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Baznīcas vēsture ir vijusies cauri gadsimtiem.
Jau 16. gs. šeit bijis dievnams.
Vairākas koka baznīcas nomainīja cita citu,
līdz 1783. gadā tika uzcelts tagadējais dievnams.
Ēka celta baroka stila formās.
Karadarbības dēļ vairākkārt cietusi,
vēlāk pārbūvēta un atjaunota.
Nama ziemeļu pusē iemūrēta lielgabala lode
no Napoleona kara 1812. gadā.
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Uzkāpjot 15 m augstajā baznīcas tornī,
paveras skats uz Ķekavas novadu.
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Dievnams apmeklētājiem pieejams:
Pirmdienās 13-16
Trešdienās 16-19
Sestdienās 10-15
Dievkalpojums svētdienās plkst. 10
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DOLES-ĶEKAVAS
EV. LUT. BAZNĪCAS
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Lai uzkāptu tornī, jāpiesakās vismaz pāris dienas
iepriekš, zvanot uz tālr. 26018531 (Alma)
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Autoceļa A7 labajā pusē (Ķekavā tā ir Rīgas iela), pie tilta pāri
Ķekavas upītei, atrodas Ķekavas avotiņš. Pie tā pēc ūdens
piestāj gan tāli, gan tuvi braucēji, jo, kā stāsta, avota ūdens spēj
pat dziedināt. Mazliet tālāk redzama jaunā Ķekava ar 2009. gadā
atklāto t/c „Liiba”.
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Rīgas HES dambis pāri Daugavai. Rīgas HES ir jaunākā
Daugavas hidroelektrostacija un otra lielākā Latvijā. Tā celta
no 1966. gada līdz 1974. gadam.

Kreisajā pusē plūst Daugava, kas savus līkločus met arī gar
diviem novada ciemiem – Katlakalnu un Rāmavu.
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Ķekavas kādreizējās katlumājas skurstenis atrodas
blakus bijušajam kolhoza-agrofirmas konservu ceham. Tas
līdzīgi gaisā izslietam īkšķim it kā norāda vietu, kur savulaik
atradusies Ķekavas muiža.

Tālumā izslējies Rīgas radio un televīzijas tornis, kas
atrodas Zaķusalā Rīgā. Tornis ir 268,5 m augsts un ir ne tikai
augstākais Baltijas valstīs, bet arī trešais augstākais Eiropā.
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OBJEKTI DR
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Doles sala atrodas Daugavas otrā krastā un ietilpst
Salaspils novadā. Ķekavas un Doles salas likteņi vienmēr
bijuši cieši saistīti; par to liecina arī baznīcas nosaukumā ietvertais
Doles vārds.
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Tālumā redzams putnu fabrikas vecās katlu mājas skurstenis,
kas ļauj nojaust, ka tur atrodas „Putnu fabrika Ķekava”.
AS „Putnu fabrika Ķekava” savu darbību uzsāka 1967. gadā un
jau vairāk nekā 40 gadus ir lielākais putnu gaļas ražotājs Latvijā.
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Mazliet tālāk, vairāk pa labi, redzams bijušās Ķekavas
sākumskoliņas jumts. Agrāk šeit bijis pagasta un
tiesu nams, bet vēlāk ierīkota sākumskola, kas darbojās līdz
pat 2013. gadam, kad tika atklāta jaunā sākumskola. Jaunā
sākumskola atrodas kreisajā pusē. Mazliet tālāk redzams viens no
Ķekavas daudzdzīvokļu rajoniem, ko mēdz dēvēt arī par Ķīniešu
rajonu (ar ķīniešiem gan šeit nav nekāda sakara).

9

Iepretim baznīcai, ielas otrā pusē, zaigo dzeltena ēka ar
sarkanu jumtu – Doles Tautas nams. Tāpat kā baznīcai,
arī tautas namam ir sena vēsture jau no 17. gs., kad šeit atradies
krogs. Pašlaik nams atguvis savu kādreizējo spožumu, un tajā
savu mājvietu radis Ķekavas novadpētniecības muzejs, bibliotēka,
Tūrisma informācijas centrs un koncertzāle. Aiz Doles Tautas
nama aizslēpusies kādreizējā kolhoza valdes ēka jeb mūsdienās
„Ķekavas Kodols”.
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Labajā pusē redzama Īguma ēka, kurai arī bijis raibs
liktenis. Šeit bijusi ierīkota gan aptieka, gan krodziņš, tā
pieredzējusi arī visādas kara laika nebūšanas.
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Tālumā redzams Odukalna ūdenstornis. Torņa pakājē
atrodas piemiņas akmens represētajiem novadniekiem.

Kompass ir veidots no taisnstūra formas pamata plāksnītes,
uz kuras garenvirzienā uzvilktas sarkanas līnijas un bulta, un
grozāmas kolbas (gredzena), kas sadalīta 360̊ 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 paralēlajām 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.
Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
Doles Tautas nams, Lat.: 56.82880, Long.: 24.23863
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Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads
Tālr. +371 27017333, +371 67935826
E-pasts: turisms@kekava.lv
Darba laiks:
P.–Pk. 9-20 (pārtraukums 14-15)
S., Sv. 10-18 (pārtraukums 14-15)
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Odukalns – privātmāju ciematiņš. Stāsta, ka frančuprūšu karā šis kalns bijis ar prūšiem kā apsēts, it kā ar
odiem noklāts, tā šis kalns dabūjis savu nosaukumu. Odukalnam ir
arī sava baznīca, kas atrodas Saules ielā.
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Kā lietot kompasu

Ko vēl var darīt Ķekavā?
• Aplūkot karikatūras Ķekavas novadpētniecības muzejā
• Uzspēlēt minigolfu Ķekavas Miniparkā
• Nogaršot sīrupu ar čili pipariem ražotnē „Konfelāde”
• Sarīkot pikniku atpūtas vietā Murdiņi pie Daugavas
www.parturismu.lv

