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KĄ ČIA GALITE PAMATYTI?

Bigauņciems, Lapmežciems, Ragaciems
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14 Svečių namai “Kamenes” *
T.: 26162212; www.kamenes.lv
15 Kavinė “Stallis”, t.: 28811910
16 Suvenyrų ir gėlių parduotuvėlės
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25 Sporto ir poilsio bazė “Ronīši” *
T.: 26305551, 63161442, www.ronisi.lv
26 Rūkytos žuvys IK “Stubiņš” *
T.: 26372856
27 Viešbutis “SPA Arkadia”
T.: 29132765, www.hotelarkadia.lv
28 Viešbutis “Villa Anna”
T.: 26122679, www.villaanna.lv
29 Kavinė “Apsīte”, t.: 26545266
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Apšuciems, Klapkalnciems
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Sluokos ežero apžvalgos
bokštas ir gamtos takas
(3,1 km)
7

13
12

 aužo griovio sieringo šaltinio maršrutas
L
(3,1 km)
Gamtos švietimo ir informacijos
centras “Meža māja”, Miško takas (0,5 km)
ir Liūno lieptas (0,6 km, uždarytas)
6
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Didžiojo Kemerių raisto lieptas (3,4 km)
2

Kavinė “Rosi”, t.: 26543954
18 Svečių namai “Lapmežciems”
T.: 27191082, www.gostinica.lv
19 Svečių namai “K.V.N.”
T.: 20268864, www.viesunamskvn.lv
20 Svečių namai “AAK Service”
T. 29118209, www.kanski.lv
21 Svečių namai “Smaidas”
T.: 29265552, www.smaidas.lv
22 Kavinė “Lindaga” *
T.: 63163544
23 Rūkytos žuvys SIA “Mauriņi”
T.: 29374291
24 Žuvų restoranas “Bermudas”
T.: 63163225, 29481863, www.bermudas.lv
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30 Apšuciema mokykla jaunimo nakvynės
*
namai ir kempingas
T.: 29544650
31 Vieta palapinei “Čiekuri”
T.: 26527168

4
55

Sluokos ežero
dviračių maršrutas
(3,5 km)

54
47

 veikatos šaltinėlis “Jaunķemeri” ir KRC
S
“Jaunķemer” dozuotų pasivaikščiojimų takai
Sanatorijos “Jantarnij Bereg” ir Jūrmalos
kurorto istorijos muziejus
Kupskalnų gamtos takas (0,4 km)
Lapmežciemo muziejus
Raganciemo žuvų turgus
Raganciemo sedums
K anierio ežero valčių bazė ir apžvalgos
bokštas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

45

Užstatytos teritorijos

Pramoniniai ir ūkiniai pastatai

1

46

25

17

14

Švyturys Gaisrų stebėjimo bokštas
Bažnyčia

16
16

Maitinimo įstaiga Rūkytos žuvys

15

Paminklas

Viešbutis

Sanatorija

Dviračių nuoma

Pagerintas kelias be dangos
Kelias be dangos
Sunkiai išvažiuojamas
kelias be dangos

Žirgų nuoma

Geležinkelis ● Stotis
Vienkiemių grupė ● Vienkiemis
Negyvenamas vienkiemis
Statinys ● Ūkinis statinys

Pirtis

Automobilių stovėjimo aikštelė

Žvyro danga

Atstumas kilometrais
Kelių numeriai

Kempingas

Iškylų vieta

Asfalto

Foto: Jānis Ķuze

Muziejus

Vieta palapinei

14
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Paženklintas dviračių maršrutas

Pašto skyrius

Degalinė

Svečių namai

SUTARTINIAI ŽENKLAI

48
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Siliņupes akmens laikmeta
apmetnes vieta

53

Apžvalgos bokštas

12
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Nacionalinio parko riba
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11

50

Bažnyčia ● Kapinės

10

24

Įdomūs akmenys ● Karjeras
Žymus kalnas
Piliakalnis

Foto: Kārlis Lapiņš

51

22 Šlokenbeko dvaras

23 Sparvų pievos
19

Foto: Valguma Pasaule

Gamtos paveikslų takas (4,5 km), Basakojų
takas (2,5 km), Stalo žaidimų takas ir
meditacijos labirintai poilsio bazėje
“Valguma pasaule”

Foto: Andis Liepa

24 Džūkstės pasakų muziejus
25 Natūralūs Kemerių raisto durpių
karjerai

Išsamesnės informacijos ieškokite kitoje pusėje!

