SUVENĪRI
Ķeguma novada pašvaldības sešās publiski pieejamās ēkās uz vietas ir iespēja iegādāties
dažādu veidu suvenīrus:







Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma
novads,
Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegums, Ķeguma novads,
Ķeguma pilsētas bibliotēkā, Skolas ielā 6, Ķegums, Ķeguma novads,
Ķeguma novada muzejā, Tomes pagasts, Ķeguma novads,
Rembates VPVKAC(Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs),
Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads,
Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Ķeguma novads.

Tiek piedāvāts iegādāties suvenīrus arī internetā, Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā
www.kegumanovads.lv sadaļā tūrisms – noderīga informācija. Visas preces ir ierobežotā
daudzumā.
1. Interneta pasūtījumu var veikt rakstot uz e-pastu turisms@kegums.lv .
2. E-pastā lūgums norādīt preces nosaukumu, kuru vēlies iegādāties, preces cena,
iegādāto preču skaitu.
3. E-pastā ir nepieciešams norādīt arī pasūtītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu,
dzīvesvietas adresi, kā arī pakomāta adresi un tālruņa numuru. (Personas dati
tiks uzglabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu pārzinis ir Ķeguma novada
pašvaldība.Personas datu apstrādes mērķis – rēķina izrakstīšana pasūtījumiem, kas
saistīti ar preces iegādi un piegādi, izmantojot interneta starpniecību suvenīru
iegādei).
4. Pēc pasūtījuma veikšanas tiks sagatavots un uz Jūsu e-pastu nosūtīts rēķins. Kad
rēķina apmaksa būs saņemta, Jūsu pasūtījums tiks sapakots un nosūtīts 1 - 2 darba
dienu laikā.
5. Pasūtījumi tiek nosūtīti, izmantojot pakomātu Omniva starpniecību (maksas
pakalpojums)
6. Cenrādis piegādei Latvijas teritorijā:
Sūtījumu izmērs
S izmēra sūtījumi
M izmēra sūtījumi
L izmēra sūtījumu

Cena pie pakomāta
2,88 EUR
3,88 EUR
4,88 EUR

https://mana.omniva.lv/parcel/new?discount=junijs20&language=lv
7. Pakomātu adreses pieejamas šeit: https://www.omniva.lv/privats/adreses

Suvenīri, lielākoties visi ir vietējo NVO(nevalstisko organizāciju), uzņēmēju vai amatnieku
ražojumi, tādā veidā pašvaldībai atbalstot vietējos uzņēmējus un iepazīstinot vietējos
iedzīvotājus kā arī viesus ar to piedāvāto preču klāstu. Ir arī suvenīri, kas izgatavoti pēc speciāla
pasūtījuma, īpaši izceļot novada simboliku un vietas, reprezentējot novadu.
Suvenīrs ir lieta, ko vietējais iedzīvotājs vai viesis var nopirkt kā dāvanu vai kā atmiņas lieta,
ko paņemt līdzi no Ķeguma novada.

Apsveikumu kartiņas ir roku darbs, katrai kartiņai izgatavots īpašs un unikāls dizains, ko
radījušas Ķeguma pensionāru biedrības “Radošās darbnīcas” čaklās rokdarbnieces. Kartiņām
ir dažādi izmēri – 14.5cm augstumā, 10.5cm platumā lielākajām kartiņām, mazajām kartiņām
– 8cm platumā, bet 8.5cm augstumā. Cena 1.16 EUR

Turpat līdzās atrodas un var iegādāties arī Ķeguma pensionāru rokdarbnieču naudas aploksnes.
Aplokšņu izmēri ir nestandarta – 9.5cm platumā, 6cm augstumā. Līdzīgi kā kartiņas, arī
aploksnes ir roku darbs un cita no citas atšķiras ar savu dizainu. Cena 1.16 EUR

Ar rokām locīti dāvanu maisiņi ir izgatavoti no bieza papīra, pieejamas dažādas krāsas. Izmēri
– 14cm augstumā, 8.5cm garums, 4.5cm platums. Arī šos radījušas Ķeguma pensionāru
biedrības “Radošās darbnīcas” čaklās rokdarbnieces. Cena 0.35 EUR

Savelkams atslēgu maciņš ir izgatavots no dabīgās ādas, ērti iekarams.
Izgatavotājs Ralfs Ramanis. Cena 2.90 EUR

Izmēri 6x6cm.

