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APSTIPRINĀTI 

Ar Cēsu novada domes sēdes 26.05.2011. 
 lēmumu Nr.315 

 
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.11 

" Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes 
vieta"  

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

 

1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldībā saskaņojama alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta, laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kā arī maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta 
daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs. 
 
2.Šo noteikumu izpratnē tiek lietoti sekojoši termini: 
2.1. Novietne- ēkas, būves vai to daļu plānā vai zemes gabala topogrāfiskajā uzmērījumā vai 
tehniskajā kartē iezīmēta un apstiprināta vai dabā nosprausta konkrēta teritorija, kurā komersants 
drīkst uzstādīt Aprīkojumu un Iekārtas un veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību; 
2.2. Aprīkojums- sezonas terases, galdi, krēsli, plaukti, saules sargi, nojumes, norobežojumi (bez 
sasaistes ar zemi), ziedu kastes un tml.; 
2.3.Iekārtas- vitrīnas, saldētavas, dzērienu torņi un tml. 
 
3.Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz 
decembrim. 
 
4.Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Cēsu novadā (turpmāk 
– Saskaņojums) izsniedz Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
5.Lai saņemtu Saskaņojumu, komersantam Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā vai Vaives pagasta pārvaldē jāiesniedz:  
5.1. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:  
5.1.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;  
5.1.2. komercdarbības veikšanas vieta (adrese), termiņš un darbalaiks;  
5.2. komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija; 
5.3. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licences kopija; 
5.4. ar Cēsu novada Būvvaldi saskaņots Novietnes piesaistes skiču projekts, kura sastāvā jābūt: 
vietas fotofiksācijai; objekta novietnes situācijas plānam ar nepieciešamo inženiertīklu pievadu un 
to pieslēguma vietu piesaisti M 1: 100, M 1: 200 vai M 1:500; mazumtirdzniecības vietas 
vizualizācijai (jāiesniedz tikai tajā gadījumā, ja tirdzniecību ir plānots veikt ilgāk par divām 
dienām un, ja mazumtirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā 
esošs, iznomāts vai patapināts mazumtirdzniecības vietas Aprīkojums, kā arī mazumtirdzniecība 
tiek veikta ar vai no speciālām Iekārtām), paskaidrojuma rakstam. 
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6.Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors izskata iesniegumu Saskaņojuma saņemšanai un 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu 
(Saskaņojuma paraugs pielikumā) vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu. 
 

7. Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors atsaka izsniegt Saskaņojumu, ja:  
7.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus;  
7.2.komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;  
7.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;  
7.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību. 
 
8. Saskaņojums tiek izsniegts bez maksas uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. 
 
9. Saskaņojuma izsniedzējs ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt Saskaņojumu, ja:  
9.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;  
9.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā;  
9.3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību. 
 

10. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors pieņem  viena 
mēneša laikā pēc 9.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo 
Saskaņojuma saņēmējam. 
 
11. Šo saistošo noteikumu prasību izpildes kontroli veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
12. Saskaņojuma izsniedzēja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var  apstrīdēt Cēsu 
novada domē. 
 
13. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības izdotajā laikrakstā „Cēsu Vēstis” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /paraksts/     G.Šķenders 
 

 



  
Pielikums 

Cēsu novada domes 26.05. 2011.   
lēmumam Nr.315 (prot.Nr.11.p.28) 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 
Paraugs 

 
SASKAŅOJUMS 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI 
CĒSU NOVADĀ 

Cēsīs 
____.___.___        Nr._______ 
 
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz saskaņojumu: 
Komersanta nosaukums  un un 
juridiskā adrese: 

 

 

Komersanta reģistrācijas 
apliecības Nr.:  

Komercdarbības vieta:  

Saskaņojums derīgs:   

Saskaņojums izsniegts pamatojoties uz Cēsu novada domes __.__.2011. saistošo noteikumu 
Nr.__ „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes 
vieta” ----.punktu.  
Saskaņojuma saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu. 
Saskaņojums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu 
reģistrācijas apliecību.  
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors / V.Uzvārds/ 

Z.v.  
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /paraksts/     G.Šķenders 
 
 
 
 
 

 
 



  
Pielikums 

Cēsu novada domes 26.05. 2011.   
lēmumam Nr.315 (prot.Nr.11.p.28) 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 
 

Cēsu novada domes Saistošo noteikumu Nr.11 „Par kārtību, kādā saskaņojama 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta”   

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai uzņēmējs varētu iegūt 
saskaņojumu ar vietējo pašvaldību licences saņemšanai 
alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai novietnēs. 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta trešā daļā ir 
noteikts, ja pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnēs, tad tā izdot saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

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 daļa) un ir 
saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā 
darbības vietā. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis-noteikt pašvaldībā kārtību, 
kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība 
novietnēs. 
Noteikumi nosaka kādi dokumenti ir jāiesniedz un kādiem 
saskaņojumiem ir jābūt pašvaldības saskaņojuma saņemšanai; 
norāda nosacījumus, kad saskaņojums ir atceļams, nosaka laika 
periodu kalendārajā gadā, uz kādu izsniegts saskaņojums 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz pašvaldības nodevas ieviešanu. 
Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas un darba vietas.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Tiesiskais regulējums attiecas uz uzņēmējiem, kuri papildus 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 
mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai 
tirdzniecības vietai pieteikuši alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnē. 
Minētais saistošo noteikumu tiesiskais regulējums uzliks jaunus 
pienākumus uzņēmējam-saskaņojuma iegūšanu no pašvaldības. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Iesniedzējs vēršas Cēsu novada pašvaldībā vai Vaives pagasta 
pārvaldē ar noformētu iesniegumu. Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors iesniegumu izskata mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.  



  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.  

 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /paraksts/     G.Šķenders 
 