43 Svečių namai “Kalna Žagari”
T.: 29414584
www.kalnazagari.lv
44 Laisvadienių namai “Virsaiši”
T.: 26377077, 29223339, www.virsaisi.lv
45 Kavinė “Smārdes krogs”
T.: 27861234
46 Laisvadienių namai “Ķīvītes”
T.: 26413774
47 Svečių namai “Līkumi”
T.: 26524126
48 Kavinė “Pils kafejnīca” t.: 26337779

Įdomi vieta, objektas

21 D
 viračių maršrutas
“Šlokenbekas aplis”
(17 km)

T.: 29414022, www.valgumapasaule.lv
Vieta palapinei “Lejiņas”
T.: 63192300, 29559767
Individualus ūkis “Rubeņi” – bičių gaminiai
T.: 29368726
Individualus ūkis “Ruģeļi”
T.: 22427274, www.zaigashorses.1w.lv
Kavinė “Runcis&Co” t.: 63192256

Slampe

Parkas, sodiniai ● Didžiulis medis

20 Saulės degykla

40
41

Srities riba
Degalinė ● Maitinimo įstaiga
Pašto skyrius
Viešbutis ● Nakvynės namai
Kempingas ● Vieta palapinei
Įdomus pastatas ● Griuvėsiai
Muziejus ● Paminklas
Švyturys ● Gaisrų stebėjimo /
Komunikacijų tinklo bokštas

39

Paukščių stebėjimas

52
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32 Laisvadienių namai “Rūši”
T.: 28637513, www.ruushi.1w.lv
33 Svečių namai “Milzkalne.lv”
T.: 26545521, www.milzkalne.lv
34 Viešbutis “Šlokenbeka”
T.: 25155225, www.slokenbeka.lv
35 Kavinė ir svečių namai “Upesloki”
T.: 29151231
36 Vieta palapinei “Ezermalas”
T.: 29446828
37 Laisvadienių namai “Līdakas”
T.: 29448118
38 Poilsio bazė “Valguma Pasaule”

Valčių nuoma

Šiaurietiškasis ėjimas

Užaugęs vandens plotas ● Pelkė

18 Dviračių
maršrutas
“Lustūžkalna
aplis”
(22 km)

Kapinės

Gydymo įstaiga

11

CEMEX paukščių stebėjimo bokštas ir
Nendrynų lieptas (0,6 km)
16 Kanierio ežero piliakalnio takas (1,3 km) ir
apžvalgos platforma
17 Dviračių maršrutas “Meža aplis” (16 km)

Turgus

Savivaldybė

18

Gamtos takas

15

Pelkė

Miškai, parkai

Užaugę vandens plotai

Milzkalne, Smārde

AKTYVAUS POILSIO GALIMYBĖS
Dviračių nuoma 1

4
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SVEIKATAI IR GROŽIUI

49

Kurortinis gydymas 5

Šiaurietiškasis ėjimas: lazdų nuoma 38 ,
užsiėmimai 5

SPA paslaugos 27
6

38

VIETINIAI GAMINIAI

Žvejyba ir valčių nuoma 14

Rūkytos žuvys 12

37
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43
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Žygiai valtimis upėmis ir jūra www.juraslaivas.lv

Kuržemės vynai 22

Plaukiojimas jūra motorine valtimi 21

Bičių gaminiai 40

Jodinėjimas žirgtais 41

Avietės VII, VIII 46

44

51

52

Lygumų slidinėjimas trasa ir slidžių nuoma 46

Juodoji keramika

20

Sniegbačių nuoma 38

Rankdarbiai 16

22

– Vietos, kurias verta apžiūrėti

– Paslaugos

1

38

Orientavimasis pagal nuotraukas ir klasikinis orientavimasis 38
36

6

Ķemeri

26
2

Dviračių nuoma “Ķemeru takas”
T.: 29239273, www.takas.lv
Atvira V, VI, VIII, IX.
Kitu metu – užsisakius.
Jūrmalos miesto tarybos lankytojų
aptarnavimo centras
T.: 67751609
Palapinių ir iškylų vieta
“Ķemeru takas”
T.: 29239273
www.takas.lv

