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LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV- 4220

Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv 
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

Kocēnu novada Kocēnu pagastā
APSTIPRINĀTI

ar Kocēnu novada domes
2012. gada 13. jūnija sēdes

                                                         lēmumu ( protokols Nr. 8, 5.§ )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2012

“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai”

     
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu

 aprites likuma 8.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Kocēnu 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.

2. Atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kocēnu novada 
pašvaldībā (turpmāk – Atļauja) izsniedz Kocēnu novada dome (Atļaujas paraugs pielikumā).

3.  Lai  saņemtu  Atļauju,  komersantam  Kocēnu  novada  domes  Lietvedības  nodaļas 
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai Vaidavas, Dikļu, Bērzaines, Zilākalna pagastu pārvaldēs 
jāiesniedz: 

3.1.  Ar  komersanta  atbildīgās  amatpersonas  parakstu  apstiprināts  iesniegums,  kurā 
jānorāda: 

3.1.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;

3.1.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.3.  saražojamo  alkoholisko  dzērienu  sortiments  un  apjoms,  un/vai  absolūtā  alkohola 
daudzums;

3.1.4. ražošanas vieta (adrese);

3.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

3.3. ražošanas vietas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

4. Kocēnu novada dome izskata iesniegumu Atļaujas saņemšanai un Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai  atteikumu izsniegt 
Atļauju.

5.  Kocēnu  novada  dome  Atļauju  izsniedz,  ja  ražošana  paredzēta  šādās  pašvaldības 
teritorijās:
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5.1. Kocēnu, Vaidavas, Dikļu, Zilākalna, Bērzaines pagastu lauku teritorijās, kur saskaņā ar 
Teritorijas plānojumu atļauta lauksaimniecība un mežsaimniecība; 

5.2. Kocēnu, Rubenes, Vaidavas, Dikļu, Zilākalna un Bērzaines ciemos:

5.2.1. teritorijās, kurās saskaņā ar Teritorijas plānojumu atļauta ražošana;

5.2.2.  ēkās,  kurās  atļauta  sabiedriskā  ēdināšana (izņemot  šo  noteikumu 6.4.1.  un 6.4.2. 
punktos noteiktajos gadījumos).

6. Kocēnu novada dome atsaka izsniegt Atļauju, ja:

6.1. komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;

6.2. komersants 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 iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai 
citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;

6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un 
citu personu tiesību aizsardzību.

7. Kocēnu novada dome ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto Atļauju, ja:

7.1. komersants 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 atcelšanu Kocēnu novada dome pieņem (1) viena mēneša laikā pēc 
7.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to nekavējoties rakstveidā paziņo Atļaujas 
saņēmējam.

9. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz (1) vienu gadu.

10.  Šo  saistošo  noteikumu  prasību  izpildes  kontroli  veic  Kocēnu  novada  domes 
izpilddirektors.

11.  Kocēnu  novada  domes  izdoto  administratīvo  aktu  vai  faktisko  rīcību  var  pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Saistošie noteikumi publicējami Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu 
Novada Vēstis”,  pašvaldības interneta mājas lapā  www.kocenunovads.lv,  un stājas spēkā 
likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs             Jānis Olmanis

http://www.kocenunovads.lv/
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Kocēnu novada domes 2012. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par kārtību, kādā 
tiek izsniegtas atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrā daļā paredzēts, ka  vietējā 
pašvaldība  izdod  saistošos  noteikumus,  kuros  nosaka  kārtību,  kādā 
komersants ir tiesīgs saņemt atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu 
vai  pārējo  alkoholisko  dzērienu  ražošanai.  Alkoholisko  dzērienu  aprites 
likums  paredz,  ka  ar  atvieglotiem  nosacījumiem  atļauts  gadā  ražot  un 
realizēt 15000 litru mājās darīta vīna vai raudzēto dzērienu un līdz 100 litru 
destilēto  dzērienu  no  savā  īpašumā  vai  valdījumā  esošajos  dārzos  un 
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot 
spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus). 
Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav noteikta.

2.  Īss projekta izklāsts Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Kocēnu novada domē 
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.

3. Informācija par plānoto 
projekta  ietekmi  uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 
Lai  nodrošinātu  saistošo  noteikumu  projekta  izpildi  nav  nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto 
projekta  ietekmi  uz 
uzņēmējdarbības  vidi 
pašvaldības teritorijā

Ar Saistošo noteikumu projektu noteiktā mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums, ir komersanti, kuri paši 
ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā 
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem 
vai  savvaļā  augošiem  augiem  (neizmantojot  spirtu  vai  citu  saražotos 
alkoholiskos dzērienus).

5. Informācija  par 
administratīvajām 
procedūrām

Komersants var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Kocēnu novada 
domē un pagastu pārvaldēs.
Pašvaldības  lēmumu  par  atteikumu  izsniegt  atļauju  vai  lēmumu  par 
atļaujas  atcelšanu  komersants  ir  tiesīgs  pārsūdzēt  tiesā,  atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma normām.

6.  Informācija  par 
konsultācijām  ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs                                                                             Jānis Olmanis


