
P R O J E K T S

APSTIPRINĀTI 
                                                                                                               Rēzeknes novada domes

2011.gada ___.janvāra sēdē
                          (protokols Nr.2, __.§)

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __.janvāra saistošie noteikumi Nr.___
„Par k ārt ību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko

dzērienu ražošanai”

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

1. Vispār īgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu

ražotā vīna, raudzēto dzērienu 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.

1.2. Atļauju (1.Pielikumā  – Atļaujas veidlapa)  Rēzeknes novada pašvaldības vārdā  izsniedz
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors.

2. Pieteikuma iesniegšanas kārt ība
2.1. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, turpmāk tekstā

– Atļauja, saņemšanai komersants Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai pagastu
pārvaldēs iesniedz pieteikumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi komersanta
atbildīgā amatpersona un kurā norādīts:

2.1.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
2.1.2. saražojamo  alkoholisko  dzērienu  sortiments  un  apjoms,  un/vai  absolūtā  alkohola

daudzums;
2.1.3. ražošanas vieta (adrese).
2.2. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
2.2.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
2.2.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
2.2.3. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.

3. Atļaujas izsniegšanas kārt ība
3.1. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
3.2. Atļauja netiek izsniegta, ja:
3.2.1. komersants nav iesniedzis visus šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;
3.2.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
3.2.3. ražošanu plānots veikt vietā,  kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija,

atkritumu  savākšana,  kanalizācijas  novadīšana  u.tml.)  un  neatbilst  tās  izmantošanas
mērķim;

3.2.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
3.2.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu, ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka

daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;
3.2.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
3.2.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
3.2.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu

personu tiesību aizsardzību.

4. Atļaujas atcelšana
4.1. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta šādos gadījumos:



4.1.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
4.1.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
4.1.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
4.1.4. alkoholisko  dzērienu  ražošana  Atļaujā  norādītajā  vietā  būtiski  apdraud  sabiedrisko

kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
4.2. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

5. Noslēguma jautājums
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                          M.Švarcs



1.Pielikums

RĒZEKNES NOVADA
PAŠVALDĪBA

REĢ.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,

e–pasts: info@rdc.lv

Informācija internetā:    http://www.rezeknesnovads.lv  

ATĻAUJA 
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI 

PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZ ĒRIENU RAŽOŠANAI R ĒZEKNES NOVADĀ
Rēzeknē

2011.gada ____________          Nr._________

Komersanta nosaukums un juridiskā adrese:
_______________________________________________________________

Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.:
______________________________________________________________
Ražošanas vieta:
_____________________________________________________________
Ražošanas veids:
_____________________________________________________________
Atļauja derīga:

         Atļauta izsniegta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada __.janvāra
saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai” Nr._  2.2.punktu.
         Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra
izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Pašvaldība izpilddirektors V.Uzvārds

Uzvārds
tālrunis