Jaunķemeri
3
4

5

6

Svečių namai “Melnais stārķis”
T.: 26751543, www.melnaisstarkis.lv
Restoranas “Neptūns”
T.: 29999319, 26189261
www.restoransneptuns.lv
Kurorto reabilitacijos centras
“Jaunķemeri”
T.: 67733522, www.jaunkemeri.lv
Sanatorija “Jantarnij Bereg”
T.: 67736500, www.sanatorij.lv

* atidaryta vasarą

“Zaļais sertifikāts” – ekologiški nakvynės namai
– tinka lankytojams neįgaliųjų vežimėliuose

Leidėjas: Kemerių nacionalinio parko fondas, bendradarbiaudamas su Gamtos apsaugos valdyba, 2015 m.
medžiaga parengta, gavus finansinę Latvijos aplinkos apsaugos fondo paramą.

Kauguri
7
8
9

Picerija “Miča Pica”
T.: 67512621, www.micapica.lv
Kavinė “Kūriņš”
T.: 67736598, www.kurins.lv
Restoranas “Klondaika Tex Mex”
T.: 67740688, www.texmex.lv
Sanatorijos “Jantarnij Bereg”
informacijos ir turizmo centras
T.: 26674792

Bigauņciems, Lapmežciems,
Ragaciems
10 Kavinė “Dižpriede”
T.: 28756095
11 Svečių namai “Jūras mols”
T.: 27099099; www.jurasmols.lv
12 Kempingas “Kalnapriedes”
T.: 26404097, www. latcamping.lv
13 Svečių namai “Monikas”
T.: 26161247

49 Svečių namai “Pilsētnieki”
T. 29497272, www.pilsetnieki.lv

Džūkste
50 Vieta palapinei “Guntiņas”
T. 28336456, 29454508
51 Arklidė “Skudru staļļi”
T.: 26307695

Tīreļi
52 Arklidė “Ormaņi”
T. 28677844, www.stallisormani.weebly.com
53 Kavinė ir svečių namai “Aitiņlauvas”
T.: 29160393, www.aitinlauvas.lv

Kūdra
54 Kavinė “Osīši”, t.: 29147941
55 Kavinė “Kurši”, t.: 67730299

KEMERIŲ NACIONALINĮ PARKĄ!

Pasakiškas pasivaikščiojimas lentų lieptu neliestoje aukštapelkėje.
Lieptas nuves į samanų, paprastųjų pušų, akivarų, tamsių ežerėlių
ir gailių kvapų pasaulį. Įdėmiai įsižiūrėję, pamatysite ir vabzdžiaėdį
augalą – saulašarę, ir įvairių paukščių – tikutį, baltąją kielę, miškinį
kalviuką, o tolumoje galbūt išgirsite gervių klyksmus. Lieptas turi du
žiedus – didįjį (3,4 km) ir mažąjį (1,4 km).
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Foto: Andis Liepa

Pėsčiųjų ir dviračių maršrutas “Zaļā kāpa”
(7 km, geltonas ženklas)

Kaip matyti iš pavadinimo, pagrindinis maršruto objektas –
Žalioji kopa – senu pušynu apaugęs kelių kilometrų ilgio kopų pylimas.
Prieš 4500 metų kopa buvo senosios Litorinos jūros krantas, o dabar ją
iš abiejų pusių gaubia įspūdingas raistas ir miškai.
Siekdami išsaugoti kopą, lipkite į ją vienu iš šoninių takų (o ne
pagrindiniu šlaitu!); dviratį stumkite rankomis arba prirakinkite prie
medžio kopos papėdėje!
Pasiekus maršruto kryžkelę prie Antinciemo, galima:
grįžti atgal į Kemerius Antinciemo keliu per Raganų raistą (iš
viso apie 10 km);
tęsti kelionę link Kanierio ežero 16 , 15 , 14 ir grįžti į
Kemerius per Lapmežciemą 11 , 10 ir Jaunkemerius. Iš viso
apie 23 km;
tęsti kelionę link Valgumo ežero 17 , 19 ir Smardžio ar
Milzkalnio 20 , 21 , 22 , pakeliui apžiūrėjus Kanierio
piliakalnio lieptą 16. Iš viso apie 23 km.
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Foto: Agnese Priede

Sanatorijos “Jantarnij Bereg” ir Jūrmalos kurorto
istorijos muziejus
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Raganciemo žuvų turgus

