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Siliņupes akmens laikmeta 
apmetnes vieta
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Ķemeru nacionālajā parkā!

Sīkākus aprakstus meklē otrā pusē!
*  atvērts vasarā

  – apskates objekti   – pakalpojumi 

Bigauņciems
1  Kafejnīca “Dižpriede”  

 T.: 63163323
2  Ģimenes māja “Veldres”   

 T.: 25916974
3  Viesu nams “Jūras mols”  

 T.: 27099099; www.jurasmols.lv 

Lapmežciems
4  Kafejnīca “Pie Garozas”  *
5  Viesu nams “Monikas”  

 T.: 26161247
6  Kafejnīca “Stallis”  t.: 29181014
7  Viesu nams “Kamenes”   

 T.: 26162212

Viesu nams

Telšu vieta

Pirts

Laivu noma

Putnu vērošana

Kūpinātas zivis

1  �Bigauņciema�skolas�vieta�un�kinofilmas�
“Zvejnieka�dēls”�uzņemšanas�vieta�

 �� Kupskalnu�dabas�taka,�tilts�pār�Siliņupi�
un�filmu�“Svešiniece�ciemā”�un�“Vētra”�
uzņemšanas�vieta

3  �Saimniecība�
� “Līgas”

 �� Lapmežciema�
sedums

5  �Filmas�“Ilgais�ceļš�kāpās”�uzņemšanas�vieta

6  �Starpiņupītes�ieteka�jūrā�un�filmas�
“Nāves�ēnā”�uzņemšanas�vieta

7  �Ragaciema�sedums
8  �Ragaciema�bāka�
9  �Ragaciema�zivju�tirgus

 �Lapmežciema�pamatskola�un�tautas�nams�
11  �Lapmežciema�muzejs
12  �Kaņiera�ezera�

laivu�bāze�un�
informācijas�
centrs

 CEMEX 
� putnu�
� vērošanas�
� tornis

 �Lāčplēša�
kara�ordeņa�
kavaliera�
Alfrēda�
Muižuļa�
piemiņas�
akmens

15  �Paugu�viduslaiku�kapsēta

16  �Siliņupes�akmens�laikmeta�apmetne�–�
piemiņas�akmens�

4
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Izdevējs: Dabas aizsardzības pārvalde, 2012. Izdevums sagatavots ar daļēju Eiropas Savienības (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) atbalstu

Ragaciems

12  Viesu nams “Kanski un Co”  *   
T. 29118209, www.kanski.lv  

13  Viesu nams “Stērstītes”  *
 T.: 29283162
14  Viesu nams “Smaidas”  

 T.: 29265552, www.smaidas.lv 

8  Brīvdienu dzīvoklis “Indriksoni”
 T.: 29701639    

9  Suvenīru un ziedu veikaliņi
10  Viesu nams “Lapmežciems”    

 T.: 27191082, www.gostinica.lv 
11  Kafejnīca “Rosi”  t.: 26543954

15  Kafejnīca “Lindaga”  *
 T.: 63163544
16  Kūpinātas zivis, SIA “Mauriņi”  

T.: 29374291 
17  Zivju restorāns “Bermudas” 

 T.: 63163225

13

10

4

2

KĀ NOKĻŪT?
  Ar auto pa Talsu (P128) šoseju līdz 
Bigauņciemam, Lapmežciemam vai Ragaciemam

  Ar satiksmes autobusu maršrutos 
 Rīga – Talsi, Rīga – Kolka, Rīga – Mazirbe, 
 Bulduri – Spuņupe – Sloka – Kalniņi līdz 

Bigauņciemam, Lapmežciemam vai Ragaciemam
  www.1188.lv

KO TE VAR REDZĒT?
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Ķemeru nacionālais parks dibināts 1997. gadā ar mērķi saglabāt 
šeit esošās dabas un kultūrvēstures vērtības. To vidū nozīmīga 
loma ir piekrastes ciematiem – Bigauņciemam, Lapmežciemam un 
Ragaciemam, kas kopā veido Lapmežciema pagastu un ir Engures 
novada sastāvā. Kūpinātu zivju smaržas piesātināti, ciemati joprojām 
glabā seno zvejnieku dzīves liecības. Daži interesantākie fakti:

  pirmie zvejnieki un mednieki uz dzīvi apmetās jau pirms 5000 
gadiem

  visu norišu centrā – jūra un zvejniecība, kā arī seklais Kaņiera 
ezers, kuru no jūras šaurākajā vietā šķir vien nepilns kilometrs

  attīstības “sprādziens” Padomju gados – tiek nodibināts zvejnieku 
kolhozs “Selga”, uzcelti vairāki zivju pārstrādes cehi, Tautas nams,  
parādās daudzstāvu dzīvojamā apbūve

  mūsdienās pagastā dzīvo vairāk nekā divi tūkstoši cilvēku, kam 
vasarās pievienojas ievērojams skaits atpūtnieku

  regulāri notiek dažādi pasākumi, no kuriem centrālais – Zvejnieku 
svētki jūlija otrajā nedēļas nogalē 
Kartē attēloti interesantākie apskates objekti, kuru apkopošana ir 

