
 
 
 

 
 
 
 

Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 29.novembrī   
                                                                                                                                    Nr.12/2018 

                                                                                                                 
APSTIPRINĀTI     

ar Ilūkstes novada domes  
29.11.2018. lēmumu Nr.378  

(protokols Nr.13, 13.§) 
 

              PRECIZĒTI  
ar Ilūkstes novada domes  

20.12.2018. lēmumu Nr.413 
(protokols Nr.15, 19.§) 

 
 

„K ārt ība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” 

 
 

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

 
 

I. Vispār īgie jautājumi 
 

1. 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.  

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā (turpmāk- atļauja) pieņem Ilūkstes novada 
dome. 

 
II. Pieteikuma iesniegšanas kārt ība 

 
3. Lai saņemtu atļauju, ražotājam Ilūkstes novada pašvaldības Vienotajā valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz pieteikums (1.pielikums), kuru parakstījusi ražotāja 
atbildīgā amatpersona un kurā norāda: 

3.1. ražotāja nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs; 
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments , apjoms vai absolūtā alkohola  

            daudzums; 
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3.3. ražošanas vieta (adrese). 

4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 

4.1. ražotāja reģistrācijas apliecība; 
4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija; 
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. 

 
III. At ļaujas izsniegšanas kārt ība 

 
5. Atļauju (2. pielikums) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. 
6. Atļauja netiek izsniegta, ja: 

6.1. ražotājs nav iesniedzis visus noteikumu 4.punktā minētos dokumentus; 
6.2. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, 
atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim; 
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 

            6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas ēkās 
un teritorijā un ne tuvāk kā 300 (trīs simti) metri no šīm ēkām vai to teritorijās; 
            6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; 
            6.4.3. daudzdzīvokļu mājā; 

6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību. 

 
IV. At ļaujas anulēšana 

 
7. Ilūkstes novada dome ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju šādos gadījumos: 

7.1. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim; 
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā; 
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko 
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 

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. 

 
 
Domes priekšsēdētājs            Stefans Rāzna   
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                                                                                                                                           1.pielikums  

                                                    Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra 
                                                                                                        saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018  

                                                                                „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”  

                                                 
 

 
 
Ilūkstē, 20__.gada __._____________  
 
___________________________________________________________________________ 

( ražotāja nosaukums, reģistrācijas numurs) 

___________________________________________________________________________ 
(juridiskā adrese) 

 
PIETEIKUMS  

atļaujas saņemšanai 
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes 

novadā 
 
Lūdzu izsniegt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai. 
  
Ražošanas vieta (adrese): 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms vai absolūtā alkohola daudzums: 
  
_________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Pielikumā:  
1. ražotāja reģistrācijas apliecības kopija;  
2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;  
3. telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu.  
 
 
Ražotāja amatpersonas amats _______________________________________________  
 
Vārds, uzvārds______________________________________________________________  
 
Paraksts ____________________________ 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs            S.Rāzna   
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                                                                                                                                        2.pielikums  
                                                    Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra 

                                                                                                     saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018  
                                                                                „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” 
  
                                      
 

 
ATĻAUJA 

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI P ĀRĒJO ALKOHOLISKO 
DZĒRIENU RAŽOŠANAI IL ŪKSTES NOVADĀ 

 
Ilūkstē 

 
20__.gada __.__________                       Nr._____ 
 
Il ūkstes novada pašvaldība izsniedz atļauju: 
 
Ražotāja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs:  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Ražošanas vieta: _______________________________________________________________ 
 
Ražošanas veids: _______________________________________________________________ 
 
Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms vai absolūtā alkohola daudzums: 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Atļauja derīga: no 20__. gada __._____________ līdz 20__. gada __._______________. 
 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošo 
noteikumu Nr. 12/2018 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” 2.punktu un Ilūkstes 
novada domes 20___.gada _______ lēmumu Nr. „________________” (protokols Nr.__ ; ___ . 
§). 

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmuma reģistra izsniegtu 
reģistrācijas apliecību. 

 
 
 
 

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs                             S.Rāzna 
 
 
Z.v. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Il ūkstes novada pašvaldības 2018.gada  29.novembra saistošajiem noteikumiem  Nr.12/2018 
 „ K ārt ība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”  
 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācijai 
1. Projekta satura izklāsts 

 
 
Tiesiskais regulējums - 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. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 

 
Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā 
Ilūkstes 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 

 

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
 

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

 

Saistošie noteikumi ļauj ražotājam saņemt atļauju vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību. 

 

5. Informācijas par plānoto 
projekta ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Ražotājs par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Ilūkstes novada pašvaldībā. 

6. Konsultācijas ar 
privātpersonām 
 

Saistošo noteikumu projekta izstrādē netika veiktas 
konsultācijas ar privātpersonām. Saistošo noteikumu 
projekts ievietots Ilūkstes novada pašvaldības mājas 
lapā www.ilukste.lv  
 

 
 

 
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna   
 