Pakrantės kaimuose išlikusias žuvų rūkymo tradicijas dažniausiai
puoselėja nedidelės šeimos įmonės. Raganciemo žuvų turgus – šioje
pusėje didžiausia žuvų prekybos vieta. Važiuojant her kaimus dažnai
pasitaiko nuorodų su užrašu “Žuvis” – drąsiai galite į jas užsukti!
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Dviračių maršrutas “Lustūžkalna aplis”
(22 km, oranžiniai ženklai)

Gamtos paveikslų takas (4,5 km), Basakojų takas
(2,5 km), Stalo žaidimų takas ir meditacijos labirintai
poilsio bazėje “Valguma pasaule”

Specialiai įrėmintuose gamtos paveiksluose – spygliuočių miško
peizažas, saugomi biotipai ir uolų atodangos prie Sluocenės upės, bebrų
ir kinivarpų išdaigos.
Nuo gegužės iki spalio –
sveikatingumo ritualas ir malo
nus pasivaikščiojimas Baltijos
šalyse pirmuoju Basakojų taku
(4 EUR).
780 m gotikiniame ir
464 m klasikiniame labirintuose
galima mėgautis tylos palaima.
Automobilių stovėjimo
aikštelė 1 EUR.
Tel. + 371 631 81 222, 294 14 022; www.valgumapasaule.lv

Saugokitės vabzdžių
Nuo birželio pradžios iki rugsėjo vidurio nacionalinio parko
teritorijoje yra labai daug uodų! Apsirenkite tinkamais
drabužiais ir pasiimkite priemonių nuo uodų!
Nuo pavasario iki rudens reikia saugotis erkių!

Keliaukite nekenkdami gamtai
Būkite dėmesingi augalams ir gyvūnams.
Rinkitės aplinkai nekenksmingas transporto priemones –
dviratį, traukinį ir pasivaikščiojimą pėsčiomis!
Paremkite vietinius verslininkus – apsipirkite vietinėje
parduotuvėlėje, papietaukite vietinėje užeigoje, paplaukiokite
valtimi po ežerą ir atšvęskite savo gimtadienį svečių
namuose!
Šiukšles meskite tik tam skirtose vietose, o dar geriau
pasiimkite su savimi, kad su malonumu galėtumėte grįžti
kitą kartą.

Būkite malonūs su kitais lankytojais –
linkime Jums gerų atostogų!

Džūkstės pasakų
muziejus

Gamtos švietimo ir informacijos centras
“Meža māja”, Kemeriai, Jūrmala.
Darbo laikas:
nuo birželio iki rugpjūčio: T–S 11.00–17.00 val.,
gegužę ir rugsėjį – Š–S 11.00–17.00 val.
Tel. + 371 677 30 078, 264 24 972,
pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri,
www.kemerunacionalaisparks.lv.
Tukumo turizmo informacijos centras
(Talsu g. 5, Tukumas).
Darbo laikas: nuo birželio iki rugpjūčio –
Pr.–Pn. 9.00–18.00 val., Š 9.00–15.00 val.,
S 10.00–14.00 val., gegužę ir rugsėjį –
Pr.–Pn. 9.00–18.00 val., Š 9.00–15.00 val.,
nuo spalio iki balandžio – Pr.–Pn. 9.00–18.00 val.
Tel. + 371 631 24 451, 283 11 557,
tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv.
Jūrmalos turizmo informacijos centras
(Lienes g. 5, Majori, Jūrmala).
Darbo laikas: nuo gegužės iki rugsėjo Pr.–Pn. 9.00–19.00 val., Š 10.00–17.00 val.,
S 10.00–15.00 val., nuo spalio iki balandžio –
Pr. 9.00–18.00 val., A –Pn. 9.00–17.00 val.,
Š 10.00–17.00 val., S 10.00–15.00 val.
Tel. + 371 671 47 900,
info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv

25 Natūralūs Kemerių raisto durpių karjerai

Žvyrkelis (2 km) veda per durpių karjerus ir frezavimo laukus,
kuriuose durpės nebekasa
mos nuo praėjusio amžiaus
aštuntojo dešimtmečio. Po
2006 m. pelkės atnaujinimo
anksčiau buvę sausi durpių
lau kai d aba r apsemt i
vandens. Juose lizdus suka
gandriniai paukščiai (pievų
ir pelkių tilvikai, pempės
ir upiniai kirlikai). Rytais
ir vakarais čia yra didelė
tikimybė išgirsti ir pamatyti
triūsiančius bebrus.

