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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/11 
 

 

Apstiprināti  

ar Kuldīgas novada Domes  

2010.gada 29.aprīļa  

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.7, p. 115.)  

 

„Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” 

 

Izdoti saskaņā ar 

Alkoholisko dzērienu  aprites likuma 8.panta trešo un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs un kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. 

2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no 1.maija līdz 15.oktobrim. 

3. Lai saskaņotu ar pašvaldību alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, Kuldīgas 

novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapa – Pielikumā Nr.1) un tam 

jāpievieno sekojoši dokumenti: 

3.1. komersanta reģistrācijas apliecība (kopija); 

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

3.3. rakstiska piekrišana no zemesgabala īpašnieka, kur atrodas novietne vai īpašuma 

tiesības apliecinošs dokuments, ja zemesgabals pieder pašam iesniedzējam. Ja novietnes 

vieta paredzēta uz pašvaldībai piederoša zemesgabala – nomas līgumu par zemesgabala 

nomu. 

4. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta saskaņojama katrā kalendārajā 

gadā.  

5. 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. 

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

Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

7. Komersants, kurš veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē, ir atbildīgs par: 

7.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu; 

7.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu; 

7.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā; 

7.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā. 

8. 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 

Kuldīgā, 2010.gada _______________ 

 

____________________________________ 

( komersanta nosaukums) 

____________________________________ 

(juridiskā adrese) 

 

IESNIEGUMS 

novietnes saskaņošanai 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 

 

 

Lūdzu saskaņot novietnes vietu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 20___.gadā 

Kuldīgas novadā, __________________________________________________________ 

(novietnes vieta) 

 

Par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona ir __________________________ 

_________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

Pielikumā:  

1. reģistrācijas apliecības kopija 

2. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopija 

3. zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana/zemesgabala īpašuma tiesības apliecinošs 

dokuments/nomas līgums. 

 

 

Uzņēmuma amatpersonas amats __________________________________ 

Vārds, uzvārds________________________________________________ 

 

Paraksts _____________________________ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


