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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/10 
 

Apstiprināti  

ar Kuldīgas novada Domes  

2010.gada 29.aprīļa  

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.7, p. 114.)  

 

„Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību 

izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās” 

 

Izdoti saskaņā ar 

Alkoholisko dzērienu  aprites likuma 8.panta pirmo daļu 

 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma 

tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. 

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu 

norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši Vienreizēju pašvaldības atļauju 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos 

pasākumos (turpmāk – Atļauja). Atļauja tiek izsniegta uz noteiktas formas veidlapas (atļauja 

– pielikumā Nr.1). 

3. Atļauju pašvaldība izsniedz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma 

tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos – koncertos, zaļumballēs, gadatirgos, citās 

svētku un pasākumu norises vietās. Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 

izbraukuma tirdzniecības vietās sabiedriskos pasākumos (turpmāk – Atļauja) var saņemt 

komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko 

dzērienu tirdzniecībai. 

4. Atļauju neizsniedz reliģisko svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu 

norises vietās. 

5. Lai saņemtu vienreizēju pašvaldības Atļauju, Kuldīgas novada pašvaldībā jāiesniedz 

iesniegums (iesnieguma veidlapa – Pielikumā Nr.2) un tam jāpievieno sekojoši dokumenti: 

5.1. komersanta reģistrācijas apliecība (kopija); 

5.2. speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai (kopija); 

5.3. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja. 

6. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku, kas nav ilgāks par 7 (septiņām) 

dienām. 

7. Atļaujas katram komersantam izsniedz ne vairāk kā uz 60 (sešdesmit) dienām gadā. 

8. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Kuldīgas novada Domes Licencēšanas 

komisija un lēmumu pieņem 10 (desmit) dienu laikā no dokumentu reģistrācijas brīža 

Kuldīgas novada pašvaldībā. 

9. Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta pašvaldības noteiktā nodeva par tirdzniecību 

publiskās vietās. 

10. Kuldīgas novada Domes Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada 

Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 



 

 

 

11. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs 

nodot to citai personai. 

12. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par: 

12.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu; 

12.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu; 

12.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā; 

12.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā; 

12.5. tukšā iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām. 

13. Vienreizējās atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības 

vietās sabiedriskos pasākumos izmantošanas uzraudzību veic Kuldīgas novada pašvaldības 

policija un Valsts policija. 

14. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu, citiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

15. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas novada vēstis” un tie stājas spēkā 

likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       I.Bērziņa 

 



 

 

 

Pielikums Nr.1 
Kuldīgas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/-- 

(29.04.2010. protokols Nr.--, p.--) 

„Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā 

sabiedrisko pasākumu norises vietās” 

 
Kuldīgā, 2010.gada _____________ 

 

 

ATĻAUJA 

izbraukuma tirdzniecībai ar 

alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās 

 

Nr._________________ 

 

 

Komersants ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese  ____________________________________________________________ 

Komersanta vienotais 

reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________ 

reģistrācijas datums __________________________________________________________ 

Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu 

Mazumtirdzniecībai Nr._______________________________________________________ 

reģistrācijas datums __________________________________________________________ 

 

Izbraukuma tirdzniecības vieta _______________________________________________ 

Pasākums 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Atļauja derīga no ____________________________________________________ 

līdz ___________________________________________________ 

Pašvaldības nodeva samaksāta Ls ____ 20__.gada ____.______________ 

 

 

 

Kuldīgas novada Domes  

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs:      paraksts 



 

 

 

 

         Pielikums Nr.2 
Kuldīgā, 2010.gada _______________ 

 

____________________________________ 

( komersanta nosaukums) 

____________________________________ 

(juridiskā adrese) 

 

IESNIEGUMS 

Atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar 

alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās 

 

 

Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem 

dzērieniem  

Kuldīgas novadā, __________________________________________________________ 

(pasākuma vieta) 

sakarā ar ________________________________________________________ 

(pasākuma organizators) 

rīkoto pasākumu __________________________________________________ 

(pasākuma nosaukums) 

Izbraukuma tirdzniecības laiks:  

no _____. gada ___._____________ plkst._________ 

līdz _____. gada ___.____________ plkst.__________. 

 

Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir __________________________ 

_________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

Pielikumā:  

1. reģistrācijas apliecības kopija 

2. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija 

3. pasākuma organizatora rakstiska piekrišana. 

 

Uzņēmuma amatpersonas amats __________________________________ 

Vārds, uzvārds________________________________________________ 

 

Paraksts _____________________________ 



 

 

 

 

 


