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(sēdes protokols Nr.4,6.§) 

 

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cesvaines novadā 

 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko 

dzērienu aprites 

likuma 8.panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines novada pašvaldībā tiek  

 izsniegta atļauja komersantam 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. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

Cesvaines  novadā (turpmāk - Atļauja) tiek izsniegta uz komersanta pieprasīto 

laiku. 

3. Atļauju izdod Cesvaines novada domes izpilddirektors (turpmāk –Izpilddirektors). 

 

II. Atļaujas izsniegšana 

 

4. Lai saņemtu Atļauju, komersants Cesvaines novada domē iesniedz iesniegumu, 

kurā norāda: 

4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi, kontakttālruni; 

4.2. ražošanas vietu (adresi); 

4.3. ražošanai paredzēto: 

4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējo apjomu (litros); 

4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos 

(litros); 

4.4. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju. 

5. Izpilddirektors izskata iesniegumu Atļaujas saņemšanai un Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 

izsniegt Atļauju. 

6. Izpilddirektors atsaka izsniegt Atļauju, ja: 

6.1. komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 4.punktā minētos 

dokumentus; 

6.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

6.3. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 

6.3.1. sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāžu, policijas, kā arī izglītības 

iestāžu dienesta viesnīcu ēkās un to teritorijā; 

6.3.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; 

6.3.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā; 

6.3.4. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 

kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 
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III. Atļaujas atcelšana 

 

7. Izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto Atļauju, ja: 

7.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

7.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 

7.3. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā apdraud sabiedrisko kārtību un 

citu personu tiesību aizsardzību. 

8. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu Izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā no 

7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstiski nekavējoties paziņo 

Atļaujas saņēmējam.  

9. Izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu. 

 

IV. Nobeiguma noteikumi 

 

10. Izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

laikrakstā “Cesvaines Ziņas”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs    V.Špats 

 

 

Cesvaines novada domes 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Saistošie 

noteikumi par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cesvaines novadā”  

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācijai 

1. Projekta satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cesvaines 

novada dome izsniedz atļauju komersantam, kurš 

pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējo 

alkoholisko dzērienus no savā īpašumā vai 

valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 

produktiem vai savvaļā augošiem augiem, 

neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos 

dzērienus. Saistošie noteikumi nosaka dokumentus, 

kas komersantam jāiesniedz, lai saņemtu atļauju. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Lai pašvaldība varētu izsniegt atļauju vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā to var 

darīt kārtībā, kāda noteikta tās saistošajos 

noteikumos - tā noteikts Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma 8.panta otrajā daļā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

 



 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt 

atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt 

saimniecisko darbību. 

5. Informācijas par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

6. Konsultācijas ar 

privātpersonām 

 

Saistošo noteikumu projekta izstrādē netika  

veiktas konsultācijas ar privātpersonām.  

 

 

Domes priekšsēdētājs    V.Špats 
 

 
 

 


