
1.2. kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
novietnēs Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā;
1.3. laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība novietnēs;
1.4. maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos
dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.
II.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma
tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko
pasākumu norises vietās drīkst veikt komersanti, kuri saņēmuši vienreizēju
Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) atļauju (turpmāk Atļauja).
3. Tiesības saņemt Atļauju ir komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
4. Atļaujas saņemšanai komersantam jāiesniedz Pašvaldības Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (vai elektroniski – uz
pašvaldības e-pastu dome@lielvarde.lv ) šādi dokumenti:
4.1. paraksttiesīgas personas parakstīts iesniegums (1.pielikums),
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komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
licences kopiju (pēc pieprasījuma - uzrādot oriģinālu);
4.3. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja paredzētajai alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai sabiedriskā pasākuma norises vietā
(izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir Lielvārdes novada pašvaldība).
5. Atļauju tirdzniecībai neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un
skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.
6. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku, kas nav ilgāks par
7 (septiņām) dienām.
7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos aktos
noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, atļauju
izsniedz Pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – Izpilddirektors) ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas.
8. Atļauju (2.pielikums) izsniedz pēc Pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās samaksas.
9. Atļauju atsaka izsniegt, ja:
9.1. komersants nav iesniedzis Noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;
9.2. Atļaujas saņemšanai iesniegtas nepatiesas ziņas.
10. Izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja Atļaujas saņēmējam tiek
konstatēti
normatīvo
aktu
pārkāpumi
alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.
10.1. Lēmums par Atļaujas anulēšanu nekavējoties rakstveidā tiek paziņots
Atļaujas saņēmējam.
10.2. Samaksātā Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās netiek
atmaksāta.
11. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Atļaujas
saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.
12. Atteikumu izsniegt Atļauju vai lēmumu par Atļaujas anulēšanu var apstrīdēt
Lielvārdes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
4.2.

III.

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnēs saskaņošanas
kārtība un noteikumi

13. Pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
novietnēs (turpmāk - Saskaņojums) tiek izsniegts komersantiem, kuri
papildus alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecības speciālajā atļaujā
(licencē) norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos)
Lielvārdes novada teritorijā.
14. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Lielvārdes novadā tiek
atļauta laikā no katra kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim šādās
vietās:
14.1. ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai;
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14.2. telpās sabiedrisko pasākumu laikā;
14.3. juridisko un fizisko personu izveidotās publiskās atpūtas vietās.
15. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos,
kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs, nepārsniedz 15 tilpumprocentus.
16. Saskaņojuma saņemšanai komersantam jāiesniedz šādi dokumenti:
16.1. iesniegums (1.pielikums),
16.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
licences kopija (pēc pieprasījumā - uzrādot oriģinālu);
16.3. komercdarbībai izmantojamās vietas īpašuma, nomas vai lietošanas
tiesību apliecinoša dokumenta kopija (pēc pieprasījumā - uzrādot
oriģinālu);
16.4. saskaņojums ar Lielvārdes novada būvvaldi par novietnes izvietošanu
un vizuālo noformējumu.
17. Saskaņojumu (3.pielikums) izsniedz pēc Pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās samaksas uz noteiktu laiku kalendārajā gadā.
18. Lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu
pieņem Izpilddirektors desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un
Noteikumu 16.punktā noteikto dokumentu saņemšanas.
19. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja:
19.1. komersants nav iesniedzis Noteikumu 16.punktā minētos dokumentus;
19.2. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas
mērķim.
20. Izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Saskaņojumu, ja:
20.1. Saskaņojuma saņemšanai iesniegtas nepatiesas ziņas;
20.2. Saskaņojuma saņēmēja darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā novietnēs, tai skaitā netiek
ievēroti šie Noteikumi;
20.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību:
20.3.1. traucē tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību,
20.3.2. traucē dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru.
21. Lēmums par Saskaņojuma anulēšanu nekavējoties rakstveidā tiek paziņots
Saskaņojuma saņēmējam. Samaksātā Pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās netiek atmaksāta.
22. Atteikumu izsniegt Saskaņojumu vai lēmumu par Saskaņojuma anulēšanu
var apstrīdēt Lielvārdes novada domē Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele

