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Apstiprināti ar Baldones pilsētas
ar lauku teritoriju domes
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Groz
Grozīījumi:
• ar Baldones novada domes 2009.gada 8.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.15 (prot.Nr.8, 9.§)
• ar Baldones novada domes 2013.gada 3.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.7, 10.§)
Alkoholisko dz
dzēērienu tirdzniec
tirdzniecīības noteikumi Baldones novad
novadāā izbraukuma
tirdzniec
tirdzniecīībā pas
pasāākumu norises laik
laikāā
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”
21. un 43. pantu un LR likuma “Alkoholisko
dzērienu aprites likums” 8. pantu.

1. Visp
Vispāārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu tirdzniecības
tirdzniecībā pasākumu norises vietās Baldones novadā.
( Grozīts ar 08.04.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

kārtību izbraukuma

1.2. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība pasākumu norises vietās atļauta tikai juridiskām
personām, kas LR “Alkoholisko dzērienu aprites likums” noteiktā kārtībā ir saņēmušas
speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai un pašvaldības izsniegtu
tirdzniecības atļauju.
2. Alkoholisko dz
dzēērienu tirdzniec
tirdzniecīības kārt
rtīība
2.1. Alkoholiskos dzērienus izbraukuma tirdzniecībā atļauts tirgot sabiedrisko pasākumu
norises vietās visā pilsētas un pagasta teritorijā izņemot:
( Grozīts ar domes 03.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.10)

2.1.1. izglītības iestāžu un ārstniecības iestāžu telpās un teritorijā 100 m radiusā ap tām;
2.1.2. daudzdzīvokļu māju teritorijās;
2.1.3. tuvāk par 100 m no blīvi apbūvētām individuālo vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo
māju teritorijām;
2.2. Sabiedrisko pasākumu laikā atļauts realizēt stipros alkoholiskos dzērienus tikai izlejamā
veidā patēriņam uz vietas, alu, sidru un alkoholiskos kokteiļus oriģinālajā iepakojumā,
izņemot stikla tarā.
2.3. Sabiedrisko pasākumu laikā atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus līdz pasākuma beigām.
3. Alkoholisko dz
dzēērienu tirgot
tirgotāāju pien
pienāākumi:
3.1. Alkoholisko dzērienu tirgotāji sabiedrisko pasākumu norises laikā ir atbildīgi par :
3.1.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
3.1.2. LR likuma “Alkoholisko dzērienu aprites likums” prasību ievērošanu;

3.1.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības vietā;
3.1.4. sanitāro normu ievērošanu tirdzniecības vietās;
3.1.5. tīrības ievērošanu ierādītajā tirdzniecības vietā;
3.1.6. tukšā iepakojuma un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības beigām.
4. Pa
Paššvald
valdīības pien
pienāākumi
4.1. Pašvaldība, izpilddirektora personā, izsniedz tirdzniecības atļaujas juridiskām personām,
kurām ir visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti alkoholisko dzērienu tirdzniecības
( reģistrācijas apliecība, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence, kontaktpersonu
saraksts).
( Domes 03.04.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)
4.2. Pašvaldības atbildīgais darbinieks (tirgus inspektors) ierāda tirdzniecības vietu un
iekasē tirdzniecības nodevu.
5. Atbild
Atbildīība par noteikumu pārk
rkāāpšanu.
Atbildība par noteikumu pārkāpumiem iestājas atbilstoši Baldones novada saistošajiem
noteikumiem „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”.
( Domes 03.04.2013. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā)
Domes priekšsēdētāja
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