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Ķegums – pilsēta Daugavas krastā, kas savu atpazīstamību Latvijā ieguvusi ar pirmo 
Daugavas hidroelektrostaciju – Ķeguma HES, kas bija visas Latvijas tautas kopīgiem 
spēkiem veidota būve. Daudzi zina vai būs dzirdējuši dzejas vārsmu: “Ķegums ražo 
elektrību, divas sirdis – mīlestību”.

Ķegums atrodas Latvijas centrālajā daļā. Tuvākās 
pilsētas – Ogre un Lielvārde, bet nepilnas stundas 
laikā ar vilcienu, automašīnu vai autobusu no nova-
da centra var nokļūt Rīgā. Novadā dzīvo nedaudz 
vairāk par pieciem ar pus tūkstošiem iedzīvotāju. 
Nozīmīgs ir Rīga-Daugavpils dzelzceļš un šoseja. 
Daugavas kreisajā krastā atrodas Jaunjelgavas-Ķe-
kavas šoseja. Novads robežojas ar Lielvārdes, 
Ogres, Ikšķiles, Baldones, Ķekavas, Jaunjelgavas, 
Vecumnieku un Skrīveru novadiem. 2002. gadā, 
apvienojoties Ķeguma un Rembates pašvaldībām, 
izveidojās Ķeguma novads. Ķeguma pilsēta kļuva 
par jaunizveidotā novada administratīvo centru, bet 
2009. gadā paplašinājās novada teritorija, apvieno-
joties Ķeguma novadam ar Birzgales pagastu.

Trīs māsas – Tome, Rembate, Birzgale un brālis 
Ķegums pašā viducī. Visus vieno Daugava, jo gan 
pagastu, gan arī pilsētas teritorijas caurvij mūsu 
likteņupe. 

Novada vārds saistās ne tikai ar Ķeguma HES, bet 
arī ar to, ka Rembates pagastā atrodas Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku aviācijas bāze.

Viena no vecākajām novada skolām, kuras aizsā-

kums meklējams vairāk kā 160 gadu tālā pagātnē, 
ir Birzgales pamatskola. Gandrīz tikpat sena ir arī 
Rembates pamatskolas ēka, kurai ir jau vairāk kā 
140 gadu, un šobrīd tajā izvietojies SAC “Senlie-
pas”. Turpat blakus Rembates skolai uzstādīts un 
apskatāms arī 1949. gada 25. marta deportāciju 
un komunistiskā terora upuru piemiņas akmens. 
Rembates pagastā atrodas apdzīvota vieta – Glāž-
šķūnis, kurā kādreiz ražotas gan baltas, gan zaļas 
stikla pudeles. 

Savukārt Tomes pagastā atrodas vecākā zivj- 
audzētava Latvijā, kas darbojas kopš 1929. gada. 
Tā ir lielākā lašu smoltu (mazuļu) audzētava Balti-
jas jūras reģionā. Audzētavā ir  izveidots Akvakultū-
ras pētniecības un izglītības centrs. 

Pašvaldības teritorijā atrodas 20 kapsētu, no kurām 
divas ir valsts nozīmes – Grīvu un Nariņu senkapi 
(Tomes pagasts), un vieni vietējās nozīmes – Vec-
dzilnu senkapi (Rembates pagasts). 

Ķeguma novads ir bagāts ar dabas un kultūras man-
tojumu. Šeit atrodas divas ”Natura 2000” teritorijas 
– daļa no dabas parka ”Ogres ieleja” un daļa no lie-
guma ”Daugava pie Kaibalas”.

ĶEGUMA NOVADA 
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1. HES pilnais nosaukums.
2. Teritorijas ziņā lielākais pagasts Ķeguma novadā.
3. Mācītājs, kuram Birzgalē uzcelts piemineklis.
4. Kas savieno visus Ķeguma novada pagastus?
5. Kas ir attēlots Ķeguma novada ģērbonī?
6. Ķeguma pilsētas “kaimiņš”.
7. Kā sauc Birzgales pamatskolas direktoru (2008-2020)?
8. Koks, kura lapas ir Birzgales pagasta ģērbonī.
9. Upe, kas tek cauri Tomei.
10. Iela, kurā atrodas Ķeguma novada pašvaldība.
11. Ķeguma jauktā kora nosaukums.
12. Upe, kas sadala Ķeguma novadu divās daļās.
13. Sieviešu biedrības, kas darbojas Birzgalē, nosaukums.
14. Ķeguma novada Birzgales pagasta muzeja nosaukums.
15. Cik pagastu ir Ķeguma novadā? 

KRUSTVĀRDU MĪKLA
“IEPAZĪSTI ĶEGUMA NOVADU”

Autors: Birzgales pamatskolas 2. klase
Darba vadītāja: Inga Kozlovska
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Uzņēmums “Cade” ražo ēteriskās eļļas, augu maisī-
jumus, ziedu ekstraktus un citus produktus veselī-
bai un skaistumam. Ir iespēja apmeklēt uzņēmumu 
pēc iepriekšēja pieraksta.

Dabīgā augu kosmētika “CADE”

Muzejs izveidots 1995. gadā. Tajā tiek  vākti, apkopo-
ti, eksponēti visu trīs Daugavas hidroelektrostaciju 
dokumenti, priekšmeti, foto, kino un videomateriāli 
no to projektēšanas sākuma līdz mūsdienām.
Var doties ekskursijā pēc iepriekšēja pieraksta.

Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, Ķeguma nov.
www.latvenergo.lv 56.750151, 24.730169
+371 65050355, +371 27897835

Enerģētikas muzeja ekspozīcija

2005. gadā tika iesvētīts baznīcas pamatak-
mens. 2015. gada 12. decembrī īstenojās Ķegu-
ma ev.lut. draudzes sapnis – notiek baznīcas ie-
svētīšanas dievkalpojums, ko vadīja Latvijas ev. 
lut. baznīcas bīskaps Pāvils Brūvers un Ķeguma 
ev.lut. draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš. Arhi-
tekts ir J. Pētersons.

Liepu aleja 3, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.741893, 24.721127

Ķeguma evanģēliski 
luteriskā baznīca

1

2

Aizvēja iela 1, Ķegums, Ķeguma nov.
www.cade.lv +371 29403760
56.750151, 24.730169

3

Sākot Ķeguma HES būvniecību 1936.-1938. ga-
dam, darbinieku vajadzībām Liepu alejā tika 
uzceltas strādnieku ciemata pirmās dzīvojamās 
mājas, Ķeguma dzelzceļa stacija un pasts. Pēc 
Otrā pasaules kara arī Skolas ielā tika uzceltas lī-
dzīga stila dzīvojamās mājas. Strādnieku ciemats 
ir sākums Ķeguma pilsētai.

Liepu aleja, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742550, 24.718977

Ķeguma HES strādnieku ciemata 
vēsturiskā apbūve

4

Aktīvā atpūta 
un izklaideKultūrvēsture Dabas vērtībasIzziņa un tradīcijas
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No 2013. gada augusta Ķeguma parkam ir “dvē-
sele” – vides objekts “Saules pulkstenis”. Pulk- 
stenis ir ļoti “gudrs”, tā ciparnīcas loku līnijas at-
tēlo saules ceļu ziemas un vasaras saulgriežos, 
tādējādi vasarā rādot vasaras laiku, bet ziemā 
– ziemas laiku.
Autori – M. Gills, A. Oleksāns, J. Zakrevskis.

Ķeguma pilsētas parkā atrodas vides objekts 
“ĶEGUMS” – 2018.  gadā realizēts iedzīvotāju 
iniciatīvas projekts. Objektā izveidotais režģis, 
kuru rotā Ķeguma novada simbols – saule, pa-
redzēts jaunlaulātajiem savu laulību atslēgu no-
vietošanai.

Vides objekts “ĶEGUMS”

Ķeguma parks, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742128, 24.717687

Ķeguma parks, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.742327, 24.717225

Vides objekts “Saules pulkstenis”

Uzņēmums piedāvā ieskatu sveču pasaulē. Veikali-
ņā, kurā radīta īpaši harmoniska atmosfēra, ir iespēja  
iegādāties dažādu krāsu un lieluma parafīna sveces, 
skaistus svečturus. Ir iespēja arī pieteikties sveču da-
rināšanas meistarklasēm, kur pieredzējušu meistaru 
vadībā varēsiet izgatavot krāšņas sveces un iepazīties 
ar to gatavošanas tehnoloģiju.

Celtnieku iela 1D, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kiwideco.com 
+371 29131557 56.748659, 24.719447

Uzņēmums “Kiwideco”10

Uzņēmums piedāvā  iespēju trenēties uz SUP dēļa 
(airu dēlis), nodarboties ar vindsērfingu (burāt ar 
vēja dēli). Ziemā pieejama distanču slēpošanas 
trase, un uz ledus iespējams burāt ar ledusdēli, 
snowsurfu vai snowkaitu. 

Lāčplēša iela 14A, Ķegums, Ķeguma nov.
www.windborn.lv
+371 27011410 56.739181, 24.721516

Uzņēmums “WINDBORN” 1211

13

Apmeklētājiem tiek piedāvāta vīna dārza ap-
skate un stāstījums par vīnogu šķirnēm, kā arī 
izzināt vīndarīšanas noslēpumus. Iespējams arī 
iemalkot paštaisītu mājas vīnu un iegādāties 
vīnogu stādus. Iepriekš pieteikties!

Birzes iela 22, Ķegums, Ķeguma nov.
www.vinadarzs.lv 
+371 22353290 56.747631, 24.727313

Vīnogu audzētājs 
Edmunds Būmanis

14

Pirmā rokdarbu izstāde tika sarīkota 2008. gada 
Ziemassvētkos, Ķeguma Tautas namā, pēc kuras 
arī tika nodibināta “Radošā darbnīca”. Darbnīcā 
ir apskatāma pastāvīga rokdarbu izstāde.
Apskate pēc iepriekšējas pieteikšanās.

1996. gadā dibinātais Ķeguma skolas muzejs at-
rodas Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. 
Muzejā apkopoti materiāli par skolas tradīcijām, 
hronikas, īss ieskats Ķeguma vēsturē, skolēnu 
projektu darbi, literārie žurnāli, skolēnu formas 
tērpi un skolas inventārs. 

Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 65055275 56.746534, 24.714569

Ķeguma skolas muzejs

Pirmais krusts kalnā uzstādīts 1997. gada 20. 
jūnijā. Tas ir sešus metrus augsts priedes koka 
krusts, kas savu vietu radis Ķeguma kapsētas 
austrumu malā un vairs nav vienīgais krusts. Pa 
šiem gadiem tam piepulcējušās mazākas un lie-
lākas krusta zīmes no dažādām pasaules malām. 
Dziednieki šo vietu uzskata par senču svētvietu 
ar īpašu enerģētisku starojumu.

