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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ķegumā 
 

2021.gada 14.aprīlī                                                 Nr. KND1-6/21/8 

APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2021.gada 14.aprīļa 
lēmumu Nr.KND1-3/21/141. 
(protokols Nr.10, 8.§)      

 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 
 

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

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā”: 

Izteikt Saistošo noteikumu Pielikumu šādā redakcijā: 
 

“Pielikums 
Ķeguma novada domes  

04.02.2021. saistošajiem noteikumiem  
Nr.KND1-6/21/2 

 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr. 90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
tālr. 650 38883, 25746001, dome@kegums.lv 

_________________________________________________________________________________ 
 

Ķegumā 
 
__.__.____. Nr. _____________ 

ATĻAUJA 
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU 

RAŽOŠANAI ĶEGUMA NOVADĀ 
 
 Ķeguma novada pašvaldība atļauj: 
 
Fiziskas personas (saimnieciskā  



2 
 

darba veicēja) vārds, uzvārds 
/komersanta nosaukums 
un juridiskā adrese: 
 
Saimnieciskās darbības nodokļu 
maksātāja kods/ komersanta reģ. Nr. 
 

 

Ražošanas vieta: 
 

 

Ražošanas veids: 
 

 

Atļauja derīga līdz: 
 

 

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ķeguma novada domes 04.02.2021. saistošo noteikumu 
Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 2.punktu. 
 
 
Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors     (V.Uzvārds) 
 
Z.v.“ 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                       R.Ūzuls 
14.04.2021. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ķeguma novada domes 2021.gada 14.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/21/8 
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.KND1-6/21/2 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ķeguma novada teritorijā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

2020.gada 7.janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi likumā 
“Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, ar kuru tika 
izslēgts likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”  
4.panta 5.8 punkts, kurš paredzēja Reģistra uzdevumu izsniegt 
Reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem 
reģistrācijas apliecību.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumu grozījumi izsaka Saistošo noteikumu 
Pielikumu jaunā redakcijā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs. 

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

Neattiecas.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Neattiecas 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināma 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                       R.Ūzuls 
14.04.2021. 
datums 


