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2019.gada 25.septembrī                                                                         Nr.KND1-3/19/327 
                                                                                                        (protokols Nr.17,14.§) 

Par atļauju iegādāties un tirgot preces (suvenīrus) Ķeguma novada pašvaldības sešās 
publiski pieejamās ēkās 

 
2018.gadā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Iepazīsti Ķeguma novadu braucot, ejot 

riteņojot”, biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 
2019.gadam. 

Projekta mērķis bija sekmēt Ķeguma novada attīstību, popularizējot Ķeguma novada 
kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, veicināt tūrisma attīstību, tādejādi atbalstot arī vietējo 
tūrisma un amatniecības uzņēmumu attīstību, lai samazinātu iedzīvotāju migrāciju un celtu 
novada konkurētspēju. 

Projekta ietvaros, Ķeguma novada sešās publiski pieejamās ēkās tika izveidoti 6 tūrisma 
informācijas punkti, kas tika aprīkoti ar suvenīru vitrīnām un brošūru stendiem.  

Brošūru stendos tiek izvietoti dažādi aktuāli tūrisma informatīvie materiāli, kas veicina 
kultūras un dabas mantojuma atpazīstamību un popularitāti, savukārt  vitrīnās paredzēts 
apmeklētājus iepazīstināt un vienlaicīgi iegādāties preces (piemiņas veltes, dāvanas vai 
priekšmetus), kas atspoguļo Ķeguma novada amatniecību, uzņēmējdarbību, bet kopumā 
reprezentē un veicina novada tēla veidošanu un atpazīstamību (turpmāk tekstā - suvenīri).  

Suvenīru klāstu plānots veidot dažādās cenu grupās. Tirdzniecībai paredzētos suvenīrus 
plānots iegādāties gan no uzņēmējiem, gan amatniekiem, tādā veidā atbalstot uzņēmējdarbību 
Ķeguma novadā. 

Izmantojot tirdzniecības piecenojuma aprēķinu, Ķeguma novada pašvaldība noteikusi 
16% piecenojumu suvenīriem kā kompensāciju par pašvaldības resursu izmantošanu 
(uzcenojuma aprēķins pielikumā). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 19.punktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu un, ņemot vērā visu iepriekš minēto,  

ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada  25.septembra atzinumu, 
balsojot „par”- 12 (Pāvels Kotāns, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  

Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut iegādāties un tirgot Ķeguma novada sešās publiski pieejamās vietās -  Ķeguma 
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, 
Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegums, Ķeguma novads, Ķeguma novada 
bibliotēkā,  Skolas ielā 6, Ķegums, Ķeguma novads, Ķeguma novada muzejā, Tomes 
pagasts, Ķeguma novads, Rembates Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (VPVKAC), Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts, 
Ķeguma novads, Birzgales muzejā “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads, dažāda veida suvenīrus, kas atspoguļo Ķeguma novada amatniecību, 
uzņēmējdarbību, bet kopumā reprezentē un veicina novada tēla veidošanu un 
atpazīstamību (turpmāk tekstā - suvenīri). 



 

 
 

2. Noteikt pārdošanā esošajiem suvenīriem 16% uzcenojumu pie iegādes cenas 
kā kompensāciju par pašvaldības resursu izmantošanu (uzcenojuma aprēķins 
pielikumā). 

3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai,  aprēķinot pārdošanas cenu, piemērot pievienotās 
vērtības nodokļa likmi atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.   

4. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt un kontrolēt lēmuma izpildi. 

5. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei A.Tomsonei, Attīstības 
nodaļas (D.Grīslei, I. Vējonei), Grāmatvedības un finanšu nodaļai ( K.Seļavai). 

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
26.09.2019. 
datums 
 