INFORMACIJA

Foto: Andis Liepa

Foto: Aija Balandiņa

Visais gamtos takais ir maršrutais galite nemokamai
mėgautis ištisus metus!
Žiemą gamtos ir dviračių takai nevalomi, todėl kyla grėsmė
paslysti.

Sparvų pievos

Muziejus, įsikūręs buv
usioje Džūkstės-Lanceniekų
mokykloje, supažindina su
pasakų tėvu Ansiu LerhiuPuškaičiu (1859–1903 m.) ir jo
surinktais latviškų pasakų ir
sakmių rinkiniais. Muziejus taip
pat supažindina su pasakomis,
senoviniais žaislais ir žaidimais,
muziejaus lėlių teatre lankytojai
kviečiami kurti pasakų pastatymus. Darbo laikas nuo balandžio 20 d.
iki spalio 20 d.: A–Š 10.00–17.00 val., S 11.00–16.00 val.; nuo spalio
21 d. iki balandžio 19 d. A–P 10.00–17.00 val., Š–S 11.00–16.00 val.
Įėjimo mokestis suaugusiesiems – 1,5 EUR, vaikams, studentams ir
pensininkams – 1 EUR.
Tel. + 371 631 54 691, 265 13 314, www.tukumamuzejs.lv

Maršrutas siūlo susipažinti su pačia kalnuočiausia Kemerių
nacionalinio parko dalimi ir aukščiausia jos viršūne – Lustūžkalnu (63 m
virš jūros lygio). Pasakojama, kad labai seniai čia linksmindavosi Rusijos
imperatorė Jekaterina I, kalno viršūnėje turėjusi pasilinksminimų pilį
ir auksinę karietą, kurią, kad ji neatitektų kitiems, ji liepė paskandinti
Valgumo ežere. Atsižvelkite į tai, kad šis maršruto šlaitas yra stačiausias,
dviratį gali prireikti stumti rankomis.

Lapmežciemo
muziejus

Gamtos takai ir dviračių maršrutai

Šlokenbeko dvaras

Miško gaubiamos pievos, kuriose dideliame aptvare ganosi hekų
veislės galvijai ir konik veislės žirgai. Šių veislių gyvūnai gimę gyventi
laisvėje ir yra labai artimi savo išmirusiems protėviams – taurams ir
tarpanams.
Pavasarį pievose galima
stebėti migruojančių vandens
paukščių būrius. Vasarą čia
lizdus suka daugybė griežlių,
maitinasi mažieji ereliai ir kiti
plėšrieji paukščiai, o atkurtame
Slampės upelyje žuvų ieško
juodieji gandrai.
Vykstant į sparvų pievas
iš šiaurinės pusės (A10), reikia
važiuoti per fermos kiemą! Už
jo kelias tęsiasi toliau.
24

Dviračių maršrutas “Meža aplis”
(16 km, raudoni ženklai)

Jei nenorite pervargti ir praleisti kelias valandas ramiai
pasivažinėdami miško keliais, rinkitės šį dviračių taką. Takas leidžia
ramiai mėgautis Latvijos miškų įvairove. Įdėmiai stebint galima
pamatyti ir miško gyventoją ar jo slėptuvę.

Kupskalnų gamtos takas (0,4 km)

Nedideliame jaukiame
muziejuje sužinosite, kaip
senovėje gyveno žvejai ir
kas, pavyzdžiui, yra “ķocis”,
“žākars”, “knāķis”. Muziejuje
pristatoma ekspozicija apie
Lapmežciemo valsčiaus žvejų
gyvenimą, mokyklos istoriją
ir Suomijos jėgerius Pirmojo
pasaulinio karo metu. Darbo
laikas: Pr.–K 10.00–16.00 val.,
Pn. 9.00–14.00 val., Š–S – užsisakyti iš anksto.
Tel. + 371 270 00 380, 272 20 869, www.lapmezciems.lv/muzejs.

Kanierio ežero
piliakalnio takas
(1,3 km) ir apžvalgos
platforma

Takas veda per pelkėtus
miškus ir žolėtas pelkes į
paslaptingą Kanierio piliakalnį
ir akmenų pylimus, dėl kurių
kilmės mokslininkai vis dar
ginčijasi. Ant piliakalnio yra
apžvalgos platforma paukščiams
stebėti.