Lapmežciema muzeja un studentu sadarbības nopelns.  
Objektu apskatei izstrādāts un kartē iezīmēts ieteicamais maršruts, 

taču to pēc vēlēšanās var mainīt, saīsināt vai citādi variēt. Ceļā var 
doties gan ar velosipēdu, gan kājām, sniega apstākļos arī ar distanču 
slēpēm, turklāt, abos pēdējos gadījumos ir iespēja noguruma brīdī 
nokļūšanai sākuma punktā izmantot sabiedrisko transportu. Norādes 
gan izvietotas tikai uz dažiem objektiem, bet pārējo atrašana ļaus izjust 
mazliet no atklājēja prieka un piedzīvojuma. 

Baudi nesteidzoties, un neaizmirsti arī pagaršot šejienes īpašo 
ēdienu – kūpinātas zivis, kā arī iestiprināties kādā no vietējiem 
krodziņiem. Patīkamu atpūtu!

1   Bigauņciema skolas vieta un kinofilmas “Zvejnieka 
dēls” uzņemšanas vieta 
Tagadējā “Paleju” 

māju vietā no 1864. – 1917. 
gadam atradās Bigauņciema 
skola (att.). Tajā savulaik strā
dāja latviešu ievērojamais 
dzejnieks Vilis Plūdonis, šeit 
piedzīvoto vēlāk atainojot 
savos darbos “Divi pasaules”, 
“Jūrmalas leģenda”, “Selgā”. 

Savukārt, jūras krastā 
tieši pretī šīm mājām, mazliet 
uz priekšu pa ceļu, kas ļauj 
ērti nokļūt pludmalē, tika 
uzņemtas vairākas epizodes 
1939. gadā veidotajai leģen dā rajai latviešu filmai “Zvejnieka dēls” ar 
Pēteri Lūci galvenajā lomā. 

2   Kupskalnu dabas taka, tilts pār Siliņupi un filmu 
“Svešiniece ciemā” un “Vētra” uzņemšanas vieta
Kupskalnu dabas taka vijas gar tuvākajā apkārtnē augstākās 

kāpu grēdas pakāji, savienojot autoceļu P 128 ar plašo smilšu 
pludmali pie ainaviskā vecā mola. Gar takas malu plūst Bigauņciema 
un Lapmežciema robežupe Siliņupe, pār kuru takas beigās, jūras 
piekrastē uzbūvēts neliels koka tiltiņš. Tas ir arī galvenais orientieris 
takas atrašanai no jūras puses. Siliņupe savu grīvas vietu ir vairākkārt 
mainījusi, taču tiltiņš pār to smilšainajā pludmalē ir bijis vienmēr. 
Padomju laikos viens no tiem kopā ar tolaik tur augošajiem apkārtējiem 
kokiem iemūžināts filmās “Svešiniece ciemā” un “Vētra”.

3   Saimniecība “Līgas”
Neatkarīgi no tā, vai mēro ceļu gar jūras krastu vai pa gājēju 

celiņu ciematu iekšienē, nevar nepamanīt lielu, skaistu, niedrēm 
apjumtu māju puduri Lapmežciemā. Ēkas ir radītas, pilnībā ievērojot 
šejienes būvniecības tradīcijas, tādēļ tagad priecē acis ne tikai to 
saimniekiem vien. Vai ne?

4   Lapmežciema sedums
Senos laikos par sedumu sauca piestātnes vietu, no kurienes 

zvejnieki devās jūrā un pēc zvejas tajā atgriezās; apkārt esošajās tīklu 
būdās tika glabāti nepieciešamie zvejas rīki, uz vabām žāvēti tīkli, 
bet vīri šeit apsprieda sabiedriskās lietas un kopīgi darāmos darbus.  
Lapmežciema sedums ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kas 
gaida savu atjaunošanu. Šobrīd tajā saglabājušās trīs tīklu būdas, kuras 
no jūras puses labi redzamas. Īsto ceļu no šosejas puses palīdzēs atrast 
liels metāla bullis – kāda metālapstrādes uzņēmuma reklāmas objekts. 
Ceļš gar to ved tieši uz sedumu un cauri tam uz pludmali.