Ķeguma Krusta kalns

Meža iela 10, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26792091 56.748659, 24.719447

5 Ķeguma pensionāru biedrības 
“Radošā darbnīca”

 Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26598386 56.744198, 24.719452

Labiekārtotajā pludmalē ir lapene, laivu pie-
stātne un peldierīču noma, pieejami publiskie 
volejbola laukumi un āra trenažieri, zaļā zona ar 
peldvietām un piknika vietām.

Ķeguma pludmale

Lāčplēša iela 9, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.739335, 24.721432

7

Biedrības “Vides aizsardzības asociācija” izvei-
dota atpūtas vieta Daugavas krastā iedzīvotā-
jiem un viesiem. Vietā, kur uzstādītas četras 
koka lapenes ar galdiem, soliem, iekārtots volej-
bola laukums un ugunskura vietas. Plaša vieta 
nakšņošanai teltīs un labiekārtota peldvieta.

Ķeguma prospekts 12, Ķegums, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.726658, 24.714995

Publiska atpūtas vieta “Spārītes”9

8
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Meža kapi – senākā kapsēta Birzgales pagastā, kurā 
apglabāta eposa ”Lāčplēsis” autora A.Pumpura par 
Mīļo māti sauktā viņa tēva audžumāte un mātes tēva 
māsa, kuru var uzskatīt par novada pirmo skolotāju. 
Viņa Lielvārdes prāvesta uzdevumā “Jauntīrumnie-
kos” ierīkojusi pirmo skolu, kur mācījusi bērnus grā-
matu lasīšanā un katķismā (Katehismā).

A. Pumpura Mīļās mātes atdusas vieta. Meža kapi

Meža kapi, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.629557, 24.904229

Krievijas impērijas laikā šeit bijusi slavena psihiatris-
kā dziedinātava, 19. un 20. gadsimtu mijā – sanatorija 
“Sanatorium aus Halswigshof”, ko Pirmajā pasaules 
karā izpostīja. Muižas komplekss atrodas pussabru-
kušā stāvoklī.

Alstiķes muižas drupas16

Pie autoceļa P85,Rīgas HES-Jaunjelgava,
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv 56.621431, 24.939154

Atpūtas bāze piedāvā makšķerēšanu, zem-
ledus makšķerēšanu, spiningošanu un spi-
ningošanu no laivas. Makšķerniekiem un  
atpūtniekiem tiek piedāvātas arī naktsmīt-
nes – 4-vietīga, 6-vietīga un 10-vietīgas māji-
ņas. Mājiņas atrodas ezera vidū uz salas.

Atpūtas bāze „Vitkopi”17

Jedes kapi, Birzgales pag., 
Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.688889, 24.839947

Unikāls baronu Hānu dzimtas un Pirmā 
pasaules kara Brāļu kapu ansamblis. 
Sākotnēji veidota kā dinastijas kapsē-
ta, bet 1915. gadā, kad Pirmā pasaules 
kara kaujas sasniedza Lindes muižas 
apkārtni Daugavas krastā, barons 
Karls fon Hāns atļāva kritušos apglabāt 
dzimtas kapsētā. Mūžīgo mieru šeit ra-
duši gan ķeizariskās Vācijas, gan caris-
kās Krievijas armiju karavīri.

Baronu Hānu dzimtas un Pirmā pasaules kara Brāļu kapu ansamblis18

15

“Vitkopi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
 www.facebook.com/pages/Vitkopi
+371 26428371 56.604131, 24.934506

Aktīvā atpūta 
un izklaideKultūrvēsture Dabas vērtībasIzziņa un tradīcijas

15 – 34
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Lindes muižas parks tapis no 1767.-1772. gadam, kur 
interesants fenomens ir  Holandes liepu stādījumi, kas 
šķietami aug ar saknēm uz augšu. Lindes muiža piede-
rējusi baronu fon Pletenbergu dzimtai, kas to uzbūvēja 
16. gs. Pirmajā pasaules karā tā tika stipri sabombar- 
dēta un netika atjaunota.
Lindes muižas vārti. 1767. gadā Georgs Fridrihsons fon 
Pletenbergs uzcēla Lindes muižas vārtus baroka stilā, 
kas vienīgie no muižas kompleksa ir saglabājušies līdz 
mūsdienām. Vārti un parks ir valsts nozīmes pieminekļi.

Lindes muižas drupas, parks un vārti24

“Ezeriņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.698662, 24.849461

1567. gadā šajā vietā no tīra ozolkoka tika uzcelta baz-
nīca. 1965. gadā komunistiskās okupācijas vara baznīcu 
sagrāva. Uz bijušās baznīcas pamatiem tika uzcelta cie-
ma padomes ēka. Baznīckalna piemineklis ir vienīgais 
piemineklis Latvijā sagrautai baznīcai un tās mācītājam 
Vecajam Stenderam. Tēlnieks O. Feldbergs.

Lindes – Birzgales Baznīckalns25

Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.630840, 24.757962

Maģiska vieta meža vidū, kur iespējams baudīt 
SPA procedūras un pirts rituālus, iegūt zinā-
šanas maģiskās un netradicinālās praksēs, kā 
arī pabūt vienatnē ar dabu, uzlabojot veselību, 
izbaudīt “īso atvaļinājumu steidzīgajiem un aiz-
ņemtajiem”. Pēc procedūrām ir iespēja izmantot 
nakšņošanas piedāvājumu un izgaršot agrās 
brokastis uz terases, vērojot meža dzīvnieku rīta 
rituālus un dabas skaistumu.

