
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 
 

Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošo noteikumu Nr.3/2020 

“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aknīstes novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrā daļa, 3.panta 

13.daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, ja tai ir nepieciešams izdod 

atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, 

tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā 

ražotājs ir tiesīgs saņemt minēto atļauju. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā Aknīstes novada 

pašvaldība ražotājam izsniedz atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto 

dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās 

iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, 

neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā tiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējams, ir komersanti, kuri Aknīstes novada 

administratīvajā teritorijā nodarbosies ar vīna, raudzētu dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu. 

Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā, veicinot jaunus komercdarbības veidus. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada pašvaldības 

laikrakstā "Aknīstes Novada Vēstis" un ievietoti Aknīstes novada 

pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.  
6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene  
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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2020.gada 27.janvārī (prot.Nr.2, 19.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2020 

“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja 

vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aknīstes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites 

 likuma 8.panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība izsniedz 

atļauju mazajai alkoholisko dzērienu darītavai (turpmāk- ražotājs) pašu ražotā 

vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.  
 

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 

2. Lai saņemtu atļauju, ražotājam Aknīstes novada pašvaldībā jāiesniedz 

pieteikums (var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko datu nesējus 

uz oficiālo elektroniskā pasta adresi akniste@akniste.lv), kuru parakstījusi 

ražotāja atbildīgā amatpersona, norādot:  

2.1. ražotāja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru; 

2.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu, apjomu vai absolūtā 

alkohola daudzumu kalendāra gadā; 

2.3. ražošanas vietu (adresi).  

3. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:  

3.1. ražotāja reģistrācijas apliecību;  

3.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;  

3.3. telpu plānu un citus ražošanas vietu raksturojošus dokumentus, ja tādi ir 

ražotāja rīcībā un tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai par atļaujas 

izsniegšanu. 
 

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība 

4. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. 

5. Atļauja netiek izsniegta, ja:  

5.1. ražotājs nav iesniedzis visus noteikumu 3.punktā minētos dokumentus; 

5.2. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

5.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša 

ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un 

neatbilst tās izmantošanas mērķim;  

5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:  

5.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu 

teritorijās, policijas ēkās un teritorijā ne tuvāk kā 300 (trīs simti) 

metri no šīm ēkām;  

mailto:akniste@akniste.lv
mailto:akniste@akniste.lv)


5.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;  

5.4.3. daudzdzīvokļu mājā;  

5.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud 

sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 

6. Iesniegumu izskata Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors, pieaicinot 

attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju un ražotāju, un Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 

izsniegt atļauju. 

7. Izpilddirektors pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu 10 dienu laikā 

no iesnieguma saņemšanas dienas.  
 

IV. Atļaujas anulēšana 

8. Aknīstes novada izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto 

atļauju šādos gadījumos: 

8.1. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas 

mērķim;  

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā;  

8.4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud 

sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 

9. Lēmumu par atļaujas anulēšanu Aknīstes novada izpilddirektors pieņem viena 

mēneša laikā no 5.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā 

paziņo atļaujas saņēmējam.  
 

V. Noslēguma jautājums 

10. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

  



“Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja 

vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu  

ražošanai Aknīstes novadā” 

 

1.Pielikums 

 

 

Aknīstes novada pašvaldībai 

______________________________________________ 

(Ražotāja nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

______________________________________________ 

(Ražotāja juridiskā adrese) 

______________________________________________ 

(Ražotāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds) 

_____________________________________ 

(tālrunis un e-pasta adrese) 

 

Aknīstes novadā, 20___.gada__________ 

 

IESNIEGUMS 

Lūdzu izsniegt: 

- Atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Aknīstes novada administratīvajā teritorijā 

_____________________________________________________________________ 

(ražošanas vieta - adrese) 

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments: 

_____________________________________________________________________ 

(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti vai pārējie alkoholiskie dzērieni) 

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms: 

_____________________________________________________________________ 

(litri kalendāra gadā) 

Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos: 

_____________________________________________________________________ 

(litri kalendāra gadā) 

Saražotais starpproduktu kopējais apjoms: 

_____________________________________________________________________ 

(litri kalendāra gadā) 

Uz___________ gad____ vēlos saņemt atļauju. 

(termiņš atļaujai) 

Apliecinu, ka _________________________ ražošanai izmantošu produktus, kas 

iegūti ______________(no kādas personas īpašumā vai valdījumā esošā dārza vai 

dravas produkti, norādot personas radniecību ar Ražotāja), (vai arī Ražotājs no sava 

īpašumā vai valdījumā esošā dārza vai dravas iegūst produktus) 

_____________________________________________________________________ 

Pielikumā: 

1.ražošanas vietas lietošanas vai īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija; 

2.ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas lieta ar telpu plānu kopija un 

apraksts, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. 

nodrošināšanu). 

Pielikumi: ____________________________________________________________ 

Pārzinis - Jūsu personas datu apstrādei, sakarā ar iesniegto iesniegumu, ir Aknīstes 

novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, LV-

5208, tālrunis: 65237750, elektroniskā pasta adrese: akniste@akniste.lv, kas veic 

personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu. 



Datu aizsardzības speciālisti: Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr.: +371 

67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-

pasts: viesturs@grubesbirojs.lv 

Personas datu apstrādes mērķis –vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai atļaujas saņemšanai. Papildus informāciju par personas 

datu apstrādi var iegūt Aknīstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

http://akniste@akniste.lv. 

X Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai pēc 

būtības nepieciešamā apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).* 

Ražotāja amatpersona: 

___________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

*aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fiziska persona 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

 Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

Aknīstē 

 

“Kārtība, kādā  tiek izsniegta atļauja 

vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu  

ražošanai Aknīstes novadā” 

 

2.Pielikums 

 

 

ATĻAUJA 

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI AKNĪSTES NOVADĀ 

Aknīstē 

20_____.gada _____________ Nr._________ 

 

Ražotāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese: 

 

 

Ražošanas vieta (adrese): 

 

 

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros): 

 

 

Absolūtā alkohola un/vai starpproduktu daudzums (litros): 

 

 

Atļaujas derīguma termiņš: 

 

 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors ________________________________ 

(paraksts, vārds, uzvārds) 
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