5   Filmas “Ilgais ceļš kāpās” uzņemšanas vieta
Pie “Ķesteru” mājām tika uzņemta kāzu aina visā bijušajā 

Padomju Savienībā slavenajai filmai “Ilgais ceļš kāpās”. Pārsteidzoši 
veikli nelielajā zemes pleķītī tika ietilpināti daudzie kāzu viesi un 
visa filmēšanas grupa. Mūsdienās nelielā māja ieguvusi mūra piebūvi 
un nokrāsota gaiši zilganā krāsā, saimniecības ēka gan saglabājusi 
senatnīgāku izskatu. Īsto vietu no jūras puses atpazīt palīdzēs divas 
mājas priekšā augošas priedes. Māju nosaukums gan izlasāms ēkas otrā 
pusē, gar kuru ved arī ceļš. Lai uz tā nokļūtu, jādodas mazliet tālāk 
gar jūras krastu uz Ragaciema pusi līdz lielai divžuburu priedei, gar 
kuru ved taka uz Lapmežciema centru. Turpat kāpās, kas arī mūsdienās 
apbūvētas, tika uzņemtas epizodes vēl vienai slavenai latviešu filmai – 
“Mērnieku laiki”. 

6   Starpiņupītes ieteka jūrā un filmas “Nāves ēnā” 
uzņemšanas vieta
Šo šķietami dabisko upīti, kas Kaņiera ezeru savieno ar jūru, 

17. gs. lika izrakt Latvijā pazīstamais Kurzemes un Zemgales hercogs 
Jēkabs. Tā kā kanāls ir radīts mākslīgi, uz tā uzceltas divas slūžas, ar 
kuru palīdzību tiek uzturēts ūdens līmenis Kaņiera ezerā. 

Pie Starpiņupītes ietekas jūrā tika filmēta aina no slavenās 
latviešu filmas “Nāves ēnā”, kur ledus gabals ar visiem zvejniekiem 
atdalās no krasta un tiek ienests jūrā. 

Tāpat šī ir ļoti laba putnu vērošanas vieta, it īpaši migrāciju un 
ziemas laikā.

7   Ragaciema sedums
Godinot tēvutēvu piemiņu, vietējie zvejnieki pašu rokām un 

līdzekļiem ir pilnībā atjaunojuši dažas senās tīklu būdas to sākotnējā 
izskatā. Atjaunošanas darbi joprojām turpinās, bet jau atjaunotās 
tīklu būdas zvejnieki aktīvi izmanto ikdienas vajadzībām. Sedums 
no ārpuses apskatāms ikvienam interesentam, taču, ja ir interese ēkas 
apskatīt arī no iekšpuses, lūgums zvanīt pa tālruni: 26451024. 

8   Ragaciema bāka 
Ragaciema tālākajā galā izvietojušās divas bākas – vecā un jaunā. 

Jaunā tika uzcelta 1960. 
gados, šobrīd tā darbojas 
pilnībā automātiski un ap
meklē tājiem ir apskatāma 
no ārpuses. Savukārt, vecās 
bākas vēsture vēl glabā 
daudzus noslēpumus. Pirmo 
reizi dokumentos tā minēta 
1939. gadā, taču par īsto 
celšanas laiku skaidru ziņu 
nav. Zinātāji stāsta, ka bāka 
esot ļoti veca. 

9   Ragaciema zivju 
tirgus
Piekrastes ciemos 

ir saglabājušās zivju kūpi
nā šanas tradīcijas, ar ko 
galvenokār t nodarbojas 
nelieli ģimenes uzņēmumi. 
Dodoties cauri ciemiem, 
daudzviet redzamas norādes 
uz vairākām nelielām zivju 
kūpinātavām un tirgotavām – 
droši vari tajās iegriezties! 
Tomēr lielākā kūpināto zivju 
izvēle ir Ragaciema zivju 
tirgū.

10   Lapmežciema pamatskola un tautas nams 
Esošās skolas vietā savulaik atradās krogs, kas pēc skolas ēkas 

nodegšanas Bigauņciemā pamazām tika pielāgots skolas vajadzībām, 
uzceļot divstāvu ēku. 1944. gadā ēkai no jūras puses trāpīja vācu 
karavīru raidīts šāviņš, un tā nodega. Vairākus gadus mācības tika 
organizētas zvejnieku mājās, bet 1951. gadā atklāja atjaunoto skolas 
ēku. 