Mediniais liepteliais palei Silinupės krantą ir pajūrio kopų taku
galima patekti į erdvų paplūdimį prie gražaus seno molo. Šioje Rygos
įlankos pusėje saulė pateka “iš jūros”, todėl tai puiki vieta saulėtekiui
stebėti.

Istorinis Kemerių kurorto centras

1838 m. įsteigtas Kemerių kurortas su savo žymiais gydomaisiais
mineraliniais vandenimis ir gydomuoju purvu padėjo susigrąžinti
sveikatą šimtams tūkstančių žmonių. Kurortą uždarius mineralinis
vanduo niekur nedingo – jo vis dar galima paragauti, pavyzdžiui, prie
sieringo šaltinio paviljono
“ Ķ i r z a ci ņ a”. Ne at sk i
ria ma kurorto terapijos
sudėtine dalimi visada
buvo pasivaikščiojimai.
Pasimėgauti jų žavesiu
vis dar kviečia erdvus
kraštovaizdžio parkas su
daugybe tiltelių ir istorinių
kurorto pastatų. Asfaltuoti
takeliai leidžia bet kuriam
lankytojui patogiai ir lengvai
patekti į parko gilumč, kur
gyvena retų rūšių geniai, kiti
gyvūnai ir auga reti augalai.
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Nedidelis muziejus antrame sanatorijos aukšte pasakoja apie
žymaus Jūrmalos kurorto istoriją nuo XIX a. pradžios ir pačios
sanatorijos istoriją, supažindindamas su įvairiais medicinos prietaisais,
išlikusiais nuo praėjusio amžiaus aštuntojo–devintojo dešimtmečio.
Kiekvieną antradienį 15.00 val. vyksta ekskursija (rusų kalba),
kurios kaina – 4,50 EUR. Jei norite užsisakyti ekskursiją kitu laiku,
skambinkite telefonu + 371 677 35 850, www.sanatorij.lv.

Foto: Vita Caune

3
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Sieringų šaltinių yra ir Jaunkemeriuose. Vienas iš jų –
sveikatos šaltinėlis “Jaunķemeri”, siūlantis paragauti dviejų rūšių –
sieros vandenilio ir natrio chlorido – mineralinio vandens. Čia
taip pat yra ir paženklintų dozuotų pasivaikščiojimo takų, kuriuos
sukūrė kurorto reabilitacijos centro “Jaunķemeri” specialistai, kad
galėtų savo pacientams “išrašyti” kiekvieno sveikatos būklę ir fizinį
pasirengimą atitinkančius skirtingo nuotolio pasivaikščiojimus.
www.jaunkemeri.lv.

Dviračių maršrutas “Šlokenbekas aplis”
(17 km, mėlyni ženklai)

Vienas iš retų, iki šių laikų išlikusių įtvirtintų viduramžio
dvarų pavyzdžių Baltijos šalyse ir vienintelis Latvijoje. Lankytojams
siūlomos nuotykių kupinos ekskursijos, jie gali susipažinti su dvaro
žaidimų įvairove (milžinišku domino ir kt.) ir dalyvauti vietinių
vynų degustacijose. Taip pat čia yra vietinių gėrybių parduotuvėlė ir
puikiai įrengta iškylų vieta. Ekskursijas ir vyno degustacijas prašome
užsisakyti telefonu + 371 299 04 147, www.slokenbeka.lv.
Dvare įsikūręs Latvijos kelių muziejus. Dvaro darbo laikas: nuo
gegužės iki spalio – A–Pn. 9.00–16.00 val., Š–S 10.00–17.00 val.; nuo
lapkričio iki balandžio – Pr.–Pn. 9.00–16.00 val., švenčių dienomis
dvaras nedirba. Įėjimas nemokamas.

Sluokos ežero dviračių maršrutas (3,5 km)

Foto: Agnese Balandiņa
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Iš Kanierio ežero Riekstu pusiasalyje esančio CEMEX paukščių
stebėjimo bokšto galima pamatyti didžiąją dalį Kanierio ežero. Taip pat
čia yra ir pontoninis Nendrynų lieptas, kuris veda tiesiai į nendrynų
tankumyną.

Sveikatos šaltinėlis “Jaunķemeri” ir KRC “Jaunķemer”
dozuotų pasivaikščiojimų takai

Jūs galite statyti palapines ir kurti laužus tik specialiai
įrengtose poilsiavietėse!

