
ĶEKAVA
Pirmā rakstiskos vēstures avotos 
minētā apdzīvotā vieta, kas saistīta ar 
Ķekavas vārdu, ir Ķekavas muiža ar 
ūdensdzirnavām. Tā minēta ordeņa 
un Rīgas prāvesta zemes strīda 
dokumentos 1435. gadā. Ķekavas 
apkārtnes ainava ietver sevī gan 
Rīgas pilsētas pievārtei raksturīgās 
apbūves iezīmes, gan izteiktu lauku 
apvidus ainavu. Dzīvi Ķekavā būtiski 
izmainīja putnu fabrikas uzcelšana, 
līdz ar kuru izveidojās tās strādnieku 
ciemats ar daudzstāvu apbūvi. 
Dominējošais zemes lietošanas veids 
ir meža zemes, kas aizņem aptuveni 
50%, un lauksaimniecības zemes 
43,5% no kopējās zemes platības.

1.Ķekavas novadpētniecības muzejs. 
Muzejā iespējams uzzināt piecus 
Ķekavas novada stāstus, kas stāsta 
gan par Ķekavas novada vēsturi, gan 
tās iedzīvotājiem. Muzejs ir vienīgais 
muzejs Latvijā, kas popularize 
karikatūru kā mākslas žanru.

2. Vides objekts ,,Nots’’ pie Ķekavas 
Mūzikas skolas. Esošais vides objekts 
simbolizē mūzikas kā mākslas žanra 
nozīmi cilvēka dzīvē kā arī arī fiziskās 
un garīgās pasaules mijiedarbību.

Garums: 14 km
Grūtības pakāpe: Viegls
Aptuvenais laiks: 4 h
Sākuma un beigu punkts: 
Tūrisma informācijas centrs
Alternatīvas: Maršrutu var izbraukt 
ar velosipēdu
Loģistika: Apļveida maršruts
Der zināt: Maršrutā ir ceļi ar un bez 
asfalta seguma.

APSKATES OBJEKTI



3. Bijusī Ķekavas sākumskola. Celta 1896. gadā kā 
Doles pagasta un tiesas nams. Arhitekts Konstantīns 
Pēkšēns (1859-1928). Pirmajā stāvā atradās telpas 
pagasta valdei, pagasttiesai un rakstveža dzīvoklim. 
Skola te darbojās līdz 1975. gadam, kad tika uzcelta 
Ķekavas vidusskola. Kādu laiku ēka bija tukša, tad tur 
iekārtoja skaitļošanas centru, bet 1990. gadā atgriezās 
sākumskola. Šobrīd šeit skola vairs neatrodas.  

4. Dzirnavu drupas. Ķekavā pie Dzirnavu estrādes 
atrodas ūdensdzirnavu drupas. Tur kādreiz bijis liels 
dzirnavezers  Bukseļa ezers – ar saliņu, uz kuras bijusi 
estrāde, kur notikušas zaļumballes. Tieši šeit filmēti 
slavenās latviešu spēlfilmas Zvejnieka dēls (režisors 
V.Lapenieks, operators A. Polis,1939) vairāki kadri. 
Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā esošajās 
fotogrāfijās redzams leģendārais Oskara lomas 
tēlotājs Pēteris Lūcis.

5. Putnu fabrika. Kopš dibināšanas 1967.gadā 
uzņēmums ir uzkrājis bagātu pieredzi un izkopis 
putnkopību, kā arī produktu ražošanas tradīcijas. 
Putnu fafrika Ķekavā ir vienīgais pilna cikla ražošanas 
uzņēmums putnu gaļas audzēšanā un cāļu gaļas 
produktu ražošanā.

6. Atpūtas vieta "Dambītis". Pieeja pie Ķekavas upītes, 
labiekārtota peldvieta, divas piknika vietas 
(ugunskura vieta, malkas novietne), soliņi, 
pārģērbšanās kabīne, šūpoles, WC sausā tualete. 

7. Piemiņas akmens represētajiem pagasta novada 
iedzīvotājiem. Uzstādīts ar kolhoza "Ķekava" speciālistu 
un Tautas frontes dalībnieku atbalstu 1989. gadā. 
Atrodas Rīgas - Bauskas šosejas malā, pie Odukalna.

8. Odukalns. Apdzīvotā vieta izveidojusies pēckara 
gados kā individuālās apbūves ciems blakus Ķekavai, 
kur dominēja daudzstāvu apbūve. Teikas stāsta, ka 
franču-prūšu karā šis kalns bijis ar prūšiem kā apsēts, it 
kā ar odiem noklāts, tā šis kalns dabūjis savu 
nosaukumu. Odukalnā atrodas Ķekavas konfesionāli 
luteriskā baznīca. Celtniecība pabeigta 2002. g. 
Arhitekts - Linards Skuja. Baznīcā saimnieko 
Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu 
draudze, dibināta 1996. gadā. Apskate tikai no 
ārpuses, no iekšpuses - pēc pieprasījuma.

9. HES kanāla avotiņš. Kanāls atrodas HES uzbēruma 
pakājē. Turpat blakus ir pieejams arī avotiņš -  iecienīta 
vietējo iedzīvotāju ūdens ņemšanas vieta.

10. Doles-Ķekavas luterāņu baznīca. Jau 16. gadsimtā 
te atradās baznīca, un vairākas koka celtnes 
nomainīja viena otru, līdz 1783. gadā par Doles muižas 
īpašnieka Voldemāra Antona Levisa of Menāra 
līdzekļiem tika celta tagadējā Doles-Ķekavas 
draudzes Sv. Annas baznīca, kas iesvētīta 1784. gadā. 
Baznīcas arhitekts Kristofors Hāberlands (1750-1803).

11. Ķekavas avots. Dzidrs un garšīgs avota ūdens, no 
zemes dzīlēm, kraujas malā pie Ķekavas upes. Atrodas 
uz Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās draudzes 
zemes, vēsturiski atklātais, publiski pieejamais un 
labiekārtotais ūdens avotiņš.

Tūrisma pakalpojumi

Tūrisma informācijas centrs: Ķekavas Tūrisma
informācijas centrs (Rīgas iela 26, Ķekava)
Tuvākās naktsmītes: Park Hotel Ķekava,
Ekohouse Ceriņu sēta
Atpūtas vietas: “Murdiņi” (Dārznieku ielas gala)
Ēdināšana: Kalnakrogs Garozu Ķēķis,
Kafejnīca ,, Bamba Leo”
Veikali: TC “Liiba”, Elvi, Aibe, Maxima
Auto stāvlaukumi: Pie Ķekavas novada TIC
Informācija: www.kekava.travel
www.exitriga.lv/karte


