
Konkurss „Iepazīsti Ķeguma novadu” 

 

Ķeguma novada Jaunieši aicina piedalīties foto-orientēšanās konkursā „Iepazīsti Ķeguma 

novadu!”, Ķeguma novada svētku „Izgaismo krāsas” ietvaros no 2. jūnija līdz 7. jūnijam. 

Konkursa uzdevums: atrast 14 apskates objektus, nofotografēties pie tiem,  tā lai konkursa 

dalībnieks ir redzams bildē. 

Konkursa bildes iesūtīt uz e-pastu antra.binde@kegums.lv vai atrādīt konkursa žūrijai 7. jūnijā no 

plkst. 16:00 – 17:00 jauniešu „Chill out” teltī aiz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. 

 

Ķegums:    

 

1. Saules pulkstenis „Taurenis” - Tauriņš ir 

vērsts tieši pret dienvidiem. Loks, kas tur 

Ķeguma saulīti iezīmē ziemeļu – dienvidu 

virzienu. Savukārt spārnu gali ir vērsti 

austrumu un rietumu virzienos. Metāla 

lokā virs tauriņa ir iestiprināta Ķeguma 

novada saule, kas vienlaikus kalpo par tā 

saucamo saules pulksteņa mezgla punktu. 

Metāla saulītes centra projicētais gaišais 

aplītis ir tas, kas rāda laiku uz tauriņa 

spārniem esošajās stundu iedaļās. Apakšējā 

rindā ir stundas atbilstoši vasaras laikam, bet augšējā – atbilstoši ziemas laikam (t.i. par stundu 

mazāk). Nav nejaušas uz spārniem esošās ciparnīcas robežlīnijas – pa apakšējo loku mezgla punkta 

projicētā gaisma pārvietojas laika periodā ap Jāņiem, bet pa augšējo – ap Ziemassvētkiem. 

 

2. Daugavas enerģētikas muzejs - 

Enerģētikas muzeja pastāvīgā ekspozīcija 

"Elektroenerģētikas attīstība Latvijā” 

izvietota autentiskā vidē, Ķegumā, 

Daugavas kreisajā krastā - Ķeguma HES -2 

teritorijā. Ekspozīcija sniedz ieskatu 

Latvijas enerģētikas vēstures liecībās - 

elektroenerģijas ražošanas, pārvades un 

sadales attīstībā, iepazīstinot ar Daugavas 

hidroelektrostaciju celtniecības vēsturi, 

darbību un attīstības tendencēm Latvijā, ar 

elektrolīniju būvi, elektromontiera darba 

veikšanai nepieciešamo aprīkojumu. 

Brīvdabā apskatāmi industriāli eksponāti – 

1939.gadā uzstādītā Ķeguma spēkstacijas 

pirmā turbīna, Pļaviņu HES turbīnas daļa, 

110 kV un 20 kV brīvgaisa komutācijas un 

citas tehnoloģiskās iekārtas. 
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3. Bērnu rotaļu laukums „Sauļuks” – Nes 

gaišumu un prieku mūsu bērnu sirdīs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mākslas skolas diplomdarbs. Autors – 

Aleksandra Soboļeva. Izveidots 2014. gada 

pavasarī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Stadions -  Apsēdies precīzi tajā krēslā, kur 

sēž viens no Ķeguma jauniešiem! 

 

 



Birzgale: 

 

 

 

6. Meža kapi – Mīļās mātes atdusas vieta. 
Ede Plūme – A. Pumpura MĪĻĀ  MĀTE / dzim. 

1775.g./ bija eposa „Lāčplēsis” autora Andreja 

Pumpura tēva audžumāte un mātes tēva māsa. 

Nodzīvojusi garu mūžu, apveltīta  ar skaidru 

domu, gaišu prātu. Saimniekojusi „Tīrumniekos”, 

kur iekārtojusi skolu un mācījusi zemnieku bērnus 

„grāmatā”. Laba folkloras zinātāja, zintniece. 

Apglabāta Meža kapos. 

 

 

 

 

 

 

 

7. A. Pumpura dzimtā mājvieta. 

Mūsu tautas eposa „Lāčplēsis” autors Andrejs  

Pumpurs, dzimis 1841. gada 22. septembrī /pēc 

vecā stila 10.septembrī/ Birzgales pagastā, toreiz 

lielu silu ieskautajā Ķeirānu meža mājiņā. Tiesa, 

tur ģimene dzīvojusi tikai dažus gadus. Daugavas 

kreisajā krastā dzirdētās teikas, plašo mežu un 

ūdeņu tuvumā gūtie iespaidi palīdzēja viņam 

veidoties par dzejnieku. 2013. gadā apritēja 125 

gadi kopš eposa „Lāčplēsis” publicēšanas. 