Tautas namu uzcēla 1957. gadā par zvejnieku kopsaimniecības 
“Selga” līdzekļiem. Šobrīd te atrodas Lapmežciema pagasta pārvalde, 
bet lielā zāle var uzņemt 350 cilvēku. Nams joprojām ir pagasta kultūras 
centrs, kur aktīvi darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi  un interešu 
pulciņi, notiek dažādi pasākumi un koncerti.  

11   Lapmežciema muzejs
Mājīgajā muzejā varēsi uzzināt, kā senos laikos dzīvoja zvejnieki 

un kas, piemēram, ir ķocis, žākars vai knauķis. Muzejā apskatāma 
ekspozīcija par Lapmežciema pagasta, zvejnieku kolhoza “Selga” un 
skolas vēsturi, kā arī fotoizstāde par somu jēgeru cīņām Lapmežciema 
pagastā 1. pasaules kara laikā. 

Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems. Muzejs atvērts visu 
gadu, darba laiks: P.  Pt. 10:00 – 16:00, S. Sv. – pieteikties iepriekš. 
Tālr.: 63163240, 27220869. Ieeja par ziedojumiem.

12   Kaņiera ezera laivu bāze un informācijas centrs 
Kaņieris ir plašs, sekls piejūras ezers, kas ir iekļauts Ramsāres 

starptautiski nozīmīgo mitrāju sarakstā un tiek uzskatīts par vienu no 
labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā. Pavisam Kaņiera ezerā 
novērotas teju 200 putnu sugas, liela daļa šeit arī ligzdo. Ezera laivu 
bāzē ir iespējams izīrēt laivas gan atpūtas braucieniem, gan licencētai 
makšķerēšanai. Laivu bāze ir atvērta no 1. maija līdz ezera aizsalšanai, 
darba laiks 05:00 – 22:00. Tālr. 29253514.

13   CEMEX putnu vērošanas tornis 
CEMEX putnu vērošanas tornis atrodas Kaņiera ezera Riekstu 

pussalā (vietējo saukta “Riekstsala”) un ļauj pārredzēt ievērojamu 
daļu Kaņiera ezera. Vispiemē rotākais laiks putnu vērošanai ir no 
marta līdz jūnijam, kā arī no augusta līdz oktobrim, kad ezerā atpūšas 
caurceļojošie ūdensputni. Torņa tuvumā parasti uzturas elegantie baltie 
gārņi, gulbji un citi ūdensputni, nereti var novērot jūras ērgli, kā arī 
netraucējot vērot jūras kraukļu kolonijas. 

Torņa apmeklējums prieku sagādās ne tikai putnu vērotājiem. Īsās 
pastaigas laikā cauri Riekstu pussalas mežam, vari pievērst uzmanību 
apsūnojušo akmeņu vaļņiem, 
kas Kaņiera ezera apkārtnē 
atrodami daudzviet un par 
kuru izcelsmi zinātniekiem 
īstas skaidrības nav. Vieni 
uzskata, ka šos veidojumus 
atkāpjoties atstājusi senā 
Litorīnas jūra, otri domā, ka 
vaļņu nevainojamā simetrija 
un precīzās līnijas ir cilvēka 
roku darbs. Riekstu pussalas 
galā acis noteikti priecēs 
arī putnu torni ieskaujošā 
kadiķu pļava.

14   Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Augusta Muižuļa 
piemiņas akmens
Akmens uzstādīts pie Augusta Muižuļa dzimtajām mājām 

“Tuteņi”, kur viņš pasaulē nāca 1893. gadā. Muižulis karojis 

Ziemeļvidzemē, piedalījies Latgales aizstāvēšanā un Rīgas atbrīvoša nas 
kaujās. Cīnītāja spars un panākumi izpelnījās virkni augstu apbalvojumu, 
tostarp, 1921. gadā, 29 gadu vecumā Muižulim tika piešķirts arī tā laika 
augstākais Latvijas militārais apbalvojums – Lāčplēša kara ordenis. 
1941. gadā pulkvežleitnants Lapmežciemā tika arestēts un pēc vairāku 
mēnešu ieslodzījuma nošauts Rīgas centrālcietumā par cīnīšanos pret 
Padomju spēkiem. Piemiņas akmens Muižulim tika atklāts 2005. gada 
18. maijā Muzeju nakts pasākuma laikā.

