
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Dagdā 

2020.gada 27.februārī 
Nr. 2020/ 4 

(protokols Nr.4, 7.§) 

 

 

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

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība izsniedz atļauju 

mazajai alkoholisko dzērienu darītavai (turpmāk - ražotājs) pašu ražotā vīna, raudzēto 

dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā (turpmāk - atļauja) pieņem Dagdas novada 

dome. 

 

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 

 

3. Lai saņemtu atļauju, ražotājam Dagdas 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; 

3.3. ražošanas vieta (adrese). 

 

4. Pieteikumam pievienojami sekojoši dokumenti: 

4.1. ražotāja reģistrācijas apliecība; 

4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesības 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. Atļaujas izsniegšanas kārtība 

 

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. Atļaujas anulēšana 

 

7. Dagdas 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 Dagdas novada dome pieņem viena mēneša laikā no 

7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā nekavējoties paziņo atļaujas 

saņēmējam. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dagdas novada 

pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”. 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 

 

 

 

 

 



 

1. pielikums 

Saistošajiem noteikumiem  

„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā” 

 

 

PIETEIKUMS 

atļaujas saņemšanai vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo  

alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā 

 

 

20__.gada __._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(ražotāja nosaukums, reģistrācijas numurs) 

___________________________________________________________________________ 

(juridiskā adrese) 

 

 

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 ____________________________ 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 



 

2. pielikums 

Saistošajiem noteikumiem 

„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 

starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā” 

 

 

ATĻAUJA 

VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO 

ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI DAGDAS NOVADĀ 

 

Dagdā, 20__.gada __.__________                                                                  Nr._____ 

 

Dagdas 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 Dagdas novada pašvaldības 27.02.2020. saistošo noteikumu 

Nr.2020/4 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā” 2.punktu un Dagdas novada domes 

20___.gada _______ lēmumu „________________” (protokols Nr.__ ; ___ .§). 

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmuma reģistra izsniegtu 

reģistrācijas apliecību. 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                       A.Trūlis 

 


