
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 20.decembrī                                                                                            Nr. 413 
                                                                                     prot. Nr.15, 19.§   
 

Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2018  
„K ārt ība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai Ilūkstes novadā”  
 
          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot 
vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 10.12.2018. atzinumu Nr.1-18/10257 par 
Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 „Kārtība, kādā tiek izsniegta 
atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”, ar 12 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, 
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Izdar īt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.12/2018 
“K ārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Ilūkstes novadā” šādus precizējumus: 

1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: „K ārtība, kādā tiek izsniegta atļauja 
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”; 

1.2. izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar Alkoholisko 
dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu”; 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Ilūkstes novada pašvaldība izsniedz atļauju mazajai alkoholisko dzērienu darītavai (turpmāk-
ražotājs) pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā;  

1.4. aizstāt saistošo noteikumu 3.punktā ciparu  “2” ar  ciparu “1”; 

1.5. izteikt saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: “4.3. telpu plāns un citi ražošanas 
vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir ražotāja rīcībā un tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai 
par atļaujas izsniegšanu; 

1.6. aizstāt saistošo noteikumu 5. punktā ciparu  “1”ar  ciparu “2”; 

1.7. svītrot  saistošo noteikumu 6.1. apakšpunktā  vārdu “saistošo”; 

1.8. izteikt saistošo noteikumu 7.punkta ievaddaļu  šādā redakcijā: “7. Il ūkstes novada dome ar 
motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju šādos gadījumos:”; 

1.9. izteikt  saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: ”8. Lēmumu par atļaujas anulēšanu 
Ilūkstes novada dome pieņem viena mēneša laikā no 7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par 
to rakstveidā nekavējoties paziņo atļaujas saņēmējam”.  



1.10. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdu “komersants” ar vārdu “ražotājs”. 
 
2. Pēc 1.punktā noteikto precizējumu iestrādes saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 „Kārtība, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Ilūkstes novadā”, saistošie noteikumi tiek publicēti Ilūkstes novada pašvaldības izdevumā 
Ilūkstes Novada Vēstis”. 

 

Pielikumā: precizēti saistošie noteikumi Nr.12/2018 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” ar 
paskaidrojuma rakstu, pavisam uz 5 lapām. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                  Stefans Rāzna 


