AUTOCEĻOTĀJIEM

LIELAIS ĶEMERU
APLIS AR AUTO

Ķemeri aicina!

Ķemeru nacionālajā parkā, izņemot dabas rezervāta zonu, var brīvi staigāt,
vērot augus, dzīvniekus un ainavas, ogot, sēņot, peldēties, sauļoties, braukt ar
divriteni un laivu. Ar mehanizētiem transporta līdzekļiem drīkst braukt pa vispārē
jās lietošanas ceļiem. Saudzēsim vērtības, kuru dēļ šeit esam ieradušies!
Ķemeru nacionālais parks (dibināts 1997. g.)
veidots, galvenokārt, lai aizsargātu mitrājus –
seklo Rīgas jūras līča rietumu piekrasti, aizaugošos piejūras
ezerus, plašos purvu masīvus, mitros mežus (dumbrājus)
un palieņu pļavas kā nozīmīgu daudzu augu un dzīvnieku,
īpaši ligzdojošo un migrējošo putnu dzīves vietas. Parka
teritorijā atrodas viens no lielākajiem Latvijas purvu
masīviem – Lielais Ķemeru tīrelis, kā arī citi samērā lieli
purvi – Raganu purvs, Zaļais purvs, Čaukciema purvs un
Slokas purvs. Daļā no tiem savulaik ir iegūta kūdra. Ķemeru
apkārtne izsenis ir pazīstama kā daudzo sēravotu izplūdes
vieta un joprojām – nozīmīga sērūdeņu un ārstniecībā
izmantojamo dūņu ieguves vieta, kas savulaik bija slavenā
Ķemeru kūrorta izveides pamats. Nacionālā parka intere
santākie vēstures objekti ir nesaraujami saistīti ar piekrastes
kā atpūtas un veselības atgūšanas kūrorta izmantošanu.
Mūsdienās nacionālā parka teritorijā ir izveidotas izglītojošas
dabas takas (Melnalkšņu dumbrāja, Slokas ezera, Lielā
Tīreļa (no 2013.g.) un Kaņiera pilskalna (no 2013.g.)),
velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c. Ķemeru
nacionālā parka administratīvi – informatīvais centrs atrodas
atjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās tūristu mītnes:
4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
3 „Līdakas”, 29448118
4 „Valguma pasaule”, 29414022
4 „Pilsētnieki”, 29497272
4 „Smaidas”, 29265552
4 „Melnais stārķis”, 26751543
4 “Lapmežciems”, 67298303
4 “AAK Service”, 29118209
4 “Veldres”, 25916974
4 “Upesloki”, 29141840
4 “Milzkane”, 26545521
4 “Kalna Žagari”, 29414584
7 “Ronīši”, 26305551
7 “Ezermaļi”, 28336456
7 “Ezermalas”, 29446828
Atpūtas vietas: G.k. maršruta sākuma daļā –
Rīgas jūras līča piekrastē (pie ēdināšanas
uzņēmumiem) un Valguma ezera apkārtnē
(“Valguma Pasaule”, “Ezermalas”, “Upesloki”)

