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Ķekavā – vietā, kur atrodas Doles-Ķekavas
Sv. Annas ev. luteriskā baznīca, jau 16. gs
stāvēja dievnams. Laika gaitā vairākas koka
baznīcas nomainīja cita citu, līdz 1783. gadā
par Doles muižas īpašnieka Voldemāra
Antona Levīza of Menāra līdzekļiem tika celts
tagadējais dievnams, kas iesvētīts 1784. gadā.
Ēka celta baroka stila formās, tā iekļauta valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.
Karadarbības rezultātā baznīca vairākkārt
cietusi, pārbūvēta un atjaunota.
Nama ziemeļu pusē iemūrēta lielgabala lode
no Napoleona kara 1812. gadā.
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No DOLES-ĶEKAVAS
SV. ANNAS EV. LUT.
DRAUDZES BAZNĪCAS torņa
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SKATU KARTE

Baznīcā atrodas Augusta Annusa altārglezna
„Kristus svētī bērnus”.
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Baznīcas skatu torņa augstums 15 m.
Dievnams pieejams apmeklētājiem pirmdienās
un ceturtdienās no plkst.13:00 līdz plkst. 16:00
un sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst 15:00,
dievkalpojums svētdienās plkst. 10:00.
Citos laikos – iepriekš piesakoties.
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Skatu torņa apmeklētājiem lūgums
iepriekš pieteikties, piezvanot
pa tālr. 26018531 (Alma Plostiņa)

www.ParTurismu.lv

OBJEKTI ZR
1

1

T/C «Liiba’’ kā divstāvīgs kompaktgalerijas tipa tirdzniecības
centrs tika atklāts 2009.gada aprīlī. Šobrīd centrā ir 46
tirdzniecības vietas, no kurām populārākie pārstāvētie
veikalu tīkli ir grāmatu veikals «Jānis Roze», «Seppälä»,
«Zoo centrs», «A Aptieka», apģērbu tīrītava «Irve», «Optimus
mēbeles», «Bauskas gaļas nams», pārtikas veikals «Elvi» un
ekspresrestorāns «Ņamma».
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Atrašanās vieta: Rīgas iela 22A, Ķekava
Info Centra tālr.: +371 67969292, +371 20207731
e-pasts: liiba@liiba.lv, www.liiba.lv
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Saules akmens (Swedbank Centrālā ēka) ir biroju
augstceltne Pārdaugavā, Ķīpsalas apkaimē. Ēkai ir 27
stāvi (26 stāvi + viens tehniskais stāvs); būves augstums ir
122,78 metri, kas padara to par augstāko ēku Rīgā un otru
augstāko Baltijas valstīs. Saules akmens būvniecība tika
uzsākta 2003. gada 14. februārī ar pamatakmens ielikšanu.
Ekspluatācijā nams tika nodots 2004. gada 17. novembrī.
Rīgas radio un televīzijas tornis (pazīstams arī kā
Zaķusalas televīzijas tornis) ir vienlaidus brīvi stāvošs metāla
tornis Latvijas galvaspilsētā Rīgā, Zaķusalā. Torņa augstums ir
368,5 metri un tas ir ne tikai augstākais Baltijas valstīs, bet arī
visā Eiropas Savienībā un trešais augstākais Eiropā.
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«Putnu fabrikas Ķekava» ūdenstornis.
AS „Putnu fabrika Ķekava” savu darbību uzsāka 1967. gada
21. novembrī un jau vairāk nekā 40 gadus ir lielākais putnu
gaļas ražotājs Latvijā. Fabrikas celtniecības un labiekārtošanas
darbi turpinājās līdz pat 1974. gadam. Kopš putnu novietnēs
izmitināja pirmos cāļus, līdz pirmajai augstas kvalitātes vistas
gaļas piegādei veikaliem aizritēja pusgads. AS „Putnu fabrika
Ķekava” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba
devējiem Latvijā. Tas nodrošina darba vietas vairāk nekā 630
cilvēkiem dažādās profesionālajās jomās. Uzņēmums „Putnu
fabrika Ķekava” ir modernizēts un pielāgots ES prasībām;
fabrikas ražotne ir viena no jaudīgākajām Austrumeiropā.
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«Putnu fabrikas Ķekava» vecās katlu mājas skurstenis.
Celts 20. gs. 80. gadu sākumā, paplašinoties ražošanai.
Torni cēla brigāde no Ļeņingradas, tagadējās Sanktpēterburgas.
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Ūdenstornis Salaspilī (Miera ielā 29/1), atrodas
Latvijas Zinātņu akadēmijas teritorijā, augstums 37 m.
Netālu no tā Miera ielā 1 (no torņa pa kreisi) ir Salaspils Nacio
nālais botāniskais dārzs, kura pirmsākumi meklējami 19. gs. 30.
gados. Dārza platība savulaik bija 198 ha, tagad 126 ha.
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Ķekavas kādreizējās katlumājas skurstenis. Tas atrodas
blakus bijušajam kolhoza-agrofirmas konservu ceham.
Gabaliņu aiz baznīcas Daugavas krastā joprojām slejas bijušās
katlu mājas skurstenis, kas līdzīgi gaisā izslietam īkšķim it kā
norāda uz vietu, kur savulaik atradusies Ķekavas muiža.
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Elektrības stabs Rīgas HES ūdenskrātuvē. Rīgas
ūdenskrātuve atrodas bijušajā Rīgas rajonā, Salaspils lauku
teritorijas administratīvajā teritorijā. Ūdenskrātuves vidējais
dziļums ir 7,1 metri, bet maksimālais dziļums – 17,4 metri, tā
izveidota 1974. gadā gan enerģētikas, gan Rīgas ūdensapgādes
vajadzībām. No ūdenskrātuves ņem ūdeni pārsūknēšanai
cauruļvadā uz Daugavas kompleksu Katlakalnā un DaugavasMisas kanālu. Ierīkojot ūdenskrātuvi, tika iznīcinātas apmetņu
vietas, senkapi u. c. objekti sen apdzīvotajā Daugavas ielejas
posmā.
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Rīgas HES dambis, šoseja A5 (E67; E77).
Rīgas HES ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija
un otra lielākā hidroelektrostacija Latvijā. Tā tika celta no
1966. gada līdz 1974. gadam un atrodas 35 km no upes
grīvas. Neskaitot elektroenerģijas ražošanu, Rīgas HES kalpo
arī kā sinhronais kompensators sprieguma un frekvences
regulēšanai energosistēmai, arī kā viena no rezerves jaudām,
kas avārijas gadījumā dažu minūšu laikā spēj uzsākt ražošanu,
lai kompensētu Baltijas reģiona lielākās ģenerējošās vienības –
Ignalinas atomelektrostacijas darbības daļēju vai pilnīgu
apstāšanos.
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Konfesiāli luteriskā baznīca Odukalnā.
Celtniecība pabeigta 2002. g.
Arhitekts Linards Skuja. Tajā saimnieko Augsburgas ticības
apliecības Ķekavas luterāņu draudze, dibināta 1996.g.
Torņa smailē – gailis.
Atrašanās vieta: Saules iela, Odukalns, Ķekava,
Tālrunis +371 67932865
e-pasts: ilarsplume@hotmail.com
www.luteranudraudze.lv
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Odukalna ūdenstornis. Pakalna pakājē atrodas piemiņas
vieta. No ūdenstorņa paveras skats uz abiem katlumājas
torņiem, Doles-Ķekavas baznīcu u.c. objektiem.