“Mākoņmalas”26

“Mākoņmalas”, Birzgales pag., Ķeguma nov. 
www.aurumenergy.lv +371 26803231 
56.572088, 24.817047

Pie Ņegas upes, kas 
saukta arī par Melder- 
upi, atrodas Ņegas 
avotiņš. Avota ūdeni 
kā dzeramo ūdeni 
izmanto tuvāki un tā-
lāki ļaudis. Līdzās Ņe-
gas avotiņam un upei 
ir izveidota skaista 
aktīvās atpūtas vie-
ta, kur iespējams makšķerēt, doties piknikā, ērti  
ielaist laivu upē. Netālu no atpūtas vietas atrodas 
Otrā pasaules kara fortifikācijas būvju atliekas, 
Priedes muižas ēku drupas (tagad atrodas “Krū-
miņu” mājas, privātīpašums), “Tiltsargi” – abus 
Pasaules karus pārdzīvojušas mājas ar vēsturis-
kām atmiņām.

Ņegas upes atpūtas vieta 
un avotiņš

27

“Baroni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.707938, 24.763647 (atpūtas vieta)
56.709534, 24.758926 (avots)

Muzejs izveidots 1998. gadā. Tā pastāvīgajā ekspozīcijā 
ir iespējams iepazīties ar Birzgales pagasta vēsturi un 
bagāto kultūras mantojumu. Bērni var apskatīt rūķu ko-
lekciju. Blakus esošajā Rūķu parkā izveidotas masīvko-
ka figūras – rūķi, skudra, ežu ģimene.

Birzgales pagasta muzejs „Rūķi”19

Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv 56.630602, 24.747596
+371 65034195, +371 26605359

Desmit kilometru attālumā no Ķeguma HES, 
Bauska-Linde autoceļa malā, ir izveidota šautu-
ve, kas radīta ar mērķi dot iespēju medību ko-
lektīviem un citiem interesentiem uzlabot savu 
šaušanas prasmi. Papildus ir iespēja izmantot 
aprīkotu piknika vietu, grilu, ugunskura vietu.

Birzgales šautuve “Mežirbes”20

“Mežirbes”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/sautuvemezirbes
+371 28807888, +371 29199119
56.659453, 24.701627

Stacijas ēka celta Pirmā pasaules kara gados (ar 
nosaukumu Berghof). 1927. gadā pēc arhitektes 
L. Grinbergas projekta tika uzbūvēta jauna un 
plaša stacijas ēka. Stacija slēgta līdz ar dzelzceļa 
līnijas slēgšanu pasažieru satiksmei 2000. gadā.

Dzelzceļa stacija “Lāčplēsis”21

Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.575940, 24.793005

JSK ”Zelta Pakavs” 
mājo 25 zirgi – lieli, 
mazi, skaisti, mīļi, ak-
tīvi, draudzīgi, uzticīgi 
un interesanti. Ap-
meklētāji var doties 
zirgu izjādēs pa mežu 
vai pļavām, braucie-
nos zirga pajūgā ar 

kamanām vai drošku. Ir iespēja arī trenēties kam 
nopietnākam un apgūt šo sporta veidu individu-
ālās apmācībās. Izjādes laikā pieajamas arī pik-
nika vietas.

Jātnieku sporta klubs  
“Zelta Pakavs”

22

Liepu iela 1A, Birzgale, Ķeguma nov.
www. jskzeltapakavs.weebly.com
+371 20224757 56.634637, 24.747926

Kurzemes hercogistes lai-
kā hercogs Jēkabs šeit ierī- 
koja sev medību muižu. 
Pastāv uzskats, ka hercogs 
šeit ieguvis slaidās mastu 
priedes savu kuģu būvei. 
Pašreiz saglabājusies mui-
žas kalpu-dzinēju māja, ap 
350 gadus veca, bet pils 
vietu iezīmē liels manteļ- 
skurstenis. Objekts ir pri-
vātīpašums, apskate iepriekš jāpiesaka. Blakus 
atrodas arī Kalna muižas atpūtas vieta, Gāguļu 
dižozols, Priedkalnu Napoleona priede, Lauciņu 
liepa, Vīksniņas upes grods.

Kalna muiža (Hercoga Jēkaba 
medību muižas vieta)

23

“Kalna druvas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
+371 26542601 56.576771, 24.73631912 13
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Daugavas kreisajā krastā atrodas Slaidēnu 
pilskalns – valsts nozīmes arheoloģiskais pie-
mineklis, kura aizsargjosla iesniedzas lieguma 
teritorijā. Pilskalns datēts ar 1. g.t.p.m.ē. Pie tā 
uzstādīta V. Titāna izgatavota piemiņas zīme. 
Pilskalns atrodas uz privātīpašnieka zemes, brīvi 
pieejams vienīgi no Daugavas puses.

Slaidēnu pilskalna piemiņas zīme32

“Pīlāgi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.673926, 24.876617

Stādaudzētavā iespēja iegādāties kvalitatīvus  
un pašaudzētus vasaras puķu un ziemciešu stā-
dus, iegūt dažādus padomus augu stādīšanā, 
audzēšanā.

Stādaudzētava “Kļaviņas”33

“Kļaviņas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.stadaudzetava.lv
+371 26533766 56.681713, 24.828878

Stādaudzētavā piedāvā dažādu šķirņu dekora-
tīvo, stādāmo materiālu – rožu stādus, kokus, 
ziemcietes u.c. Aizrautīgākajiem dārza mīļiem ir 
iespējams doties uz stādaudzētavu un aplūkot 
rožu kolekciju, kur apskatāmi ap 300 rožu  šķirņu 
stādu. Iepriekšēja pieteikšanās.