Veikali: Ķemeros, Bigauņciemā,
Lapmežciemā, Ragaciemā, Klapkalnciemā,
Smārdē, Slampē.
Ēdināšana: Bigauņciemā, Lapmežciemā,
Ragaciemā, Valguma pasaulē
Gidi:
Ineta Jansone, 29135543;
Ērika Berga, 29126551;
Dagnis Mukāns, 29216431;
SIA Ķemeru takas, www.takas.lv, 29224618
Informācija:
www.celotajs.lv, 67617600
www.daba.gov.lv/kemeri, 67730078
www.turisms.tukums.lv, 63124451
www.jurmala.lv, 67147900
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Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Maršruts iekļauj Ķemeru nacionālā parka perimetru un sniedz
labu priekšstatu par nacionālajā parkā un tā tuvākajā apkārtnē
esošajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Tā
sākumdaļa ved cauri Ķemeriem un piekrastes zvejniekciemiem
– Bigauņciemu, Lapmežciemu, Ragaciemu un Klapkalnciemu,
kas izceļas ar savu krasta šarmu, iespējām iegādāties kūpinātas
zivis un pasēdēt kādā no mazajiem krodziņiem. Maltīti var
ieturēt „Valguma pasaulē”, vai ari kādā no kafejnīcām Smārdes
vai Slampes apkārtnē. Tālākais maršruts aiz Smārdes nedaudz
iziet ārpus nacionālā parka robežām un ietver bijušā Slampes
pagasta interesantākos apskates objektus. Pie Kaļķa atkal
atgriežamies Ķemeru nacionālajā parkā, kur maršruts ved pa
Rīgas – Liepājas un Kalnciema – Kūdras autoceļiem, šķērso
Krāču kalnus (Krāckalnus) un atgriežas sākuma punktā.
Laiks: Visu gadu. Ieteicamais: aprīlis – oktobris
Automašīnas tips: Nav noteiktas prasības
Sākums: Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) robeža uz Rīgas –
Ventspils autoceļa (A 10), Ķemeru dzelzceļa stacija vai Ķemeru
Meža māja (ĶNP) administratīvi – informatīvais centrs
Beigu punkts: Atkarībā no izvēlētā sākumpunkta,
tas ir arī apļveida maršruta beigu punkts
Garums: Ap 120 km (ja pagarina
līdz Tukumam – vēl ~ 20 km)
Aptuvenais laiks: Veicams vienā vai divās dienās atkarībā
no objektos pavadītā laika
Grūtības pakāpe: Viegls
Ceļa segums: Asfalts
Maršruta gaita: ĶNP robeža – Kūdra – Ķemeri – Jaunķemeri –
Bigauņciems – Lapmežciems – Ragaciems – Klapkalnciems –
Valgums – Smārde – Ozolpils – Slampe – Lancenieki –
Dunduru pļavas – Kaļķis – Kūdra – ĶNP robeža
Attālums no Rīgas: 40 km
Loģistika: Apļveida maršruts, kur atgriežas sākuma punktā
Alternatīvas: Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā un
pagarināt to līdz Milzkalnei un Tukumam
Der zināt! Satiksmes intensitātes ziņā noslogotais Rīgas –
Ventspils autoceļa posms starp Sloku un Kūdru ir šaurs un ļoti
sliktas kvalitātes. Brauciet uzmanīgi! Apstājoties pie apskates
objektiem, automašīnu novietojiet šādam mērķim paredzētā,
atļautā un no ceļu satiksmes viedokļa – drošā vietā. Katrs pats
ir atbildīgs par savu un savu bērnu drošību maršruta veikšanas
laikā.
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 112

Informācija par tūrisma piedāvājumu Ķemeru nacionālajā parkā – www.celotajs.lv un www.daba.gov.lv/kemeri
Daļēji finansēts ar Eiropas
Savienības (Eiropas reģionālā
attīstības fonda) atbalstu

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1 Brāļu kapi Rīgas – Ventspils autoceļa (A 10)
malā. Koka laipa aizved līdz piemiņas akmenim,
kas veltīts 1. Pasaules kara laikā kritušajiem.
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Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka – celta
1877. g., vēlreiz pārbūvēta pēc 2. Pasaules kara.
Stacijas ēkā atrodas Ķemeru velonomas punkts.
3

Ķemeru skolas ēka celta 1934. gadā. Sa
glabājies vēsturiski vērtīgs interjers un eksterjers.
4
Sēravota paviljons celts 19.-20. gs. mijā.
Blakus tam – Vēršupītes labajā krastā atrodas
viens no populārākajiem Latvijas sēravotiem
“Ķirzaciņa”.
5

