Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” Nr.146
Maršruta garums ir 74 km. Velo maršruts mijas cauri visam novadam, aptverot visus novada
pagastus. Tā sākums varbūt jebkurā sev izvēlētā punktā, taču par tā sākumpunktu var uzskatīt
Rembates pagasta, SAC "Senliepas" un beigu punktu – Birzgales pagastu, tālākajos tā punktos
“Gāguļos”, braucot pa vietējās nozīmes autoceļu V995 vai dzelzceļa staciju “Lāčplēsis”,
braucot pa V978 vietējās nozīmes autoceļu. Maršruts ir marķēts un tas izveidots pārvietojoties
lielākoties gar augstas braukšanas intensitātes ceļmalām, kur nav izbūvētas atsevišķi
velosipēdiem paredzētas joslas.
Maršruts ietver vairākus interesantus apskates punktus ko apskatīt, tostarp, Ķeguma pilsētas
apskati, Tomes pagasta lauku ainavas, Birzgales pagasta nozīmīgo kultūrvēsturisko mantojumu
(Lindes parku, Kalna muižu, Lāčplēša staciju, Baronu Hānu kapus, Savvaļas dzīvnieku dārzs
“Saulītes”, Birzgales centru). Ja uzsāksiet braucienu no Rembates pagasta SAC “Senliepām”,
tad noteikti pabraucot uz priekšu, variet apskatīt vietējās nozīmes dižakmeni – Velnakmeni, ap
ko caurvij teikas. Turpat netālu atrodas arī militārā aviobāze “Lielvārde”.
Šajā maršrutā ir iespēja piestāt un ieturēt maltīti kafejnīcā “Ošķrogs”, kafejnīca “Austra LT”.
Ja līdzi ir paņemtas maizītes, tad noteikti tuvākā atpūtas vietas velobrauciena laikā ir atpūtas
vieta “Spārītes”, atpūtas vietas pie Ņegas. Pie Ņegas upes ir iespējams arī uzpildīt savas ūdens
rezerves, jo tur atrodas arī avots.
Ja ir ieplānots doties iemēģināt šo maršrutu kādā no posmiem vai izbraukt visu šo maršrutu,
tad iesakām vairākas vietas, kur var ērti atstāt un novietot automašīnu:
 SAC “Senliepas”,Rembates pagasts
 Ķeguma Tautas nams, Ķeguma prospekts 4, Ķegums
 Tomes Tautas nams, Tomes, Tomes pagasts
 Birzgales muzejs “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts
 Birzgales Tautas nams, Skolas iela 2 ,Birzgale, Birzgales pagasts
Velotūrisma maršruts “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” Nr.147
Apļveida maršruts, kura garums ir 34 km. Velomaršruts ir marķēts un tas ved pa Birzgales
pagastu, ietverot tādus apskates objektus kā Lindes parks, A.Pumpura piemineklis, Mācītāju
kapi, Brāļu kapi, Baznīckalns, Birzgales pagasta centrs, Birzgales pagasta muzejs "Rūķi”.
Maršruta gaitā var iepazīties ar bagāto un skaisto Birzgales pagasta dabu, ainavām un mežiem.
Ērtākās vietas automašīnas novietošanai šajā maršrutā:



Birzgales muzejs “Rūķi”, Parka iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts
Birzgales Tautas nams, Skolas iela 2 ,Birzgale, Birzgales pagasts

Šajā maršrutā nav nevienas ēstuves, bet Birzgales centrā ir pieejami divi veikali, kuros var
iegādāties kā konditorejas izstrādājumus, tā arī citas pārtikas preces piknikam. Viena no
velobraucējiem paredzētām piknika vietām ar lapeni ir izveidota pie Kalna muižas.
Velotūrisma maršruti tapuši projekta „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un
ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei, kā arī vides izglītošanā” ietvaros.

