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SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr. 13 
“Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs 

Nīcas novadā” 
 

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

(Precizēts ar  12.11.2018 sēdes lēmumu) 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Nīcas novada pašvaldībā saskaņojama 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, laika periodu kalendārajā gadā, 
kad atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, un maksimāli 
pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos. 
 
2. Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai 
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. 
 
3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no katra kalendārā 
gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 
 
4. Saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē izsniedz Nīcas 
novada domes izpilddirektors (Saskaņojuma paraugs 1.pielikumā). 
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II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība 
5. Lai saņemtu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietas 
saskaņojumu (turpmāk tekstā - Saskaņojums), komersants Nīcas novada domē 
iesniedz pieteikumu (pieteikuma paraugs 2.pielikumā), kurā norādīts: 

5.1. komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un 
kontaktpersonas tālruņa numurs; 
 5.2. komercdarbības vieta - vietas, kurā plānots veikt alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību novietnē, adrese; 
 5.3. komersanta pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese un 
citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir; 

5.4. termiņš, uz kādu komersants vēlas saņemt Saskaņojumu alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē 5.2.apakšpunktā minētajā vietā; 

5.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes darba laiks; 
 5.6. alkoholisko dzērienu veidi. 
 
6. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus: 
 6.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 
 6.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai 
alus tirdzniecības licences kopija (uzrādot oriģinālu). 
 
7. Ja komersants nav 5.2.apakšpunktā minētās vietas īpašnieks, papildus 
pieteikumam jāpievieno 5.2.apkšpunktā minētās vietas lietošanas tiesību apliecinoša 
dokumenta kopija. 

 
III. Saskaņojuma izsniegšanas kārtība 

 
8. Saņemot pieteikumu, Nīcas novada domes izpilddirektors pārbauda, vai tajā 
norādīta visa pieprasītā informācija un pievienoti visi šajos saistošos noteikumos 
minētie dokumenti. 
 
9. Ja pieteikuma nav norādīta visa 5.punktā pieprasītā informācija, izņemot 
5.1.apakšpunktā minētais kontaktpersonas tālruņa numurs, vai nav pievienota 
6.punktā noteikto dokumentu kopijas, Nīcas novada domes izpilddirektors par to 
informē komersantu, nosakot termiņu nepilnību novēršanai. 
 
10. Nīcas novada domes izpilddirektors izskata pieteikumu 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas un pieņem lēmumu par Saskaņojuma 
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Saskaņojumu. 
 
11. Saskaņojumu izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 5 
(pieciem) gadiem. 
 
12. Saskaņojums netiek izsniegts, ja: 
 12.1. komersants 9.punktā minētajā gadījumā mēneša laikā neiesniedz 
pieprasīto informāciju vai dokumentus; 
 12.2. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 



 12.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas 
mērķim; 
 12.4. alkoholisko dzērienu tirdzniecība no novietnes būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. 
 

13. izslēgts   
        ( ar  12.11.2018 sēdes  lēmumu) 

 
IV. Saskaņojuma atcelšana 

 
14. Nīcas novada domes izpilddirektors ar motivētu lēmumu ir tiesīgs atcelt 
Saskaņojumu, ja: 
 14.1. komersants Saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 
 14.2. izbeigta attiecīgā komercdarbība Saskaņojumā norādītajā vietā; 
 14.3. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
novietnes atrašanas vietu; 
 14.4. komersants patvarīgi mainījis alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
darba laiku; 
 14.5. Saskaņojums ir nodots citai personai; 
 14.6. komersants neievēro normatīvo aktu prasības alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības jomā; 
 14.7.  alkoholisko dzērienu tirdzniecība no novietnes būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesības. 
 
15. Lēmumu par Saskaņojuma atcelšanu Nīcas novada domes izpilddirektors pieņem 
desmit darba dienu laikā pēc 12.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to 
rakstveidā paziņo Saskaņojuma saņēmējam. 

 
 

V. Noslēguma jautājumi 

16. Nīcas novada domes izpilddirektora lēmumu par Saskaņojuma izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt Saskaņojumu vai par izsniegta Saskaņojuma atcelšanu var 
apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Nīcas novada domē Administratīvā procesa likumā 
noteiktā kārtība un termiņos. 

17. Nīcas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt 
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS     A.PETERMANIS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