Stādaudzētava “Zaķi”34

“Zaķi 1”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
https://zakustadi.wordpress.com 
+371 29410163 56.598304, 25.040129

Daugavas sīkās pietekas Dīriķupītes krastos at-
radās Dīriķu mājas. Šajās mājās bērnību pavadī-
ja A. Pumpurs. Mājas sagrautas Pirmā pasaules 
kara laikā (1914-1918). Tēlnieka V. Titāna veidotā 
piemiņas zīme uzstādīta 1990. gadā un ir Latvi-
jas Kultūras fonda dāvana.

Piemiņas zīme “Dīriķupīte”28

Pie autoceļa P85, Rīgas HES-Jaunjelgava, 
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.650322, 24.880029

Piemineklis iezīmē kādreizējo robežu starp Lin-
des muižu Kurzemē un Mazjumpravas muižu 
Vidzemē. Uz Kurzemes-Vidzemes robežas bija 
pat muita un krogi, vēlāk tikai krogi. Tēlnieka  
V. Titāna veidotā piemiņas zīme uzstādīta 1990. 
gadā un ir Latvijas Kultūras fonda dāvana.

Piemiņas zīme „Robežkrogs. 
Vidzeme. Kurzeme.”

29

Pie autoceļa P85, Rīgas HES-Jaunjelgava, 
Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.6615149, 24.8703329

Skaistā vietā, mežu ielokā, pašā Daugavas krastā 
ir izveidots savvaļas dzīvnieku dārzs (dambrieži, 
hailanderi un mežacūkas). Lieliska atpūtas un 
pastaigu vieta, bērnu rotaļu laukumi, sporta lau-
kumi (volejbols, futbols) un peldvietas. Atpūtnie-
kiem tiek piedāvāta atsevišķa guļbaļķu māja ar 
balto pirti un melno jeb dūmu pirti, kā arī telšu, 
ugunskura un piknika vietas. Ir ieejas maksa.

Savvaļas dzīvnieku dārzs „Saulītes”30

“Saulītes”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.saulites.lv 56.637108, 24.898315
+371 22095330, +371 29416869

Atzīmējot latviešu tautas eposa “Lāčplēsis”, 
kura autors ir izcilais dzejnieks Andrejs Pum-
purs, simtgadi, 1988. gadā  tika atklāts tēlnieka 
J. Karlova un arhitektes I. Rībenas veidotais kop-
darbs – vairāk nekā sešus metrus augsts akmens 
piemineklis.

Simbolpiemineklis 
Andrejam Pumpuram

31

“Aveni”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.634323, 24.84595114 15
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Ainaviskais dolomītsmilšakmens atsegums ir  valsts aiz-
sargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemi-
neklis. Tā augstums ir 4,5 m, garums – 150 m. Atseguma 
galvenās kraujas lejasdaļā ir  Kalnrēžu ala, kas ir vienīgā 
zināmā ala Ogres upes krastos. Tā ir šaura, 3,2 m gara, 
plaisveidīga sprauga starp diviem dolomītsmilšakmens 
bluķiem, augstums – 1 m.

Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums, Kalnrēžu ala35

“Kalnrēžas”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.800434, 24.820128

Pasaulslavenā mototrase, kur notiek dažāda 
mēroga sacensības motokrosā, “Ķeguma velo-
maratons”, “Stipro skrējiens”. Trase piemērota 
trenēties gribētājiem jebkurā vecumā. Tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta. 
Trases darba laiks: 
O, T, C no 14:00-20:00, S no 11:00-17:00. 
Pārējās dienās trase slēgta.

Mototrase “Zelta Zirgs”36

“Oškalni”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv +371 29559921
56.749502, 24.743541

40 ha liels atpūtas un piedzīvojumu parks, biolo-
ģiska briežu saimniecība, viesu namu komplekss  
“Dimantu kalns”. Šī  ir lieliska vieta, kur  doties 
gida pavadībā ekskursijā pa zvēru aplokiem 
un barot tos no rokas. Apmeklējums tikai pēc  
iepriekšēja pieraksta.

Piedzīvojumu parks
“Dimantu kalns”

37

“Dimantu kalns”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.dimantukalns.lv +371 20388777
56.747229, 24.796718

Akmens ir vietējās nozīmes arheoloģijas piemi-
neklis, kulta vieta. Tas ir 5,8 m garš, 5,2 m plats, 
1,7 m augsts.

Sietiņu dižakmens (Velnakmens)38

“Sietiņi”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.801419, 24.838749

Uzņēmums dibināts 1989. gadā. Uzņēmuma 
sortimentā ir vairāk kā 35 gaļas produktu veidi. 
SIA “Rubeņi” produkcija tiek gatavota pēc senām 
latviešu tradīcijām, kūpināšanas procesā izman-
tojot tikai alkšņu malku un tīras alkšņu skaidas.
Darba laiks: P-Sv 8:00-20:00

Uzņēmums “Rubeņi”39

“Rubeņi”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.rubeni.lv +371 26436927
56.754842, 24.740284

Aktīvā atpūta 
un izklaideKultūrvēsture Dabas vērtībasIzziņa un tradīcijas
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“Tomes pamatskola”, Tome, Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.753325, 24.640566
+371 28442744, +371 25454947

Piedāvā radošās darbnīcas, kāzu pieturas, eks-
kursijas māla pasaulē. Iespēja iegādāties kera-
mikas darbus, veikt individuālus pasūtījumus.
Visi pasākumi pēc iepriekšēja pieraksta.