Ovālas ādas kastītes pieejamas dažādos toņos. Uz ovālo kastīšu vāciņa ir izšūts ādas ornaments.
Augstums kastītei ir 5cm, platums 5cm, garums 8cm. Apaļās kastītes pieejamas tikai raibi
dabiskajos ādas toņos. Izmēri 6cm platums un augstums. Paredzētas rotaslietu, citu sīku,
nozīmīgu vērtīgu lietu glabāšanai. Izgatavotājs Ralfs Ramanis. Cena 4.06 EUR

Kokvilnas auduma soma/iepirkuma maisiņš ir ērta un praktiska uz pleca liekama ikdienas
lietošanai iepirkumiem vai citu mantu pārvietošanai. Somas izmēri – 35cm platums, 40cm
augstumā, lence liekama uz pleca 65cm. Uz somas ir izšūta Ķeguma novada simbolika – saule
un novada nosaukums. Somas krāsa – tumši pelēka.
Ražotājs ir Z/S “Zarumi”
(www.zarumi.lv) Cena 5,80 EUR.

Laterna tējas svecei, lietošanai telpās. Laternas korpuss ir veidots no parafīna, kurā iestrādāti
dažādi kaltēti dabas un ēdamie materiāli – augi, ziedlapas u.c. Laternā iekšpuse tiek ievietota
tējas svece, lai izgaismotu laternu. Tējas svece korpusu nekausē, ja to novieto tieši pa vidu, līdz
ar to laternu var lietot neskaitāmas reizes. Komplektā ietilpst arī viena tējas svece. Izmērs:
diametrs 13 cm, augstums 13 cm. Vairāk informāciju var meklēt www.staduaudzetava.lv.
Izgatavotājs SIA Daba Jums. Cena 8,42 EUR.

Ziepes Svirli ir pieejama dažādos aromātos. Ir izgatavotas no dabiskajām minerālkrāsvielām,
kazas piena. Svars 70g. Vairāk par aromātiem vai pasūtījumiem vairumā un citu interesējošo
informāciju var meklēt www.staduaudzetava.lv . Izgatavotājs SIA Daba Jums. Cena 2,81
EUR.

Dāvanu komplekts, kura sastāvā ir ziepes, bišu vaska svece un vannas bumba. Vannas bumba
( izgatavošanas sastāvā ietilpst kazas piens, citronskābe, soda, minerālkrāsvielas, eļļa, ēteriskās
eļļas). Ziepes izgatavotas no dabiskajām minerālkrāsvielām, kazas piena. Vairāk par
aromātiem vai pasūtījumiem vairumā un citu interesējošo informāciju var meklēt
www.staduaudzetava.lv. Izgatavotājs SIA Daba Jums. Cena 9,83 EUR.

Ražotāja SIA CADE 100% ēteriskās eļļas pudelītēs satur 5ml.
Komplekts ar divām 5ml pudelītēm maksā 11,60 EUR.
Dāvana – kastīte ar vienu ēteriskās eļļas 5ml pudelīti maksā 8,12 EUR.
Ēterisko eļļu lietošanas noteikumi:










