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Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Iecavas novadā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā komersantam Iecavas novada
pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu (turpmāk - alkoholiskie dzērieni) 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 (turpmāk - Atļauja)
tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem
gadiem.
3. Komersanta pieteikumu izskata Iecavas novada pašvaldības izpilddirektors un Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu
izsniegt Atļauju.
II. Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības kancelejā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski epastā: dome@iecava.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu), 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) gadā;
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros).
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas raksturo
ražošanas vietu (ūdensapgādes, ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu);
5.4. izziņu, ka samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par ražošanas vietu.

6. Bauskas novada Būvvalde izvērtē 5.3.punktā iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību un
sniedz atzinumu.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus;
7.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kurā nav iespējams to tehniski nodrošināt, atbilstoši noteikumu
6.punktā sniegtajam Būvvaldes atzinumam.
7.4. ražošanu plānots uzsākt:
7.4.1. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.2. izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestāžu teritorijā;
7.4.3. tuvāk par 50 m no zemes gabala robežas, uz kura atrodas izglītības, sporta, kultūras un
ārstniecības iestādes;
7.4.4. daudzdzīvokļu mājās.
7.5. personai, kas ir dibinājusi komersantu, iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā ir sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols attiecībā uz alkoholisko dzērienu aprites noteikumu
pārkāpšanu.
III. Atļaujas anulēšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību,
sadzīves apstākļus un citu personu tiesību aizsardzību.
9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā pieņem Iecavas
novada pašvaldības izpilddirektors, kas par atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo komersantam.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā norādīto
adresi.
IV. Noslēguma jautājumi
11. Pašvaldības izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
12. Saistošie noteikumi Nr.6 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Iecavas novada
pašvaldības laikrakstā „Iecavas Ziņas”.
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