Ķemeru viesnīca – celta 1933.–1936.g.
jaunklasicisma stilā, pazīstama kā “baltais kuģis”,
uzskatīta par valsts neatkarības simbolu. Blakus
Ķemeru parks ar tajā esošajiem pieminekļiem.
6
Ķemeru parks – veidots kā ainavu parks,
iesākts jau 19. gs. vidū.
7 Bijusī sanatorija „Līva” – viena no trim
lielākajām sanatorijām kādreizējā PSRS teritorijā,
it kā būvēta uz īpašiem gāzes spilveniem, lai ēkas
negrimtu.
8
Meža māja – ēka (1933.g.) sākotnēji kalpoja
kā restorāns “Jautrais ods”, vēlāk tika izveidota
bērnu sanatorija un no 1997. g. līdz ar ĶNP izveidi
kļuva par parka administrācijas galveno ēku,
apmeklētāju centru un norises vietu dažādiem
vides izglītības pasākumiem.
9 Melnalkšņu dumbrāja taka – no koka būvētā
un atjaunotā laipa iepazīstina ar palieņu mežiem
jeb dumbrājiem, kurus pavasaros appludina
Vēršupītes palu ūdeņi.
10 Slokas ezera skatu tornis un taka – Atpūtas
vietā pie ezera Tu varēsi vērot ūdensputnus no
peldoša skatu torņa un apskatīt ezera krastā
izplūstošus sēravotus. No atpūtas vietas sākas
3,1 km gara pastaigu taka gar ezera krastu un
cauri gleznainam mežam.
11 Melnezers – purva ezers Ķemeru – Jaunķe
meru ceļa malā ar nelielu auto stāvlaukumu un
informācijas stendu.
12 Dižpriede Bigauņciemā pie tāda paša
nosaukuma kafejnīcas. Auto stāvlaukums.
13

Kupskalnu dabas taka – no koka laipām
veidota taka, kas aizved līdz jūras krastam un
vecajam Lapmežciema molam.
14
Siliņupes akmens laikmeta apmetnes
vieta Lapmežciemā – šajā vietā III–II g.t.pr.Kr.
atradās zvejnieku un mednieku apmetne. Uzstādīts
informatīvs piemiņas akmens.
15 Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Augusta
Muižuļa piemiņas akmens – 4. Valmieras
kājnieku pulka pulkvežleitnantam (1893–1941).
16 Lapmežciema muzejs – Nelielajā, mājīgajā
muzejā varēsi uzzināt, kā senos laikos dzīvoja
zvejnieki, iepazīt Lapmežciema skolas vēsturi un
apskatīt fotoizstādi par somu jēgeriem.
17 Lapmežciema tautas nams – celts 1957. g.
Mūsdienās pagasta pārvalde, bibliotēka un
kultūras pasākumu norises vieta.

20 Ragaciema Zivju tirgus – iespēja iegādāties
kūpinātas zivis.
21 Ragaciema sedums – atbilstoši senajām
tradīcijām atjaunots ēku puduris, kuru joprojām
savām vajadzībām izmanto vietējie zvejnieki.
22 Gausā jūdze – ap 6 km garš un vientulīgs ceļa
posms starp Ragaciemu un Klapkalnciemu, kur
senos laikos ceļiniekiem nereti uzbruka ceļa
laupītāji.

Ķemeru
viesnīca
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23 Piemineklis – piemiņas vieta 1. Pasaules kara
upuriem Klapkalnciema – Tukuma ceļa malā.
24 Valguma ezers – līdz 3 km garais un 27 m
dziļais ezers veidojies subglaciālā (ledāja veidotā)
gultnē. Valguma ezera apkārtnē izvietoti trīs
marķēti velomaršruti: Lustūžkalna aplis (22km),
Meža aplis (16km) un Šlokenbekas aplis (17km).
Pie atpūtas centra “Valguma Pasaule” sākas
nūjotāju taka (3.5 km), kas piedāvā ieelpot priežu
meža svaigo gaisu, un Baltijā vienīgā baskāju
taka (1.2 km), kas spēcina imunitāti, atslābina,
mazina stresu un labvēlīgi ietekmē mugurkaulu.
Atpūtas centrā pieejama nūjošanas nūju un
velosipēdu noma.