15   Paugu viduslaiku kapsēta 
Atrodas tieši pretī zivju tirdzniecības vietai. Pēc izskata ne 

pārāk izcilajā, priedēm un krūmājiem apaugušajā, aptuveni 20 m garajā 
kāpā kādreiz atradās kapi. Abu Pasaules karu starpposmā te tika atrasti 
kauli, akmens cirvji, krama šķiltavas, bronzas šķēpa gali, aproces, vara 
nauda un dažas dzintara rotas. 

16   Siliņupes akmens laikmeta apmetne – piemiņas 
akmens
Viena no senākajām 

akmens laikmeta apmetnēm 
Latvijā, kur cilvēki dzīvojuši 
jau pirms 5000 gadiem. 
To atklāja 1954. gadā, 
arheoloģisko izrakumu laikā. 
Tomēr, par spīti piešķirtajam 
valsts nozīmes kultūrvēstu
res pieminekļa statusam, 
teritoriju nodeva sakņu dārzu 
ierīkošanai. Tikai 80. gadu 
beigās veica atkār totus 
izrakumus, bet 2000. gada 18. maijā Muzeju nakts pasākuma laikā 
atklāja Oļega Skaraiņa veidotu piemiņas akmeni. Atradumi arheoloģisko 
izrakumu laikā – divas pavarda vietas, dzīvnieku un cilvēku kauli, kā 
arī akmens, kaula, dzintara un koka senlietas. Apmetnes kapu lauka 
iespējamā vieta mūsdienās apbūvēta. 

INFORMĀCIJA
 Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs 

 “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. T. 67730078. 
 Atvērts no 1. jūnija līdz 31. augustam TSv 11.00 – 18.00, 

un maijā un septembrī S, Sv 11.00 – 17.00. 
 Pārējā laikā darba dienās no 8:30 – 17:00 informāciju var 

saņemt administrācijā. 
 pieriga@daba.gov.lv
 www.daba.gov.lv/kemeri

 Tukuma Tūrisma informācijas centrs 
 Talsu iela 5, Tukums. T. 63124451, 28311557. 
 Atvērts: no 1. jūnija līdz 31. augustam PPt 9.00 – 18.00, 
 Se 9.00 – 15.00, Sv 10.00 – 14.00, 
 maijā un septembrī PPt 9.00 – 18.00, Se 9.00 – 15.00 un  
 no oktobra līdz aprīlim PPt 9.00 – 18.00. 
 tic@tukums.lv 
 www.turisms.tukums.lv 

 Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs 
 Lienes iela 5, Majori, Jūrmala. T. 67147900. 
 Atvērts PPt 9.00 – 19.00, Se 10 – 17, Sv 10 – 15. 
 info@jurmala.lv 
 www.jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

Izdevējs: Dabas aizsardzības pārvalde, 2012. Izdevums sagatavots ar daļēju Eiropas Savienības (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) atbalstu

ATRODOTIES NACIONĀLĀ PARKA 
TERITORIJĀ, LŪDZAM IEVĒROT!

Pārvietošanās parka teritorijā
  Tu vari brīvi staigāt, baudīt dabas sniegto mieru, vērot 

putnus, sēņot un ogot visā parka teritorijā, izņemot rezervāta 
zonu, ko dabā norobežo brīdinājuma zīmes.

  Tu vari pārvietoties ar velosipēdu vai auto pa visiem 
nacionālā parka ceļiem. 

  Novietojot auto ceļa malā, lūdzu, neno brauc no ceļa 
seguma!

Ugunskuri un teltis
  Cel telti un kurini ugunskuru tikai speciāli aprīkotās telšu 

un atpūtas vietās!

Uzmanies no odiem un ērcēm!
  No jūnija sākuma līdz septembra vidum nacionālā parka 

teritorijā ir ļoti daudz odu! Izvēlies piemērotu apģērbu un 
paņem līdzi pretodu līdzekli!

  No pavasara līdz rudenim jāuzmanās arī no ērcēm!

Ceļo dabai draudzīgi!
  Izturies saudzīgi pret augiem un dzīvniekiem.
  Izvēlies videi draudzīgus pārvietošanās līdzekļus – 

velosipēdu, vilcienu un pastaigas kājām!
  Atbalsti vietējos uzņēmējus – iepērcies vietējā veikalā, 

paēd pusdienas vietējā krodziņā, izbrauc ar laivu ezerā un 
nosvini savu dzimšanas dienu viesu namā!

  Ievieto atkritumus tikai tiem paredzētās vietās vai labāk 
paņem līdzi, lai ar prieku varētu atgriezties citreiz.

Esi arvien laipns pret citiem apmeklētājiem un 
lai Tev jaukas brīvdienas!
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