
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000017383; Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes no., LV-5751 

 65707311, fakss 65707315, e-pasts: zilupesdome@e-apollo.lv 

  

 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.04.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 15§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16 

Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu 

 

Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā. 

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada 1.janvāra līdz 

31.decembrim. 

3. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Zilupes novadā (turpmāk 

tekstā –Saskaņojums) izsniedz Zilupes novada pašvaldības dome (Saskaņojuma paraugs pielikumā). 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība 

4. Saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai saņemšanai komersants 

Zilupes novada pašvaldības domē 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. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vieta; 

4.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiks; 



4.4. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē; 

4.5. mazumtirdzniecībai paredzēto alkoholisko dzērienu veidi. 

5. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 

5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 

5.2. komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju. 

Saskaņojuma izsniegšanas kārtība 

6. Zilupes novada pašvaldības dome izskata iesniegumu Saskaņojuma saņemšanai un Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 

Saskaņojumu. 

7. Saskaņojumu izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro 

gadu. 

8. Saskaņojums netiek izsniegts, ja: 

8.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus; 

8.2. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

8.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim; 

8.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu 

personu tiesību aizsardzību. 

Saskaņojuma atcelšana 

9. Izsniegtais Saskaņojums var tikt atcelts šādos gadījumos: 

9.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

9.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā; 

9.3. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes atrašanās vietu; 

9.4. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiku; 

9.5. Saskaņojums ir nodots citai personai; 

9.6. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības jomā; 

9.7. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu 

personu tiesību aizsardzību. 



10. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu rakstveidā paziņo Saskaņojuma saņēmējam. 

 

Domes priekšsēdētājs        Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums  

28.04.2011. saistošiem noteikumiem Nr.16 

,,Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” 

 

Paraugs  

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000017383; Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes no., LV-5751 

 65707311, fakss 65707315, e-pasts: zilupesdome@e-apollo.lv 

  

 

SASKAŅOJUMS 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI 

ZILUPĒ 
 

Zilupē 

___.___.______.        Nr.__________ 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izsniedz saskaņojumu: 

  

 Komersanta nosaukums  

 Un juridiskā adrese: 

 

 Komersanta reģistrācijas 

 Apliecības Nr.: 

 

 Komercdarbības vieta: 

 

 Saskaņojums derīgs: 

 

 Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības domes 2011. gada saistošo 

noteikumu Nr.16  3.punktu. 

 Saskaņojums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu 

reģistrācijas apliecību. 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    V.Uzvārds 

 

Z.V. 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu  

„Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas 

Zilupes novadā”  

paskaidrojuma raksts 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

 

1.1. 22.04.2004. Alkoholisko dzērienu aprites likums nosaka, ja papildus alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības 

vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, šī darbība tiek atļauta, ja 

vietējā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 

novietnēs un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības vietā. Tā 

kā komersanti izrādīja interesi veikt minēto uzņēmējdarbību, ir jānosaka kārtība, kādā saskaņojama 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnes vieta Zilupes novadā. Šī regulējuma 

piemērošanai ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā saskaņojamas 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā”  

1.2. Šobrīd Zilupes novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu kārtību, kādā saskaņojamas 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novada administratīvajā teritorijā.  

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā, pieteikuma iesniegšanas kārtību un 

nepieciešamo dokumentu sarakstu, saskaņojuma izsniegšanas kārtību, nosaka saskaņojuma 

atcelšanas gadījumus. 

 

3. Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

3.1. Saistošie noteikumi neatstās iespaidu uz budžetu, jo netiks iekasēta pašvaldības nodeva. 

3.2. Lai izpildītu saistošos noteikumus netiek radītas jaunas darba vietas, jo saskaņojumu izsniegs 

Dome. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

 

Saistošie noteikumi tiešā veidā ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo mērķa grupa, 

uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir personas, kuras nodarbojas ar 

uzņēmējdarbību. Iespējams, tas palielinās komersantu skaitu, personām, kuras vēlēsies nodarboties ar 

tirdzniecību, būs jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. 
 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 

 

5.1. Pieteikumu komersants iesniedz Domes sekretārei, pievienojot komersanta reģistrācijas apliecības 

kopiju un komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju. 
5.2. Pieteikums tiek izskatīts Domes sēdē. 

5.3. Saskaņojums tiek izsniegts uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 



Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/Saistošie noteikumi. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs        O.Agafonovs  

 

 

 

http://www.zilupe.lv/

