SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada 16.maijā

Nr.14
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.8, 17.§)
Precizēti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.9, 18.§)

„Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.15 “„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas
novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
8. un 9.punktu, 15.8. un 19.7.apakšpunktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo, trešo un ceturto daļu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā” šādus
grozījumus:
1. izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata noteikumu projekts sagatavots, šādā
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu, 15.8. un 19.7.apakšpunktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo, trešo un ceturto daļu”;
2. papildināt ar 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.7. kārtību, kādā pašvaldībā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
Siguldas novadā.”;
3. papildināt ar 4.1 nodaļu šādā redakcijā:
„4.1 Kārtība, kādā pašvaldībā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
novietnēs Siguldas novadā
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47.1 Saskaņojums tiek izsniegts tikai tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības
vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē sabiedriskās ēdināšanas ielu
tirdzniecības vietā ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas
vietai.
47.2 Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru
mazumtirdzniecība atļauta novietnēs, ir 20 tilpuma procenti. Šis ierobežojums neattiecas uz
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu
norises vietā.
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47. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Siguldas novadā atļauta no kalendārā gada
1.aprīļa līdz 31.oktobrim.
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47. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Siguldas novadā
izsniedz pašvaldības izpilddirektors.
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47. Lai saņemtu saskaņojumu, komersantam pašvaldības Pakalpojumu centrā jāiesniedz
iesniegums, kurā jānorāda:
47.5 1. komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
47.5 2. novietnes atrašanās vieta, adrese;
47.5 3. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
47.5 4. alkoholisko dzērienu veidi.
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47. Papildus iesniegumam jāpievieno komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences apliecināta kopija vai iesniedzot
iesniegumu klātienē, jāuzrāda oriģināls.
47.7 Saskaņojumu neizsniedz, ja šo noteikumu paredzētajā kārtībā nav saņemts saskaņojums
sabiedriskās ēdināšanas ielu tirdzniecības vietai ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanas vietai, izņemot, ja komersants Siguldas novada pašvaldības rīkotās
izsoles kārtībā ir ieguvis nomas tiesības uz attiecīgo ielu tirdzniecības vietu un izsoles
noteikumos ir noteiktas prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai.
47.8 Saskaņojums tiek izsniegts bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz
47.3 punktā noteiktajam termiņam.
47.9 Pašvaldības izpilddirektors pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un tam pievienotos
dokumentus un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un pieņem
lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu.
47.10 Ja iesniegumā nav norādīta visa 47.5.punktā pieprasītā informācija vai nav pievienoti
47.6.punktā minētie dokumenti, pašvaldības izpilddirektors par to informē komersantu, nosakot
termiņu trūkumu novēršanai.
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47. Pašvaldības izpilddirektors atsaka izsniegt saskaņojumu, ja:
47.11 1. komersants 47.10 punktā minētajā gadījumā nav noteiktajā termiņā iesniedzis visus
nepieciešamos dokumentus;
47.11 2. komersants saskaņošanas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
47.11 3. novietni plānots atvērt:
47.11 3.1. vietā, kur atbilstoši normatīvo aktu prasībām alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība ir aizliegta;
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47. 3.2. vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;
47.11 3.3. vietā, kas atrodas 50 metru rādiusā no izglītības iestādēm vai izglītības iestāžu
dienesta viesnīcām;
47.11 3.4. tiešā azartspēļu zāles tuvumā, ja no plānotās novietnes to nešķir zemesgabals
vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās;
47.11 3.5. daudzdzīvokļu mājas teritorijā.
47.11 4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski var apdraudēt
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
47.12 Pašvaldības izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt izsniegto saskaņojumu, ja:
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47.12 1. komersants saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
47.12 2. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņojumā norādītajā vietā;
47.12 3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
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47. Lēmumu par saskaņojuma atcelšanu pašvaldības izpilddirektors pieņem ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā no šo noteikumu 47.12 punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par
to nekavējoties rakstveidā paziņo komersantam.”;
4. papildināt ar 56.1 punktu šādā redakcijā:
1
„56. Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā nepieciešams saskaņojums arī
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei, iesniegumā papildus jānorāda un tam
jāpievieno arī šo noteikumu 47.5 un 47.6 punktā norādītā informācija. Papildus šajā nodaļā
minētajām prasībām iesniegums tiek vērtēts arī atbilstoši šo noteikumu 4.1 nodaļas prasībām. Šādā
gadījumā tiek izsniegts atsevišķs saskaņojums.”.

Priekšsēdētājs
Stājušies spēkā 2019.gada 19.jūnijā

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību,
kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka
vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta
trešo daļu, ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā izdod
saistošos noteikumus par:
1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;
2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta.
Saskaņa ar panta ceturto daļu vietējai pašvaldībai savos
saistošajos noteikumos ir tiesības paredzēt maksimāli
pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos
dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.
Atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta
3.1 daļai,
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 un ceturtā daļa) un ir saskaņojusi
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā
darbības vietā.
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts pašvaldības
saskaņojumu izsniegt tikai tiem komersantiem, kuri
papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai
alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību novietnē sabiedriskās ēdināšanas
ielu tirdzniecības vietā ar piesaisti pastāvīgai
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai.
Attiecīgi, ņemot vērā to, ka alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība tiks atļauta tikai sabiedriskās
ēdināšanas ielu tirdzniecības vietās, kas ir ielu
tirdzniecības veids, un lai padarītu uzņēmējiem
pārskatāmāku normatīvo aktu regulējumu, saistošie
noteikumu izveidoti kā grozījumi šobrīd spēkā esošajos
Siguldas novada pašvaldības domes 2016.gada 27.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par kārtību, kādā tiek
saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Siguldas
novadā”.
Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites
likuma 8.panta trešā un ceturtā daļa, 3.panta 3.1 daļa.
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Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
Siguldas novadā.
3. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Tiek definētas prasības, kādas komersantam jāievēro,
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu alkoholisko
pašvaldības teritorijā
dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē.
5. Informācija par
Par saistošo noteikumu piemērošanu iedzīvotāji var
administratīvajām procedūrām
vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu
centrā.
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
privātpersonām
publicēts Siguldas novada pašvaldības mājaslapā, kā arī
nodrošināta to pieejamība pašvaldības domes ēkā un
pagasta pārvaldēs saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

