
 
 
 

 

 

Mārupes novada dome 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2016 

Mārupē 
 

Apstiprināti ar Mārupes novada domes 

2016. gada  26. maija 

sēdes  Nr. 6  lēmumu Nr. 9 
  

Precizēti ar Mārupes novada domes 

2016. gada  29. jūnija  
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 8  

 

 

Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu  
un Alkoholisko   dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība  

izsniedz atļauju ( turpmāk tekstā – atļauja)  pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai, mazajai alkoholisko dzērienu darītavai, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos 

dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos 

alkoholiskos dzērienus. 

 

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

ražošanai Mārupes novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Mārupes novada dome.  Lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

II.  Pieteikuma iesniegšanas kārtība  

3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Mārupes novada domē (Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes 
novads) jāiesniedz pieteikums, tajā norādot: 

3.1. komersanta nosaukumu,  reģistrācijas numuru, adresi korespondences nosūtīšanai, kontakttālruni; 

3.2. ražošanas vietu (adresi) un īpašuma kadastra numuru; 
3.3. telpu īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija; 

3.4. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu gadā, un/vai absolūtā alkohola daudzumu; 

3.5. numuru un datumu līgumam, kas noslēgts  ar  AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” un  apliecina 

centralizētas kanalizācijas esamību vai numuru un datumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem  (ne vecākiem kā 3 (trīs) mēnešus no iesnieguma iesniegšanas brīža), 

kas apliecina citu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tehnisko risinājumu; 



3.6. numuru un datumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” izsniegtajam apliecinājumam par ražošanas 

procesā novadīto notekūdeņu pieņemšanu (ja ir noslēgts līgums), kas atbilst sadzīves tipa notekūdeņiem;  
3.7. līguma kopiju ar sadzīves atkritumu savākšanas uzņēmumu.  

 

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība 

4. Atļauju izsniedz bez maksas uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (trīs) gadiem, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  
 

5.       Mārupes novada dome atsaka izsniegt atļauju šādos gadījumos: 

5.1. komersants nav iesniedzis visus šajos saistošajos noteikumos  minētos dokumentus; 
5.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas, kas maina faktisko situāciju.  

5.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota un neatbilst tās izmantošanas mērķim; 

5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 
5.4.1.        izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai 

citu militāro formējumu  ēkās un teritorijā kā arī tuvāk kā 300 (trīs simti) metri no šīm ēkām vai teritorijām; 

5.4.2.        ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; 

5.4.3.        daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā; 
5.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību 

aizsardzību; 

5.6. ražošanu plānots veikt zemes gabalā, kuram piekļaujas centralizēto notekūdeņu  pieslēguma vieta, bet tā 
nav izveidota. 

 

IV. Atļaujas anulēšana 
6.Mārupes novada  dome  var anulēt izsniegto atļauju  šādos gadījumos: 

6.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 

6.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim; 

6.3.izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā; 
6.4.alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu 

tiesību aizsardzību. 

 

V. Noslēguma jautājums 

7.Saistošie noteikumi  stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.    

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs    /paraksts/     Mārtiņš Bojārs 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

Pielikums  
 

 

 

 

ATĻAUJA 

VĪNA, RAUDZĒTO  DZĒRIENU VAI  PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI 

MAZAJAI ALKOHOLISKO DZĒRIENU DARĪTAVAI MĀRUPES NOVADĀ 

 

Mārupē  

 
____.____._____            Nr._____ 

 

Mārupes novada pašvaldība izsniedz atļauju: 

 
Komersanta nosaukums 

un juridiskā adrese:  

 
Komersanta reģistrācijas 

apliecības Nr.: 

 
Ražošanas vieta: 

 

Ražošanas veids: 

 
Atļauja derīga: 

 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības ___.gada __.__________ saistošo 
noteikumu Nr. _____ „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai  mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā” 2.punktu un Mārupes 

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

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

apliecību. 

 
 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs                    Mārtiņš Bojārs  

 

 

 

 

 

 