Biedrība “Dzīvais māls”40

“Ķieģeļceplis”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.752196, 24.626060
371 29321337, +371 27752929

Biškopes pārziņā ir 160 bišu saimju. Iespējams 
ne tikai iegādāties bišu produkciju, bet arī uzzi-
nāt daudz interesanta par šo vērtīgo produktu.
Apmeklējums – iepriekš piesakoties.

Biškope Lolita Rudzīte41

“Apses”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv +371 29494657
56.744771, 24.697436

Dravās var iepazīt bišu dzīvi un iegādāties dažā-
du ziedu medu, propolisu, propolisa sedziņas, 
vaska sveces. Latvijā neparasts piedāvājums – 
apiterapija, kuras laikā dziedina ar senām meto-
dēm – gultā, zem kuras ir novietoti bišu stropi 
(bišu radītais siltums, vibrācija, biolauks). 
Apmeklējums – iepriekš piesakoties.

Biškopis Juris Valainis42

“Rutki”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv +371 26116445
56.744120, 24.691086

Dīķsaimniecības kompleksā ir trīs dīķi, kur tiek 
piedāvāts makšķerēt foreles, karpas, līņus un 
karūsas. Pieejamas arī piknika vietas. 

Dīķu komplekss “Līčupe”43

“Zvīņupe”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv +371 29694422
56.749036, 24.686661

Muzejā apskatāmas novada kultūrvēsturiskās 
vērtības. Muzeja unikalitāte ir dzejnieka, tulko- 
tāja, rakstnieka, grāmatu izdevēja un māksli-
nieka Jāzepa Osmaņa un rakstnieces, prozaiķes 
Regīnas Ezeras memoriālās ekspozīcijas.

Ķeguma novada muzejs44

Kanoe laivu noma. Nodrošina ar visu nepiecieša-
mo aprīkojumu (airi, glābšanas vestes, ūdensiztu-
rīgās somas), transports, laivu piegāde, savākšana.  
Pieejama arī labiekārtota un privāta atpūtas/telšu 
vieta Daugavas krastā netraucētai atpūtai dabā.

Landavas laivas45

“Landavas”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.landavaslaivas.eu +37125947703
56.804076, 24.588564

Aktīvā atpūta 
un izklaideKultūrvēsture Dabas vērtībasIzziņa un tradīcijas
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Maršruts paredzēts dabīgās kosmētikas, ziedu un košum-
krūmu mīļotājiem, kā arī visiem citiem interesentiem.  
Visieteicamākais laiks apmeklējumam – no jūlija vidus 
līdz augusta sākumam, kad pie Staburaga klints piemiņas  
zīmes “Dieva auss” zied plašie dienliliju stādījumi.

Novadu iniciatīvas maršruts “Ziedu ceļš”3

Velomaršruts “Mazais loks caur 
Rūķiem Birzgales pagastā” (Nr. 147)2

Velomaršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr. 146)1

Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov.
facebook.com/manaszemespirts 
+371 29614344 Pirtnieks Roberts; 
+371 29255097 Pirtniece Iveta
56.806577, 24.563787 @manaszemespirts

Latviskie pirts rituāli un dabas SPA. Pāra stip-
rināšanas, relaksācijas, dzimšanas dienas un 
dziednieciskās pirtis.
Pirtīžas, līdzināšanas, līgavas un līgavaiņa pirts ri-
tuāli, masāža ar skrubi, fitoterapeitiskais pēriens, 
medus, māla un ārstniecisko dūņu procedūras 
visam ķermenim. Iespējama arī nakšņošana un 
brokastis nākamajā rītā.
Lai pieteiktos vai parunātos par pirti un latvisko 
dzīvesziņu – zvanīt, rakstīt WhatsApp. Aktuālās 
cenas pieejamas Facebook lapā vai vienojoties 
par tām privāti.

Manas Zemes Pirts46
Nozīmīga vieta, kur atrodas ugunsnovērošanas 
tornis, norisinās suņu pajūgu sacensības, slēpo-
šanas sacensības, un kalna tuvumā tiek organi-
zēti sēņošanas čempionāti.

Ratu kalns (Rata kalns, Ratkalns)47

Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.750775, 24.576347 

Piemiņas akmeni Tomes pa-
gastam dāvināja Ilze Rumpe, 
kura stāsta, ka akmens at-
rasts uz Tomes salas, kurā 
notikušas vairākas vēsturiski 
nozīmīgas kaujas, un tieši Lat-
vijas simtgadē akmens esot 
“iznācis” virspusē, lai izstāstī-
tu mūsu tautas vēsturi.

Tomes piemiņas akmens49

“Ābelītes”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.754110, 24.643912

Tomes skansts, saukta arī par Zviedru skan-
sti.  17. gs. viduslaiku nocietinājums Daugavas 
kreisajā krastā uz salas. Valsts nozīmes aizsargā-
jamais objekts. Atrodas privātīpašumā.

Tomes skansts50

“Henki”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.762331 24.650917

SIA “Paegles egles” ir dibināta  2015. gadā, nodarbojas 
ar egļu un citu daudzgadīgo stādu audzēšanu. Ģimenes 
uzņēmums, kas aizsācis tradīciju – atbrauc, izvēlies un 
nozāģē pats savu Ziemassvētku eglīti!

Uzņēmums “Paegles egles”51

“Meldri”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.paeglesegles.lv +371 29176020 
56.760694, 24.630018

Tomē luterāņu draudze darbojusies jau no 
17. gadsimta, baznīca uzcelta 1644. gadā.  Vai-
rākas reizes nopostīta, tā regulāri atjaunota, 
pēdējoreiz tās atjaunošana veikta 1988. gadā. 
Arhitekte ir ķegumiete Ilze Romanovska.

