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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2019.gada 16.oktobrī

Nr.8/2019
(protokols Nr.17-22.§.)

Saistošie noteikumi NR.8/2019
“Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā
publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16. punktu un
43.panta pirmās daļas 3. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību
izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā publisko
pasākumu norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju,
Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļauju alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos (turpmāk –
Atļauja). Atļauja tiek izsniegta uz noteiktas formas veidlapas (1.pielikums).
3. Atļauju pašvaldība izsniedz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu
plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, izklaides vai atpūtas pasākumos
publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
4. Atļauju neizsniedz reliģisko svētku un piemiņas pasākumu, bērnu un skolēnu
svētku un sporta pasākumu norises vietās.
5. Atļauju var saņemt tikai tie komersanti, kuri papildus alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību publiskos
pasākumos.
6. Lai saņemtu Atļauju, Inčukalna novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Inčukalna novada domē vai kancelejā Vangažu pilsētas pārvaldē komersants iesniedz
iesniegumu (iesnieguma veidlapa – 2.pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus:

6.1. speciālās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības atļaujas (licences) apliecinātu kopiju;
6.2. rakstisku piekrišanu no pasākuma rīkotāja (izņemot, ja pasākuma rīkotājs
ir pašvaldība).
7. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma norises laiku, kas nav ilgāks par 7
(septiņām) kalendāra dienām.
8. Atļauju izsniedz, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, un nav citos
normatīvos aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
9. Atļauju vai atteikumu komersantam izsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
10. Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju pašvaldības vārdā izsniedz Inčukalna
novada pašvaldības izpilddirektors. Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt
Inčukalna novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā viena mēneša
laikā no tā saņemšanas dienas.
11. Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta pašvaldības noteiktā nodeva par
izbraukuma mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem publisko pasākumu
norises vietā.
12. Atļauju var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs
nav tiesīgs nodot to citai personai.
13. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:
13.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;
13.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
13.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā;
13.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā tirdzniecības vietā;
13.5. atkritumu konteineru nodrošināšanu pie savas tirdzniecības vietas, tukšā
iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām.
14. Pašvaldība kontrolē saistošo noteikumu izpildi.
15. Pašvaldības policija vai policija, kurai pašvaldība deleģējusi funkcijas izpildi,
par saistošo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot administratīvo pārkāpumu
protokolus savas kompetences robežās.
16. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai
uzlikt naudas sodu līdz EUR 1400,00.
17. Administratīvo pārkāpuma protokolus izskata pašvaldības Administratīvo
pārkāpumu komisija.
18. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
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1. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības
2019.gada18.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
ATĻAUJA
izbraukuma tirdzniecībai ar
alkoholiskajiem dzērieniem publisko pasākumu norises vietās
Nr._________________
Komersants

Juridiskā
adrese
Komersanta
vienotais
reģistrācijas Nr.
reģistrācijas datums
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai Nr.
Izbraukuma tirdzniecības
vieta
Pasākums

Atļauja derīga
no
līdz

Amats

/paraksts/

V.Uzvārds

2. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības
2019.gada 18.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
20_____.gada _________________

(komersanta nosaukums)
(reģistrācijas numurs)
(juridiskā adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
Atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar
alkoholiskajiem dzērieniem publisko pasākumu norises vietās
Lūdzu izsniegt vienreizēju atļauju izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem
dzērieniem Inčukalna novada pašvaldībā,

(pasākuma vieta)
sakarā ar
(pasākuma organizators)
rīkoto
pasākumu
(pasākuma nosaukums)
Izbraukuma tirdzniecības laiks:
no _____. gada ____._____________ plkst.__________
līdz _____. gada ____._____________ plkst.__________.
Izbraukuma
tirdzniecības
____________________________________________
(adrese)
Par izbraukuma tirdzniecību atbildīgā persona ir

vieta

(amats, vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese)
Pielikumā:
1. Speciālās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības
atļaujas (licences) apliecināta kopija;
2. Pasākuma organizatora rakstiska piekrišana (ja, pasākuma organizators nav
Inčukalna novada pašvaldība).
Komersanta
amatpersonas amats
Vārds,
uzvārds
Paraksts

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
“Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā
publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā”
1.
Projekta Saistošie noteikumi paredz vienotas prasības ielu tirdzniecības
nepieciešamības
un tirdzniecības organizēšanas vietas saskaņošanai publiskās
pamatojums
vietās ar pašvaldību un rada nepieciešamību pašvaldībai izdot
atbilstošas
atļaujas.
Projekts
nepieciešams,
lai
izpildītu Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo
daļu. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā
Inčukalna novada pašvaldība saskaņo alkoholisko dzērienu
izbraukumu tirdzniecību publisku pasākumu vietās.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ar pašvaldību
izklāsts
jāsaskaņo
alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecība
izbraukuma tirdzniecībā publiskos pasākumos.
3. Informācija par Pašvaldības budžets būtiski netiks ietekmēts, tomēr tiks
plānoto
projekta iekasēta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskajās
ietekmi uz pašvaldības vietās. Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un jaunas darba
budžetu
vietas
4. Informācija par Saistošie noteikumi paredz vienotu procedūru pašvaldības
plānoto
projekta atļaujas saņemšanai. Saistošie noteikumi attiecas uz
ietekmi
uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir
uzņēmējdarbības vidi saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un
pašvaldības teritorijā plāno alkoholisko dzērienu izbraukumu tirdzniecību publiskos
pasākumos.
5. Informācija par Lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu izbraukuma
administratīvajām
tirdzniecībai, komersantam jāgriežas Inčukalna novada
procedūrām
pašvaldībā. Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un
kontroli veic Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļa.
6. Informācija par Nav notikušas
konsultācijām
ar
privātpersonām
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