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Amatas novadā

2011.gada 16.februārī

Saistošie noteikumi Nr.2
Apstiprināti
ar Amatas novada domes
2011.gada 16.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2)

Par kārtību, kādā saskaņojama
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos, izņemot kioskos)
Amatas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā –
Tirdzniecība).
II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
2. Komersants saskaņojuma saņemšanai Amatas novada domē iesniedz
pieteikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1., kuru parakstījusi un ar zīmogu
apstiprinājusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:
2.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
2.2. plānotās Tirdzniecības veikšanas vieta (adrese) un termiņš
3. Pieteikumam pievieno komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot
oriģinālu).
III. Atļaujas izsniegšana
4. Atļauju Tirdzniecībai sagatavo un izsniedz Amatas novada pašvaldības
Teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa.

5. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā uz vienu
kalendāro gadu.
IV. Noslēguma jautājumi
6. Saskaņojumu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu var apstrīdēt Amatas novada
domes priekšsēdētājai, bet pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.
7. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Amatas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Amatas Avīze”.

Domes priekšsēdētāja

E.Eglīte

Pielikums 1
Amatas novada domes 16.02.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.2

Amatas novada pašvaldībai

(komersanta nosaukums, juridiskā adrese)

tālrunis
(vienotais
reģistrācijas Nr.)

PIETEIKUMS
SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANAI ALKOHOLISKO DZĒRIENU
MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒ

Lūdzu izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

(tirdzniecības vieta)

(tirdzniecības darbības laiks)

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Amatas novada domes saistošajiem
noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību novietnē.

(vārds,
uzvārds)

(paraksts)

(datums)

PIETEIKUMAM PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI:

1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Pielikums 2