Tomes evanģēliski 
luteriskā baznīca48

“Baznīckalns”, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumanovads.lv
56.753325, 24.639090
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Rotaļu
laukums

Kempings “Ežmalas”8

“Eži”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/Ezmalas  +371 29217315
ezmalas1@gmail.com 56.749749, 24.827728

20

Kempings “Sniedzes”9

“Sniedzes”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/sniedzes  +371 29425800
 sniedzes@apollo.lv 56.812193, 24.561687

52

Lauku mājas “Zvejnieki”10

“Zvejnieki”, Bekuciems, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/zvejnieki/ +371 29976617
velga.galvina@gmail.com 56.805324, 24.579351

4

Lauku šķūnis “Kalnabiķi”11

“Kalnabiķi”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/kalnabiki +371 22722091
kalnabiki@gmail.com 56.757896, 24.678831

70

Motelis/Viesu nams “Oškrogs” 12

“Oši”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.oskrogs.lv +371 29571814, +371 65038159
oskrogs@inbox.lv 56.744327, 24.685369

45

Kempings “Ezīša midziņa”7

Ķeguma prospekts 10, Ķegums, Ķeguma nov.
www.ezisamidzina.lv +371 29176613
ezisamidzina@gmail.com 56.727972,  24.709196

42

Atpūtas komplekss “Dimantu kalns” 1

“Dimantu kalns”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.dimantukalns.lv +371 20388777
 info@dimantukalns.lv 56.746398, 24.793928

100

Atpūtas komplekss “Līcīši” 2

“Līcīši”, Berkava, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.licisiak.lv 56.805296, 24.533466
info@licisiak.lv +371 28689000, +371 26467000

120

Atpūtas komplekss “Puduri” 3

“Puduri”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.kegumapuduri.lv +371 26523410
kegumapuduri@kegumapuduri.lv 56.720645, 24.729401

80

Atpūtas komplekss “Vitkopi” 4

“Vitkopi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.facebook.com/pages/Vitkopi
56.602661, 24.922537 +371 26428371

20

Brīvdienu māja “Saulītes”6

“Saulītes”, Birzales pag., Ķeguma nov.
www.saulites.lv +371 29630661, +371 2948145
saulites1@inbox.lv 56.637181, 24.898230

17

Brīvdienu māja “Brīviņi”5

“Brīviņi”, Birzales pag., Ķeguma nov.
www.brivini.lv +371 29443671
marija.hermane@gmail.com 56.600468, 25.030392

10
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Viesu nams “Saules”19

26+

“Saules”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
 www.facebook.com/saulesviesunams +371 20005798
info@rosetum.lv 56.567664, 24.798065

Viesu nams “Umuri”/”Ievu līcis”20

“Umuri”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.umuri.lv +371 29122260, +371 29204809
umuri@inbox.lv 56.753297, 24.684958

57

Viesu nams “Vecupe”21

40

“Vecupe”, Birzgales pag., Ķeguma nov. +371 22025135
www.hotelvecupe.lv 56.617804, 24.951204
info@hotelvecupe.lv, rudite@hotelvecupe.lv

Viesu nams “Wild duck”22

49

“Tamboviči”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.wildduck.lv +371 26618080
info@wildduck.lv 56.601955, 25.019845

Kafejnīca “Oškrogs” 2

“Oši”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.oskrogs.lv oskrogs@inbox.lv
+371 29571814,  +371 65038159
56.744327, 24.685369

Austra-LT kafejnīca1

Celtnieku iela 1K, Ķegums, Keguma nov.
+371 65038804
56.748487, 24.718311

Pirts “Mākoņmalas”13

“Mākoņmalas”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.aurumenergy.lv +371 26803231
eduardskilgasts@inbox.lv 56.572043, 24.817085

4

Viesu māja “Bāliņi”14

“Bāliņi”, Birzgales pag., Ķeguma nov.
www.balini.lv +371 27374222
info@balini.lv 56.690783, 24.793516

35

Viesu nams “Jaundangas”15

“Jaundangas”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.viesunamiem.lv/jaundangas +371 20275033
officialdglv@gmail.com 56.746191, 24.792812

16

Viesu nams “Jaunsvelmes”16

“Jaunsvelmes”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.jaunsvelmes.lv +371 29138653
 jaunsvelmes@inbox.lv 56.793866, 24.785980

40

Viesu nams “Pīrāgi”17

“Jaunpīrāgi”, Rembates pag., Ķeguma nov.
www.piragi.lv +371 29227003, +371 26533773
andris@piragi.lv 56.785800, 24.893700

50

Viesu nams “Rēzijas”18

“Rēzijas”, Tomes pag., Ķeguma nov.
www.rezijas.lv +371 29118957
mail@rezijas.lv 56.719731, 24.725487

55
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1.

2.

13.

3.

4.

5.

6.

7.

14.

8.
15.

9.

10.

11.

12.

1. HES pilnais nosaukums.
2. Teritorijas ziņā lielākais pagasts Ķeguma novadā.
3. Mācītājs, kuram Birzgalē uzcelts piemineklis.
4. Kas savieno visus Ķeguma novada pagastus?
5. Kas ir attēlots Ķeguma novada ģērbonī?
6. Ķeguma pilsētas “kaimiņš”.
7. Kā sauc Birzgales pamatskolas direktoru (2008-2020)?
8. Koks, kura lapas ir Birzgales pagasta ģērbonī.
9. Upe, kas tek cauri Tomei.
10. Iela, kurā atrodas Ķeguma novada pašvaldība.
11. Ķeguma jauktā kora nosaukums.
12. Upe, kas sadala Ķeguma novadu divās daļās.
13. Sieviešu biedrības, kas darbojas Birzgalē, nosaukums.
14. Ķeguma novada Birzgales pagasta muzeja nosaukums.
15. Cik pagastu ir Ķeguma novadā? 

