Pastaigu maršruts

“Iepazīsti Ķekavu!”
Sākums: Ķekavas parkā pie
Apraksts:
vides objekta “Atvērtās durvis” 1. Maršrutu sākam pie Doles Tautas nama (kartē - S). Dodamies
Laiks: 2,5 h
Garums: aptuveni 12 km
Maršruta veids:
Apļa veida, maršruts ved pa
asfaltētu ceļu un pa meža ceļu

ATCERIES!
Dodies pastaigā viens, divatā vai
kopā ar ģimeni!
Ievēro distanci no citiem!
Nemēslo mežā – savāc aiz sevis
atkritumus un neatstāj tos mežā!

uz blakus esošo Ķekavas parku, kur redzams vides objekts
“Atvērtās durvis” (1).

2. Dodamies pa parku garām JIC jaunajai ēkai (Skolas iela 2A) un
Ķekavas sākumskolas vecajai ēkai Skolas ielā 2 (2).
3. Šķērsojam tiltiņu pāri Ķekaviņai un dodamies pa kreisi, pa
ceļam aplūkojot estrādi (3) un tad dzirnavu drupas (4).
4. Nogriežamies un ejam gar Ķekavas vidusskolu (Gaismas iela
9) līdz Ķekavas kultūras namam (Gaismas iela 17), pa ceļam
aplūkojot Saules pulksteni (5).
5. Dodamies garām Ķekavas kultūras namam (6) līdz
mikroautobusu galapunktam un tālāk līdz norādei “Ķekavas
novada Dome”, pārejam ielu un ejam taisni uz priekšu. Ceļa
kreisajā pusē būs tukšs laukums, labajā pusē - Gaismas iela. Pēc
pārdesmit metriem griežamies pa kreisi meža virzienā, pa zemes
ceļu. Dodamies pa to līdz tiltiņam pāri Ķekaviņas upītei. Pārejot
pāri tiltiņam, turamies kreisajā pusē. Ejot cauri mazdārziņiem, ja
vēlamies, varam iegriezties atpūtas vietā “Dambītis” (jānogriežas
pa Zīlēnu ielu un jādodas tikai taisni). Turpinām iet taisni līdz
Celtnieku ielai, kur griežamies pa labi (kartē 10. punkts).
6. Pa Celtnieku ielu dodamies līdz pirmajam ceļa sazaram, kurā
nogriežamies pa kreisi. Dodamies tikai taisni līdz Rīgas-Salaspils
apvedceļam (A5) un uzmanīgi šķērsojam to. Kreisajā pusē paliek
Ķekavas Jaunie kapi, bet tālāk ejot, drīz sasniedzam norādi “Pirts
Līči” (8).
7. Turoties pa labi, priekšā meža ceļš, kas aizved līdz Mini zoo
“Ķekaviņas Līči” (9). Tas arī ir maršruta galapunkts. Atpakaļceļā pie
ceļu krustojuma (10) uz Dambīti nepagriežamies uz atpūtas vietu,
bet gan turpinām ceļu pa Celtnieku ielu garām ceļazīmei “Ķekava”
un mazdārziņiem līdz Kalnakrogam (11).
8. No Kalnakroga griežamies pa labi uz Odukalnu, kur varam
aplūkot ūdenstorni (12). Turpat netālu varam apskatīt pieminekli
represētajiem novadniekiem (13).
9. Pēc tam pa Bauskas-Rīgas šosejas (A7) labo malu, kur ir celiņš
gājējiem, atgriežamies maršruta sākumā pie Ķekavas TKC Doles
Tautas namā (kartē - S).
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