Atzīmējot eposa simtgadi - 1988. gadā dzimto 

māju vietas tuvumā izveidoja piemiņas ansambli 

/autori  tēlnieks J.Karlovs, arhitekte I.Rībena/. 

Diemžēl, 1991. gadā uz dzejnieka 150. jubileju 

atklātais piemineklis nav saglabājies. 

 

 

 

 

8. Rūķis „Sargs” Rūķu parkā - Autors - 

Aigars Larks. Izveidots 2014. gada pavasarī.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tome: 

 

 

9. Tomes evaņģēliski luteriskā baznīca - 

Pirmā Tomes baznīca celta jau pirms 1644. 

gada pie Tomes muižas. Koka ēkas vietā 

1907.-1908. gadā uzcēla mūra baznīcu par 

barona Šilinga naudu. Gadsimtu gaitā degusi, 

sagrauta, saspridzināta. 1956. gadā nojaukta 

pavisam, no mūriem uzcēla kolhoza vistu 

fermu. Ilgus gadus tikai apsūnojušais 

uzkalniņš starp Tomes skolu un kapsētu 

liecināja, ka tur reiz bijis dievnams. 2003. gadā 

uzcelta jauna baznīca tās vēsturiskajā vietā. 

 

 

 

10. Zivju audzētava „Tome”-  „Tome” ir 

viena no vecākajām zivju audzētavām Latvijā, 

tā uzsākusi savu darbību 1929.gadā, bet 

1983.gadā rekonstruēta un paplašināta. Pēc 

rekonstrukcijas z/a „Tome” ir lielākā lašu 

smoltu audzētava Latvijā un Baltijas jūras 

reģionā, kas pilda valsts zivju resursu 

atražošanas programmu, audzējot Daugavas 

populācijas Baltijas lašu un taimiņu mazuļus. 

Audzētava ik gadus Latvijas ūdeņos izlaiž ap 

550 000 lašu un taimiņu smoltus, 150 000 lašu 

un taimiņu vienvasarniekus, 350 000 gab. 

zandartu un sīgu mazuļus.. Papildus tiek audzēti varavīksnes foreļu un storu, karpu mazuļi. 

Savukārt turpmākai mazuļu atražošanai tiek uzturēts un audzēts strauta foreļu, sīgu, storu (sterlete, 

sibīrijas store, besters) vaislas ganāmpulks. 

 

 

11. Pilnais grozs (Bekuciems) - Ar Ķeguma novada domes 

iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas finansējumu ir realizēts 

projekts „Pilnais grozs”. Projekta iesniedzējs – z/s 

„Landavas” saimnieks Varis Zaumanis. Projekta rezultātā ir 

izveidots tirgus laukums ar tirgošanās vietām (kiosks un 

galdi) un informācijas stendu. Tirgus laukums atrodas 

Bekuciemā, z/s „Landavas” teritorijā pie ceļa.  

Projekta rezultātā vietējiem iedzīvotājiem ir sniegta iespēja 

realizēt pašmāju saražoto un izaudzēto.  

 



 

 

Rembate: 

 

 

12. Sietiņu Dižakmens jeb Velna akmens - 

Akmens guļ labības laukā, tādēļ droši pie tā var 

piekļūt rudenī un ziemā. Akmens ir 5,8 m garš, 

5,2 m plats, 1,7 m augsts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Atpūtas bāze „Dimantu kalns” - 
Bioloģiskā lauksaimniecība, akreditēta briežu 

saimniecība. Atpūtas parka saimnieki tic zaļai un 

stabilai, konkurētspējīgai un pārtikušai Latvijai. 

(Ja plānojat izmantot atpūtas parka sniegtās 

ekskursijas iespējas, vēlams lietainā laikā uzvilkt 

piemērotākus apavus – gumijas zābakus.) 

 

 

 

 

 

 

14. Gaisa spēku aviācijas bāze -  Sapnis 

pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati 

cilvēce. Mēs īstenojam savus sapņus - lidojam, 

lai palīdzētu cilvēkiem viņu nelaimēs un grūtos 

brīžos. Mēs sargājam debesis, lai arī citi varētu 

īstenot savus sapņus lidot. Ar lielu atdevi, katru 

gadu pilnveidojot un uzlabojot savas spējas, mēs 

veicam savus pienākumus, kalpojot latviešu 

tautai un valstij! 