Tako lankytojai gali žavėtis gamtos ir žmogaus sukurtomis
grožybėmis. Kelias veda per saulėtus miškus ir palei Sluocenės upę.
Dviračių takas baigiasi prie Šlokenbeko dvaro ansamblio Milzkalnėje.

CEMEX paukščių stebėjimo bokštas ir Nendrynų lieptas
(0,6 km)

Nuo prie Sluokos ežero esančios poilsiavietės prasideda 3,5 km
ilgio dviračių maršrutas, vedantis palei Sluokos ežero pakrantę, per
Sluokos pelkės viržyną ir palei puikaus peizažo Akačo ežerą į Kūdrą.
Iš Kūdros traukiniu galima patekti į Kemerius, Tukumą ir Rygą.
8

21

Laužai ir palapinės

GERIAUSIOS PAUKŠČIŲ STEBĖJIMO
VIETOS
Kanierio ežeras 14 , 15 , 16 . Ledo tirpimas – gegužės
vidurys: migruojantys vandens ir gandriniai paukščiai; nuo balandžio
iki liepos pabaigos: jūriniai ereliai, lizdus sukantys vandens paukščiai,
devynbalsės, baltieji garniai,
didieji ir mažieji baubliai; nuo
rugsėjo iki spalio pradžios:
migruojantys vandens paukščiai
(ežere vienu metu gali būti
daugiau nei 10 000 paukščių).
St ar pi nupė s ž iot ys
(sujungia Kanierio ežerą su jūra).
Nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo
pradžios: migruojantys gandriniai
paukščiai (iki 23 rūšių), tulžiai.
Žiemą: žiemojantys vandens
paukščiai, tulžiai, kalnų kielės, vandeniniai strazdai ir kt.
Kemerių apylinkė 3 , 4 , 5 , 6 . Kovas–balandis:
žvirblinės pelėdos, didieji apuokai. Nuo kovo vidurio iki birželio
pradžios: geniai (vidutiniai margieji geniai, baltnugariai geniai,
tripirščiai geniai ir kt.).
Sluokos ežeras 6 . Nuo ledo tirpimo iki gegužės vidurio ir
nuo antros vasaros pusės iki rugsėjo: migruojantys vandens paukščiai.
Pakrantės pakraščiuose nuo kovo vidurio iki birželio pradžios: geniai.
Sparvų pievos 23 . Nuo ledo tirpimo iki gegužės vidurio:
migruojantys vandens ir gandriniai paukščiai. Balandis–liepos pabaiga:
plėšrieji paukščiai (mažieji ereliai ir kt.), juodieji gandrai. Nuo gegužės
vidurio iki birželio pabaigos: griežlės.

ŽVEJYBA
Kemerių nacionaliniame parke populiariausios žvejybos
vietos – Kanierio ir Valgumo ežerai, čia galima išsinuomoti valtis.
Populiariausios žuvys – lydekos.
Nor i nt ž vejot i, su
savimi būtina turėti asmens
tapatybės dokument ą, ir žvejo
kortelę (16–65 m. asmenims,
www.makskeresanaskarte.lv).
Prieš pradedant žvejoti Kanierio
ežere valčių bazėje būtina įsigyti
žvejybos licenciją. Žvejojant
Kanierio ežere galima naudotis
tik valčių bazės valtimis.

GIDŲ PASLAUGOS
Žygiai dviračiais ir ekskursijos.
RAB “Ķemeru takas“. Tel. + 371 292 24 618, www.takas.lv.
Ekskursijos apie Kemerių nacionalinio parko vertybes ir
Kemerių kurorto istoriją.
Ineta Jansonė (Ineta Jansone): tel. + 371 291 35 543,
www.celoarinetu.lv.
Ėrika Berga (Ērika Berga): tel. + 371 291 26 551,
el. p. owl95@inbox.lv.
Paukščių stebėjimas ir ekskursijos. Dagnis Mukanas
(Dagnis Mukāns): tel. + 371 292 16 431, el. p. dagnis.m@gmail.com.
Teatralizuotos ekskursijos apie Latvijos šaulių veiklą Pirmojo
pasaulinio karo metu. Maris Ribickis (Māris Ribickis),
tel. +371 220 57 669, el. p. ribickis 86@inbox.lv
Žygiai valtimis upėmis ir jūra
www.seakayak.lv, www.juraslaivas.lv.