Melnalkšņu
dumbrāja
taka
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25 Piemineklis – piemiņas vieta ar pieminekli
1. Pasaules karā kritušajiem pie Smārdes.

Turpmākie objekti Nr. 26 – 30 atrodas ārpus
Ķemeru nacionālā parka teritorijas.
26 Smārdes krogs kādreizējā vēsturiskā kroga
vietā ar maltītes ieturēšanas iespējām. Ap 100 m
austrumos no kroga 2. Pasaules kara laikā kritušo
karavīru brāļu kapi un piemineklis.
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12

Slokas ezera skatu tornis

Dižpriede

27

Ozolpils – Latvijā audzēto un eksotiskos
mājdzīvnieku apskates saimniecība – gaļas liellopi,
kazas, mājputni un strausi, kā arī mežacūkas.
Šobrīd norit Ozolpils muižas atjaunošanas darbi.

Putnu
vērošanas
tornis Kaņiera
ezera krastā
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Kinopilsēta Cinevilla – Baltijā lielākā un
iespaidīgākā publiskā brīvdabas dekorācija, kuras
izveide aizsākās 2004. gadā kā filmas „Rīgas
sargi”, vēlāk – kā uzņemšanas laukums J. Streiča
filmai „Rūdolfa mantojums”.
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Piemiņas akmens pie pagrieziena uz Slampes
centru, „par godu” Slampes ciema pēdējam melio
rētajam lauksaimniecības zemes hektāram.
30 Džūkstes Pasaku muzejs – te ikviens var
iepazīt mūsu „Pasaku tēva” – Anša Lerha-Puškaita
devumu folkloras mantojuma vākšanā. Īpaši
mazākajiem muzeja apmeklētājiem ir izveidota
Pasaku klase, teātris u.c. aktivitātes.

Starpiņupīte

31 Dunduru pļavas – iespēja vērot savvaļas
zirgus un govis pļavās ap atjaunoto Slampes upīti.
Laba putnu vērošanas vieta.
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32 Kauguru kanāls – izrakts 1933. g., lai novadītu
Džūkstes un Slampes upes ūdeņus uz Lielupi, lai
novērstu plašākas teritorijas applūšanu un pārpur
vošanos.

Ragaciema
Zivju tirgus
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Kaļķis – apdzīvota vieta, kuras apkārtnē
joprojām iegūst dolomītu (karjers „Kalnciems – 2”).
Daļa no karjeriem ir applūduši.
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18 Kaņieris – sekls, putniem bagāts piejūras
ezers. Tā DA krastā atrodas Laivu bāze (Kaņierī
drīkst braukt tikai ar tajā īrētu laivu). Riekstu
pussalā putnu vērošanas tornis.

Krāču kalni (Krāckalni) – viļņotu pauguru
virkne, kas veidojusies Litorīnas jūras laikā, vējiem
sapūšot augstu kāpu valni. Skaists skats uz Liliju
ezeru. Iepretim ezeram, minētā ceļa austrumu
pusē pa dolomīta kāpnēm nokļūstam līdz
piemineklim, kas veltīts 90 latviešu strēlniekiem,
kas krituši 1917. gada kaujās.

19 Starpiņupīte – mākslīgi rakts Kaņiera
savienojums ar jūru, kur ezera līmeni mūsdienās
regulē ar atjaunoto slūžu sistēmas palīdzību. Pie
ietekas jūrā ir laba putnu vērošanas vieta.

35 Dabiskotie kūdras karjeri Ķemeru tīrelī –
grantēts ceļš ved cauri bijušajiem kūdras karjeriem,
kuros atjaunots ūdens līmenis, ligzdo ūdens putni
un rosās bebri.
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Kinopilsēta
Cinevilla
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Foto: Juris Smaļinskis, Aija Pendere
„Lauku ceļotājs“, Kalnciema iela 40
Rīga, LV-1046, Latvija, T. +371 6761 7600
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Dabas aizsardzības pārvalde, „Meža māja“
Jūrmala, LV-2012, Latvija, T. +371 6773 0078
pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri

