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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2011.gada  31.martā                                                                                                                                  5 

Nr.  ___________                        

(protokols Nr.37, 6.§) 

______________________________________________________________________________ 
 

ar grozījumiem: 26.05.2011. Saistošie noteikumi Nr. 15 (sēdes protokols Nr. 40, 2§) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā 

 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu  

aprites likuma 8.panta otro daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils 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. Šie noteikumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem, kuras vēlas 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā veidot alkoholisko dzērienu ražotnes, kuru 

ražošanas apjomi atbilst Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 1¹. daļas 1. un 2. punktā 

un 1².daļas minētajiem apjomiem.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.15) 

3. Atļauju izsniedz novada domes Licencēšanas komisija. 

4. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk tekstā - 

Atļauja) saņemšanai komersants Ventspils novada pašvaldības administrācijā, pēc adreses 

Skolas ielā 4, Ventspilī, vai kādā no Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs iesniedz 

pieteikumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta atbildīgā amatpersona 

un kurā norādīts: 

4.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms, un/vai absolūtā alkohola 

daudzums; 

4.3. ražošanas vieta (adrese); 

5. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 

5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 

5.2. ražošanas vietas īpašuma/lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju; 
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5.3. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu. 

6. Lēmumu, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, pieņem Ventspils novada 

domes Licencēšanas komisija 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas 

dienas. 

7. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā uz 3 gadiem. Pēc atļaujas 

derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja vai jāpagarina esošā. 

8. Atļaujā (atļaujas forma 1.pielikumā) norāda: 

8.1. ražošanu veicošā komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi; 

8.2. ražotnes vietu; 

8.3. atļaujas derīguma termiņu un izsniegšanas datumu. 

9. Aizliegts atļauju nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām. 

10. Atļauja tiek izsniegta bez maksas. 

11. Ja iesniegts pieteikums, kuram nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Ventspils novada 

domes Licencēšanas komisijai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot 

pieteicējam. Ja pieteicējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, 

pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas. 

12. Ventspils novada domes Licencēšanas komisijai ir tiesības atteikt izsniegt atļauju, ja 

komersants: 

12.1. nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 4.un 5.punktā minētos dokumentus; 

12.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

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

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

mērķim; 

12.4. ja ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 

12.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, 

karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā; 

12.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; 

12.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā; 

12.4.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 

kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.  

13. Ventspils novada domes Licencēšanas komisijai ir tiesības atcelt izsniegto atļauju, ja 

komersants: 

13.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

13.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim; 

13.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 

13.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 

kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 

14. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas atcelšanu var pārsūdzēt Ventspils novada 

domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ventspils novada domes Administratīvo aktu 

strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 

Administratīvā rajona tiesā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.15) 

15. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kā arī ražošanu bez atļaujas sodu nosaka atbilstoši Latvijas 

Republikas likumdošanas normām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. MUCENIEKS 
 

 



Pielikums 

Ventspils novada domes 2011.gada 31.marta 

Saistošajiem noteikumiem Nr.5 
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ATĻAUJA NR. _____ 

 

Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo  

alkoholisko dzērienu ražošanai Ventspils novadā 

 

Ventspils novads 

 

2011.gada ___.______________ 

 

Komersanta nosaukums:  ____________________________________________  

 

Reģistrācijas numurs:  ____________________________________________ 

 

Juridiskā adrese:   ____________________________________________ 

 

Ražotnes adrese:   ____________________________________________ 

 

Ražotnes veids:   ____________________________________________ 

 

Atļaujas derīguma termiņš:  ____________________________________________ 

 

 

Atļaujas izsniegšanas datums: _____________________________________________ 

 

 

 

Atļauja izsniedza: 

 

 

 

Ventspils novada domes  

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs ______________________ (vārds, uzvārds) 

(paraksta vieta) 
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