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Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā 

  
 

                                                                                                      Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma  
8.panta trešo daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecība novietnēs Valkas novadā, kā arī kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības novietnes vieta. 

2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai 
alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. 

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no kalendārā gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim. Atļauja tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

4. Lai saņemtu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas saskaņojumu (turpmāk – 
Saskaņojums), komersantam Valkas novada domē jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda: 

4.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktpersonas tālruņa 
numurs; 

4.2. komercdarbības vieta – vietas, kurā plānots veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 
novietnē, adrese; 

4.3. termiņš, uz kādu komersants vēlas saņemt Saskaņojumu alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecībai novietnē 4.2.apakšpunktā minētajā vietā; 

4.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes darba laiks; 
4.5. alkoholisko dzērienu veidi. 

5. Ja komersants nav 4.2.apakšpunktā minētās vietas īpašnieks, papildus iesniegumam jāpievieno 
4.2.apakšpunktā minētās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija. 

6. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē Valkas novadā izsniedz Valkas novada 
domes izpilddirektors (Saskaņojuma paraugs pielikumā). 

7. Saņemot iesniegumu, Valkas novada domes izpilddirektors pārbauda, vai tajā norādīta visa pieprasītā 
informācija un pievienoti visi šajos saistošajos noteikumos minētie dokumenti. 

8. Ja iesniegumā nav norādīta visa 4.punktā pieprasītā informācija, izņemot 4.1.apakšpunktā minēto 
kontaktpersonas tālruņa numuru, vai nav pievienota 5.punktā minēto dokumentu kopijas, Valkas novada 
domes izpilddirektors par to informē komersantu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai. 

9. Valkas novada domes izpilddirektors Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata 4.punktā 
minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt 
Saskaņojumu. 

10. Valkas novada domes izpilddirektors atsaka izsniegt Saskaņojumu, ja: 
10.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
10.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē plānots uzsākt vietā, kuras izmantošanas 

mērķis nepieļauj minētās komercdarbības veikšanu attiecīgajā vietā; 
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10.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē attiecīgajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību vai citu personu tiesiskās intereses; 

10.4. komersants 8.punktā minētajā gadījumā un noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju 
vai dokumentus. 

11. Valkas novada domes izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu, ja: 
11.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
11.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā; 
11.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē attiecīgajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 

kārtību un citu personu tiesiskās intereses. 
12. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu Valkas novada domes izpilddirektors pieņem desmit darba dienu 

laikā pēc 11.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo 
Saskaņojuma saņēmējam. 

13. Atteikumu izsniegt Saskaņojumu vai lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu var apstrīdēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā Valkas novada domē. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                       V.A.Krauklis 
 
 

  



Pielikums 
Valkas novada domes 

2017.gada 27.jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr.__ “Par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” 

 

 

Saskaņojuma paraugs 

Valkas novada domes veidlapa  

SASKAŅOJUMS 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ 

Valkā 
 

___.___._______. 
 

Nr._________ 
 

 Valkas novada domes izpilddirektors izsniedz saskaņojumu:  

 
Komersanta nosaukums 

 

Komersanta reģistrācijas 

Nr.: 

 

Komersanta 

juridiskā adrese: 

  

    

 
Alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības 

novietnes vieta: 

 
 

 
Saskaņojums derīgs līdz: 

  

 

 

Saskaņojums izsniegts, pamatojoties uz Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.___ ” Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” 

9.punktu. 

 

Šis Saskaņojums pats par sevi nedod tiesības veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 

novietnē. Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmo daļu, alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai nepieciešams saņemt atļauju (licenci). 

 

  Valkas novada domes izpilddirektors /paraksts/ /V.Uzvārds/   
 

Z.v.     
 

  

 

 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs                       V.A.Krauklis 

 
   



Pielikums 
 Valkas novada domes 

2017.gada 27.jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr.__ “Par alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” 

 
Valkas novada domes saistošo noteikumu 

„Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Valkas novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
1) Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta 3.¹daļa nosaka - ja 

papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 

mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības 

vietai tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība 

novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā tiek 

atļauta, ja vietējā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (8.panta trešā un 

ceturtā daļa) un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības vietā. 

Minētā likuma 8.panta 3.daļa nosaka - Ja vietējā pašvaldība atļauj 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā, ievērojot šā 

likuma un citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus 

par: 

1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs; 

2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta. 

 

2) Ņemot vērā to, ka Valkas novadā attīstās sabiedriskā ēdināšana un 

komersanti ir izteikuši vēlmi sniegt ēdināšanas pakalpojumus arī 

novietnēs, kas ir saistīts arī ar alkohola mazumtirdzniecību, saistošo 

noteikumu pieņemšana dotu iespēju šai nozarei attīstīties. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu 

atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Valkas 

novadā, kā arī kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Grozījumi Saistošajos noteikumu neietekmē pašvaldības budžetu. 

 

4. Informācija par plānoto  

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu pieņemšana veicinās sabiedriskās ēdināšanas 

attīstību novietnēs Valkas novadā, jo sabiedriskā ēdināšana un alkohola 

mazumtirdzniecība novietnēs viens otru papildina. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Administratīvā procedūra saskaņojuma saņemšanai ir pēc iespējas 

vienkāršota. 

 
6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 

privātpersonām. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs       V.A.Krauklis 
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