Telpu aromatizēšanai: pulverizatorā ar 50 ml ūdens izšķīdina 5 - 10 pilienus ēteriskās
eļļas. Sakrata un izsmidzina uz paklājiem, aizkariem, mēbelēm.
Vannām: 5 - 10 pilienus ēteriskās eļļas sajaukt ar 50 ml pienu, medu, vannas putām
vai sāli un tikai pēc tam pievienot vannas ūdenim.
Aukstām un siltām kompresēm: aukstā ūdeni vai karstā ūdenī (vēlamā temperatūra
līdz 60 grādiem pēc Celsija- lai izvairītos no apdegumiem) pievienojiet ūdenim 5 - 7
pilienus ēterisko eļļu. Samitriniet ēteriskās eļļas maisījumā kokvilnas audumu vai
marli, uzklājiet sāpošajai vietai, to nepieciešams turēt kamēr komprese atdziest līdz
ķermeņa temperatūrai.
Nopietnu saslimšanu vai stipru sāpju gadījumā vienmēr konsultējaties ar ārstu pirms
komprešu izmantošanas!
Masāžām: ēterisko eļļu masāžām izmanto tikai atšķaidītā veidā. Izšķīdiniet 1 - 5
pilienus ēteriskās eļļas 20 ml masāžai domātajā augu eļļā, vislabāk, piemēram,
mandeļu vai vīnogu kauliņu. Pirms masāžas obligāti testēt maisījumu, lai izslēgtu
alerģisku reakciju!
Kosmētisko līdzekļu aromatizēšana: pievienot kosmētiskam līdzeklim 1 - 4 pilieni.
Pirms aromatizēšanas obligāti testēt maisījumu, lai izslēgtu alerģisku reakciju!
Inhalācijās: pievienojiet 5 - 7 pilienus ēterisko eļļu traukā ielietam karstam ūdenim,
un ieelpojiet tvaikus.

Baltegles 100 % ēteriskajai eļļai piemīt šādas ārstnieciskās īpašības:







Eļļas farmakoloģiskās īpašības ļauj to atzīt par tonizējošu un baktericīdu līdzekli
piemīt izteiktas pretiekaisumu un antibakteriālas īpašības;
aktivizē dzimumdziedzeru un hormonālās sistēmas funkcijas;
mazina galvassāpes, reiboņus, līdzsvaro asinsspiedienu;
mazina tūsku;
nomierina, mazina stresu un arī uzlabo miegu;
nostiprina matu saknes un atveseļo galvas ādu no blaugznām;
attīra un dezinficē gaisu telpās.

Priedes 100 % ēteriskajai eļļai piemīt šādas ārstnieciskās īpašības:







ādā normalizē vielmaiņas procesus, pēc operācijām veicina ātrāku atveseļošanos;
unikālas baktericīdas īpašības - ar smaržu tā nogalina praktiski visas baktērijas un
vīrusus, kas izraisa slimības, tā iznīcina sēnītes;
psiho - emocionālā iedarbība: noņem vājumu, letarģiju, krampjus, reiboņus, svīšanu;
uzmundrinoša, īpaši noderīga cilvēkiem ar flegmatisku temperamentu;
kosmetoloģijā: novērš matu izkrišanu, nostiprina un aizsargā matus no klimata
ietekmes;
mazina
iekaisumus
un
sāļu
uzkrāšanos
locītavās;
uzlabo ādas stāvokli.

Lavandas maisiņi izgatavoti no lina auduma ar tautiskajiem ornamentiem, iekarināmi, pildīti
ar kaltētiem lavandas ziediem. Lavandas smaržai ir nomierinoša iedarbība, lielisks līdzeklis
pret bezmiegu. To var izmantot telpu aromatizācijai. Skapī ievietots lavandas maisiņš lieliski
atsvaidzinās Jūsu gultas veļu un drēbes pasargās no kodēm. Izgatavotājs SIA Elvīras
kompānija. Cena 1,74 EUR

Stearīna svece ar jūras sāli. Oriģināls dizains, izgatavots no dabīgām izejvielām – 100%
Stearīna. Dekorēta ar dabīgiem jūras sāls kristāliem. Svecē ar jūras sāli ir apvienota uguns un
sāls enerģija, kas palīdzēs attīrīt māju, radīs harmonijas un labklājības atmosfēru. Izmērs
6x6x14cm. Izgatavotājs SIA Elvīras kompānija. Cena 3,48 EUR.

Svece izgatavota no 100% stearīna, sirsniņas formā. Svece sirds formā ir veidota, lai radītu
romantisku atmosfēru un noskaņojumu. Sirds ir klasiska dāvana svētā Valentīna dienā. Kā
sirsnīga dāvana svece būs piemērota arī citos svētkos. Stearīna svece ir roku darbs. Izgatavotājs
SIA Elvīras kompānija. Cena 2,90 EUR.

