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Saistošie noteikumi Nr.9/2019
“Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešo daļu
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 3. punktu
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā,
un administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
2. Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai
pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnē. Saistošie noteikumi neattiecas uz alkohola un alus tirdzniecību
publiskos pasākumos.
3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts
kalendārajam gadam, no 1.janvāra līdz 31.decembrim, katrā konkrētajā gadījumā
tirdzniecības periodu nosakot individuāli. (Pielikums nr.1).
4. Pašvaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā
izglītības iestādes tuvumā.
5. Lai komersants saņemtu pašvaldības saskaņojumu, viņam Inčukalna novada
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījusi persona ar komersanta
pārstāvības tiesībām un kurā norādīts (Pielikums nr.2):
5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
5.2. novietnes atrašanās vieta;
5.3. alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē;
5.4. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona.
6.Papildus iesniegumam komersants pievieno šādus dokumentus:
6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības licences apliecināta kopija;
6.2. zemes gabala uz kuras atrodas novietne, īpašuma vai nomas, vai citas
lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu apliecināta kopija.
7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvos aktos
noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saskaņojumu izsniedz Inčukalna novada
pašvaldības izpilddirektors ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā no komersanta
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Saskaņojumu
1.

izsniedz pēc pašvaldības nodevas par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
novietnes vietā samaksas.
8. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja:
8.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 5. un 6. 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 vietas būtiski
apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
9. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs
nav tiesīgs nodot to citai personai.
10.
Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:
10.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;
10.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
10.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā;
10.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā;
10.5. atkritumu savākšanu pēc tirdzniecības beigām.
11.
Atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu var apstrīdēt Inčukalna novada
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā
saņemšanas dienas.
12.
Inčukalna novada pašvaldība kontrolē saistošo noteikumu izpildi.
13.
Inčukalna novada pašvaldības policija vai policija, kurai pašvaldība deleģējusi
funkcijas izpildi, par saistošo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot
administratīvo pārkāpumu protokolus savas kompetences robežās.
14.
Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu komersantam var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz EUR 1400,00.
15.
Administratīvo pārkāpuma protokolus izskata pašvaldības Administratīvo
pārkāpumu komisija.
16.
Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no
pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas.
17.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
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Pielikums Nr.1
Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019
Inčukalna novada pašvaldības veidlapas rekvizīti
SASKAŅOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ
INČUKALNA NOVADĀ
Inčukalna novads
___.___._______.

Nr._________

Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz saskaņojumu:
Komersanta
nosaukums
un
juridiskā adrese:
Komersanta
reģistrācijas Nr.:
Komercdarbības vieta:
Saskaņojums derīgs:
Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2019.gada
16.oktobra saistošo noteikumu Nr.__________ 7.punktu.
Inčukalna novada pašvaldības
/paraksts/
/V.Uzvārds/
izpilddirektors
Z.v.

Pielikums nr. 2
Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2019_
Paraugs
20_____.gada _________________
(komersanta nosaukums)
(reģistrācijas numurs)
(juridiskā adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
Saskaņojuma saņemšanai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
Inčukalna novadā
Lūdzu izsniegt saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē
Inčukalna novada pašvaldībā,
Novietnes
adrese______________________________________________________

vietas

Plānotais tirdzniecības laiks:
no 20____. gada ____._____________ līdz 20___. gada ____._____________
Par
tirdzniecību
novietnes
_______________________________
Alkoholisko
dzērienu
veidi,
novietnē_________________________

vietā

atbildīgā
kurus

persona

paredzēts

ir
tirgot

__________________________________________________________________
_______
Pielikumā:
1. Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
apliecināta kopija;
2. zemes gabala uz kura atrodas novietne īpašuma vai nomas, vai citas lietošanas
tiesības apliecinošu dokumentu apliecināta kopija.
Komersanta
amatpersonas amats
Vārds,
uzvārds
Paraksts

Paskaidrojuma raksts
Inčukalna novada domes 2019. gada 16.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2019 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā "
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada administratīvajā teritorijā
publiskās vietās tiek ierobežots alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laiks un
vieta.
Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus iedzīvotājiem vietās, kur tiek
tirgoti alkoholiskie dzērieni, kā arī nodrošināt vienādus nosacījumus uzņēmējdarbības
jomā.
Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus ir noteikta Alkoholisko dzērienu aprites
likuma 8.panta trešajā daļā.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība kādā saskaņojama alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kas līdz šim Inčukalna novadā nebija noteikta.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē. Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.
Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un jaunas darba vietas.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi attiecas uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, un plāno
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Inčukalna novadā
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs,
komersantam jāgriežas Inčukalna novada pašvaldībā. Saistošo noteikumu ievērošanas
uzraudzību un kontroli veic Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada
nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
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