Kā lietot kompasu
Kompass ir veidots no taisnstūra formas pamata
plāksnītes, uz kuras garenvirzienā uzvilktas sarkanas
līnijas un bulta, un grozāmas kolbas (gredzena), kas
sadalīta 360 grādu sadaļās.
Uz kolbas apakšējās virsmas ir sarkana bulta un tai
paralēlas līnijas. Azimuta noteikšanai vispirms notēmē
ar virziena bultu (vai kompasa korpusa garo malu, kas ir
paralēla virziena bultai) uz attiecīgo objektu dabā. Pēc tam
griež grozāmo kolbu (gredzenu) tā, lai 0 grādu (ziemeļu)
atzīme uz grozāmā gredzena sakristu ar magnētiskās
adatas iezīmēto galu, vai arī atrodas starp kompasa paralē
lajām līnijām. Nolasot grādus, kas atrodas pret virziena
bultas pamatnes, tiek iegūts azimuts uz doto objektu.
Labam kompasam kolba ir pildīta ar šķidrumu;
tas stabilizē kompasa adatiņas kustības, tādēļ nav
nepieciešams kompasu turēt pilnībā nekustīgu. Kompasus
bez šķidruma pildījuma lietot nevajadzētu. Kompasa
adatiņa tiek krāsota divās krāsās. Novietojot kompasu
plakaniski, sarkanais gals pagriežas pret ziemeļiem,
bet baltais pret dienvidiem.
1. Tūrisma koordinācijas centrs
Doles Tautas nams, Lat.: 56.82880, Long.: 24.23863
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Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava
Ķekavas novads, LV-2123
Tālrunis: +371 67935826
+371 2701333
E-pasts: turisms@kekava.lv
Darba laiks: Pr.-Pk. 9:00-20:00
Sest., Sv. 10:00-20:00
pārtraukums 14:00-15:00

Tūrisma koordinācijas centrā var saņemt tūrisma un
kultūras informāciju, ziņas par apskates objektiem, atpūtas
iespējām, naktsmītnēm, ēdināšanu, transportu, kā arī
tūrisma kartes, bukletus un brošūras. Pieejams bezvadu
internets. Šeit var iegādāties suvenīrus un biļetes uz „Biļešu
paradīzes” un „Biļešu servisa” pasākumiem, saņemt
kopēšanas, skenēšanas un printēšanas pakalpojumus.
Vēl ir vērts apmeklēt Ķekavas novadpētniecības muzeju,
atpūtas centru “Zanzibāra”un uzspēlēt minigolfu Ķekavas
Miniparkā. Nobaudīt tēju un kafiju vai gardi paēst var
krodziņos “Kalnakrogs”un “Bamba Leo”, kā arī kafejnīcā
“Ņamma”.