Skandināvu dizaina sveces izgatavotas no parafīna. Sveces ir pieejamas dažādās krāsu gammās,
matētas. Krāsu gammā pieejami arī zilais un dzeltenais tonis, kas atspoguļo Ķeguma novada
krāsas. Tās var sakombinēt dažādos augstumos, jo pieejami trīs izmēri – 80x65cm, 55x105c,
45x150cm. Visām svecēm, neskatoties uz augstumu un platumu ir viena cena. Parafīna sveces
ir roku darbs. Izgatavotājs SIA KiwiDeco. Cena 1,47 EUR.

Zīmuļi – svilpes ir izgatavoti no dabīgiem izejmateriāliem - koka un personalizēti ar uzrakstu
“Ķegums”, tādā veidā to padarot par lielisku dāvanu/suvenīru, ko ērti pārvadāt, jo tā izmēri ir
17cm. Pieejami dažādās krāsās. Zīmulis ir unikāls, jo tas funkcionāli ir paredzēts gan
rakstīšanai, gan zīmuļa otrs gals izgatavots un izmantojams ir kā svilpe. Cena 1,16 EUR.

Pieejami arī zīmuļu komplekti – no koka mizām izveidota kastīte, kurā ir ievietoti dažādu
krāsu(katrā komplektā krāsu saturs var atšķirties) 10 zīmuļi. Izgatavotājs SIA Dārza dekori
(www.dsb.lv ). Cena 11,60 EUR.

Apgleznota krūzīte ar uzrakstu “Birzgale” “Ķegums”, “Tome”, “Rembate”. Suvenīrs
izgatavots no glazēta gaismas necaurlaidīga keramikas veida – fajanss, ko izmanto arī

kā apgleznojamo virsmu, izmēri - 11x7x10cm. Suvenīrs paredzēts kā dāvana svētkos, praktiski
pielietojama lieta, no kuras var malkot gardus dzērienus vai kā piemiņas lieta ar vietas
identitāti. Izgatavotājs Velta Priekule. Vairāk informācija pieejama sociālo tīklu facebook lapā
“Prieka fabrika”. Suvenīra cena ir 3,48 EUR.

Ķeguma novada ģērboņa uzlīmes ir izgatavotas pēc speciāla pasūtījuma. Var līmēt arī uz
automašīnām. Izmērs 8x10cm. Cena 0,35 EUR.

Puzle ar 120 kauliņiem. Uz tās attēlots Simbolpiemineklis dzejniekam Andrejam Pumpuram,
kas dzīvoja Ķeguma novada Birzgales pagastā, kur arī atrodas piemineklis. Cena 11,51 EUR.

Grāmatzīme/lineāls ir paredzēts lasītājiem, izmantojot grāmatu starplapām vai arī var izmantot
kā lineālu. Izgatavots no kokmateriāla. Cena 3,79 EUR.

USB atmiņas karte - 8 GB, bambusa ar personalizētu gravējumu “Ķeguma novads” un novada
ģērboni. Lieliska dāvana, savu atmiņu glabāšanai. Cena 9,30 EUR.

Tuvojoties Latvijas Republikas simtgadei – 2018.gadā – Ķeguma novada pašvaldība gadu
pirms svētkiem izsludināja foto konkursu. Konkurss noritēja vairāk kā pusgada garumā.
Konkursā pieteicās vairāki desmiti fotogrāfu. Ķeguma novada fotoalbumā iekļauti 20 autoru
darbi, kas iemūžināti vairāk kā simts fotogrāfijās, apkopjot gleznaino Ķeguma novadu abos
Daugavas krastos. Albums sastāv no 96 lpp. Grāmata izdota 2018.gadā ar AS „Latvenergo”
atbalstu un ir veltījums gan mūsu valsts simtgadē, gan 2019.gada AS „Latvenergo” 80 gadu
jubilejā. Albuma cena – 18,92 EUR.