KRUSTVĀRDU MĪKLA
“IEPAZĪSTI ĶEGUMA NOVADU”

Autors: Birzgales pamatskolas 2. klase
Darba vadītāja: Inga Kozlovska
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Ķeguma pilsēta

Birzgales pagasts

Rembates pagasts

Tomes pagasts

Velomaršruti

Naktsmītnes

Ēdināšana

6-9

10-15

16-17

18-20

21

22-25

25

Krustvārdu mīklas 26-27

1 – 14

15 – 34

35 – 39

40 – 51

1 – 3

1 –

1 – 2

SATURS

22

2.

1. 4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17.

18. 19.

HORIZONTĀLI:

5. Apdzīvota vieta Ķeguma novadā, kur atrodas Ķeguma novada muzejs. 7. Apdzīvota vieta Ķeguma novadā, kur 
atrodas piemiņas akmens represētajiem. 8. Ikgadējs pasākums, kas īpaši priecē Ķeguma uzņēmējus. 9. Birzgales 
muzeja nosaukums. 16. Uzņēmums, kurš Tomē darbojas jau kopš 1929. gada un ir viens no vecākajiem savā sfērā. 
17.  Ievērojama latviešu rakstniece (1930-2002) “Regīna ... (uzvārds)”. 18. Sportistu iecienīts pasākums “Rembates 
...”. 19. Mēnesis, kurā ķegumieši ierasti svin pilsētas svētkus.

VERTIKĀLI:

1. Ievērojams latviešu dzejnieks, tulkotājs (1932-2014) “Jāzeps ... (uzvārds)”. 2. Pirmā sabiedriskā celtne, kas Ķe-
gumā tika uzcelta 1936. gadā. 3. Raiņa luga, kuras vārdā nosaukta pasaulē zināmā mototrase “Zelta …”. 4. Fizikāls 
lielums, kuru Ķeguma ģerbonī simbolizē saule. 6. Stādu audzētava Birzgalē. 10. Izglītības iestāde, kurā ķegumie-
ši saņem savu pirmo izglītības pakāpi. 11. Ķeguma Skolēnu padomes organizēta labdarības akcija Ziemassvētkos 
“... Ķegumam”. 12. Ikgadējs Lāčplēša dienas pasākums “... ceļš”. 13. Uzņēmums, kurš visu Latviju priecē ar kūpinātām 
vistiņām un citiem gardumiem. 14. Latvijas valsts prezidents no 2015. līdz 2019. gadam. 15. Koks, kuram par godu 
nosaukta viena no senākajā ielām (aleja) Ķeguma centrā.

KRUSTVĀRDU MĪKLA
“IEPAZĪSTI ĶEGUMA NOVADU”
Autors: Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 5. b klase
Darba vadītāja: Signe Jana Rubīna
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IZDOTS 2020. GADĀ

Izdevējs: Ķeguma novada pašvaldība. Dizains: SIA “Graphical”. Kartogrāfi ja: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Foto: Tūrisma uzņēmēji, Ķeguma novada pašvaldības arhīvs, Anita Saka, Ēriks Rācenis, Sabīne Gudeiķe, Ketija Katrīna Atare,
Oskars Andersons, Dana Vietniece, Ieva Vējone, Kintija Sparāne, Edgars Sparāns, AS “Latvenergo” Enerģētikas muzeja arhīvs.

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS
Ķeguma novada pašvaldības policija,
Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma novads, 
+371 65038484

Policija
02,112

Medicīniskā palīdzība
113

Ugunsdzēsība un glābšana
01, 112

ĶEGUMA NOVADA TŪRISMA
INFORMĀCIJAS STENDI
Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēka, 
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads 
Ķeguma Dienas centrs,
Liepu aleja 1B, Ķegums, Ķeguma novads
Ķeguma novada bibliotēka, 
Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads
Ķeguma novada muzejs, “Tomes pamatskola”, 
Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads
Rembates bibliotēka,, Lielvārdes iela 3, Rembate, 
Rembates pagasts, Ķeguma novads
Birzgales muzejs “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, 
Birzgales pagasts, Ķeguma novads

NAUDAS BANKOMĀTI
SEB banka, DUS ASTARTE, Ķeguma prospekts 1a, 
Ķegums, Ķeguma novads
Swedbank, veikals “Elvi”, Ķeguma prospekts 5c, 
Ķegums, Ķeguma novads

DEGVIELAS UZPILDES
STACIJAS (DUS)
Astarte-Nafta, Ķeguma prospekts 1a, Ķegums, 
Ķeguma novads
DUS Glāžšķūnis, Rembates pagasts,
Ķeguma novads

DZELZCEĻA STACIJA “ĶEGUMS”
Stacijas laukums 1, Ķegums, Ķeguma novads, 
+371 65016804

PASTS
Rīgas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads,
+371 25700131
Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, 
Ķeguma novads, +371 25700033
Rembates pagasts, Ķeguma novads.
Pasta pakalpojumi pieejami pēc pieprasījuma.  
+371 27891949

Satiksme: www.1188.lv

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Lidosta “Rīga”: www.riga-airport.com


