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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

2011.gada  12.maijā                                                                                      

               9 
Nr.  __________                      

(protokols Nr.39, 1.§) 

______________________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: 10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 27 (sēdes protokols Nr.11, 5.§)               

_________________________________________________________________________________ 

Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs 

Ventspils novadā  

 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko  

dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (īslaicīgas lietošanas, viegli uzstādāmas un 

pārvietojamas būves, nojumes u.t.ml.) Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Šie saistošie 

noteikumi nav attiecināmi uz gadatirgu, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības 

definētajiem nosacījumiem. 

2. Atļauju izsniedz komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 

mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. 

3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs atļauta no katra kalendārā gada 

1.janvāra līdz 31.decembrim. 

4. Atļaujas saņemšanai komersants Ventspils novada pašvaldības administrācijā vai novada 

pilsētas/pagastu pārvaldēs iesniedz iesniegumu (Pielikums Nr.1), kuru parakstījusi un ar zīmogu 

apstiprinājusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts: 

4.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese; 

4.2. plānotās tirdzniecības novietnes atrašanās vieta (adrese); 

4.3. plānotais laiks un termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē; 

4.4. alkoholisko dzērienu veidi. 

5. Iesniegumam komersants papildus pievieno šādus dokumentus: 

5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

5.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 

mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu); 

5.3. īpašuma nomas vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu); 
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5.4. ar Ventspils novada pašvaldības Būvvaldi un attiecīgās novada pilsētas/pagasta pārvaldes 

vadītāju saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice.  

6. Atļauju (pielikums Nr.2) izsniedz novada domes Licencēšanas komisija uz noteiktu laika 

periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

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

domes Licencēšanas komisija 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma un visu dokumentu 

iesniegšanas dienas. 

8. Komersantam pirms atļaujas saņemšanas, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, 

jāveic samaksa par tās izsniegšanu 7,10 euro apmērā. 

( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.27) 

9. Ja iesniegts iesniegums, kuram nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Ventspils novada 

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

iesniedzējam. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, 

pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas. 

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

komersants: 

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

10.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

10.3. ja plānotā novietnes atrašanās vietas atvēršana varētu traucēt tuvumā esošo kultūras un 

izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu 

rotaļlaukumu izmantošanu.  

11. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt viena mēneša laikā Ventspils novada 

domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu 

komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. MUCENIEKS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pielikums Nr.2 

Ventspils novada domes  12.05.2011. Saistošiem  noteikumiem Nr.9  

„Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu  

mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils novadā” 
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ATĻAUJA NR. _____ 

 
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒS VENTSPILS 

NOVADĀ 

 

V entspils novads 
 

2011. gada___.______.         

 
Komersanta nosaukums:  ____________________________________________  

 

Reģistrācijas numurs:  ____________________________________________ 

 

Juridiskā adrese:   ____________________________________________ 

 
Novietnes atrašanās vieta (adrese): ____________________________________________ 

 
Laika periods alkoholisko  

dzērienu mazumtirdzniecībai: no ___________________ līdz___________________ 

 

     ____________________________________________ 

 

 

Atļaujas derīguma termiņš:  ____________________________________________ 

 

 
 

Atļauju izsniedza: 

 

 
Ventspils novada domes  

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs ______________________ (vārds, uzvārds) 

(paraksta vieta) 
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Pielikums Nr.1 

Ventspils novada domes  12.05.2011. Saistošiem  noteikumiem Nr.9  

„Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu  

mazumtirdzniecībai novietnēs Ventspils novadā” 

 

 

 

Ventspils novadā, 201___.gada ______________  

 

_______________________________________________________________________________  

(komersanta nosaukums, reģ. Nr., adrese, kontakttālrunis)  

_______________________________________________________________________________  

 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē  

 

_______________________________________________________________________________  

(novietnes atrašanās vieta)  

 

201_____.gadā laika periodā no______________________līdz_____________________________  

 

Alkoholisko dzērienu veidi _________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________  

 

Pielikumā:  

komersanta reģistrācijas apliecības kopija;  

licences (speciālās atļaujas) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija;  

zemesgabala īpašumu vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;  

ar Ventspils novada būvvaldi un pilsētas/ pagasta pārvaldes vadītāju saskaņota novietnes vizuālā 

noformējuma skice.  

 

Komersanta amatpersona  

 

______________________________________________ _______________________________  

(amats, vārds, uzvārds)      (paraksts)  

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


