
                                ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 
NOTEIKUMI 

Ķegumā 
2019.gada 31.oktobrī 

 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 31.oktobra 
lēmumu Nr.KND1-3/19/371 
(protokols Nr.19,25.§) 
 

Grozīti ar Ķeguma novada domes 27.11.2019. 
lēmumu Nr.KND1-3/19/391 (protokols Nr.21, 12.§) 

 
Par suvenīru iegādi un tirdzniecību Ķeguma  novada pašvaldībā 

Izdoti saskaņā ar  
likumu “Par pašvaldībām” 

 41.panta pirmās daļas otro apakšpunktu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā iegādājas un tirgo suvenīrus Ķeguma novada 
pašvaldībā. 

1.2. Suvenīrus pārdošanai piedāvā fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai 
reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā  un veic saimniecisko   darbību 
atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2019.gada 27.novembra lēmuma Nr.KND1-
3/19/391  “Par atļauju iegādāties un tirgot preces(suvenīrus) Ķeguma novada sešās 
publiski pieejamās ēkās” 1.punktu, tirdzniecība noteikta šādās vietās:  

1.3.1. Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, 
Ķeguma novads; 

1.3.2. Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegums, Ķeguma novads; 
1.3.3. Ķeguma novada bibliotēkā,  Skolas ielā 6, Ķegums, Ķeguma novads; 
1.3.4. Ķeguma novada muzejā, Tomes pagasts, Ķeguma novads; 
1.3.5. Rembates VPVKAC(Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 

centrs), Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads; 
1.3.6. Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Ķeguma novads. 

(1.3.punkts Ķeguma novada domes 27.11.2019. lēmuma Nr. KND1-3/19/391  redakcijā)  

1.4. Suvenīru iegādi un tirdzniecību nodrošina Ķeguma novada pašvaldības 
administrācijas Attīstības nodaļa. 

 

2. Suvenīru raksturojums 
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2.1. Suvenīrs ir jebkāds priekšmets, kas oriģinālā veidā simbolizē Ķeguma novadu, 
veicina novada tēla atpazīstamības veidošanu. 

2.2. Suvenīram vai tā elementam vēlams asociatīvi sasaukties ar vārdiem “Ķegums”, 
“Rembate”, “Tome”, “Birzgale”, “Ķeguma novads”, “Ražots Ķeguma novadā”. 

2.3. Suvenīru izgatavošanai pretendents var brīvi izvēlēties materiālu un izgatavošanas 
tehnoloģiju, tam jābūt viegli transportējamam. 

2.4. Suvenīrs nedrīkst aizņemt daudz vietas, bojāties gaisa temperatūras maiņas 
rezultātā, tas nesmērē rokas vai apģērbu un nav kaitīgs veselībai. 

2.5.  Netiek iepirkti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, apavi, azartspēļu 
piederumi un ieroči, kā arī pārtikas produkti. 

 

3. Pretendenta pieteikuma un izskatīšanas kārtība 

3.1. Pretendents aizpilda pieteikuma anketu, kurā norāda šādu informāciju (paraugs  
pielikumā): 

 pretendenta vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, personas kods vai 
reģistrācijas numurs; 

 pretendenta adrese; 

 pretendenta kontakttālrunis, e-pasts;  

 suvenīra idejiskais apraksts (vēstījums vai stāsts);  

 suvenīra tehniskais apraksts (izmēri, materiāls, u.c.);  

 suvenīra cena. 

3.2. Vienam autoram iesniedzamo suvenīru piedāvājumu skaits nav ierobežots. 
Katram suvenīra piedāvājumam aizpilda atsevišķu pieteikumu. 

3.3. Pretendents piedāvājumā iesniedz vizuālu suvenīra paraugu. Iesniegto suvenīra 
paraugu pēc tā izvērtēšanas nodod atpakaļ pretendentam. 

3.4. Iesniegto piedāvājumu izvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no iesniegšanas dienas. 

3.5. Piedāvājumu iesniedz pa pastu vai klātienē, Ķeguma novada pašvaldības 
vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 
Ķeguma novadā. 

3.6. Ja suvenīru iepirkumu veic pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu apmērā, 
atzinumu par suvenīru iepirkšanu sniedz Attīstības nodaļa, pretējā gadījumā atzinumu 
par suvenīru iepirkumu sniedz Ķeguma novada domes finanšu komiteja. 

3.7. Sūdzību par suvenīru iepirkumu pretendents var iesniegt Ķeguma novada domes 
priekšsēdētājam 5 (piecu) darba dienu laikā no atzinuma saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                    R.Ūzuls 
31.10.2019. 
datums 
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Pielikums 
2019.gada 31.oktobra 
Noteikumiem “Par suvenīru iegādi un 
tirdzniecību Ķeguma  novada 
pašvaldībā” 

  
 

 

PIETEIKUMA ANKETA 
 
Pretendenta vārds/uzvārds vai 
uzņēmuma nosaukums, personas kods 
vai reģistrācijas numuru 
 

 

Adrese  
Pretendenta kontakttālrunis  
 

 

E-pasta adrese  
Suvenīra idejiskais apraksts 
(vēstījums vai stāsts) 

 

Suvenīra tehniskais apraksts (izmēri, 
materiāls, u.c.); 

 

Suvenīra cena ar un bez PVN Ar PVN Bez PVN 
 

 
 
PARAKSTS 
 
 
DATUMS  
 

 

 