KAIP PATEKTI Į KEMERIŲ NACIONALINĮ
PARKĄ?
Automobiliu Talsų (P128) arba Ventspilio (A10) plentu iki
posūkio į Kemerius.

Leidėjas: Kemerių nacionalinio parko fondas, bendradarbiaudamas su Gamtos apsaugos valdyba, 2015 m.
medžiaga parengta, gavus finansinę Latvijos aplinkos apsaugos fondo paramą.

Foto: Jānis Ķuze

Didžiojo Kemerių raisto lieptas (3,4 km)

Kanierio ežero valčių bazė ir apžvalgos bokštas

Nedidelėje jaukioje “Saulės degykloje” šeimininkauja keramikė
Madara Bartkeviča su šeima. Čia maloniai laukiami dideli ir maži,
norintys sužinoti, kaip atsiranda juodosios keramikos gaminiai, ir
tai išmėginti savo rankomis. Apsilankymas degykloje nemokamas,
užsiėmimas su moliu – 5 EUR asmeniui. Apsilankymą prašome
užsisakyti iš anksto telefonu + 371 260 72 594.

Jūs galite laisvai vaikščioti, mėgautis gamtos ramybe,
stebėti paukščius, grybauti ir uogauti visoje parko
teritorijoje, išskyrus rezervato zoną, kurios riba pažymėta
įspėjamaisiais ženklais.
Jūs galite važinėti dviračiu ar automobiliu visais nacionalinio
parko keliais.
Palikdami automobilį kelkraštyje, prašome nenuvažiuoti
nuo kelio dangos!

Traukiniu Ryga-Kemeriai–Tukumas iki Kemerių (arba
“Kūdra” ar “Smārde”) stotelės www.pv.lv.
Jūrmalos autobusu Nr. 6 iš Sluokos arba mikroautobusu Nr. 10
iš PC “Bulduri” iki Kemerių. www.jurmala.lv.

Foto: Aija Pendere
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Sluokos ežero apžvalgos bokštas ir gamtos takas (3,1 km)

Kasmet Kemerių nacionaliniame parke rengiami įvairūs
renginiai – paukščių stebėjimo dienos, keliautojų dienos,
šikšnosparnių naktys ir kt. Sek informaciją www.daba.gov.lv ir
www.kemerunacionalaisparks.lv.

Judėjimas parko teritorijoje

Kanieris – viena iš geriausių paukščių stebėjimo vietų Latvijoje.
Ežero apylinkėje gyvena daugiau nei 200 rūšių paukščių, o migracijos
metu čia galima išvysti daugiau nei 10 000 vandens paukščių. VAB
“Latvijas valsts meži” valčių bazėje įrengtas paukščių stebėjimo
bokštas, čia galima įsigyti žvejybos licencijas, išsinuomoti valčių, taip
pat čia yra iškylos vietų. Valčių bazė atidaryta nuo gegužės 1 d. iki
vėlyvo rudens 5.00–22.00 val., žiemą – priklausomai nuo ledo būklės.
Tel. + 371 292 53 514, http://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/
kaniera-ezers.

Prie ežero esančioje poilsiavietėje iš plaukiojančio apžvalgos
bokšto galėsite stebėti vandens paukščius ir ežero krante trykštančius
sieringus šaltinius. Nuo poilsiavietės prasideda 3,1 km ilgio
pasivaikščiojimų takas ežero pakrante ir vaizdingu mišku. Tolimiausioje
tako dalyje įrengta vaikų sporto aikštelė. Taku galima vaikščioti ratu
arba jo atšakomis patekti prie Melnezero ir į Kemerių–Jaunkemerių
kelią, kuriuo galima patekti į Kemerius arba Jaunkemerių paplūdimį.
Ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį dalis tako kartais būna
užtvindyta.

KĄ ČIA GALITE PAMATYTI?

NACIONALINIO PARKO
LANKYTOJAMS PRIVALOMOS
TAISYKLĖS!!!

Foto: Andis Liepa
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RENGINIAI

Saulės degykla

Foto: Tukuma TIC

Gamtos švietimo ir informacijos centras
”Meža māja“, Miško takas (0,5 km)
ir Liūno lieptas (0,6 km, uždarytas)
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Foto: Andis Liepa

Sedumu buvo vadi
nama valčių prieplauka ir
jos apylinkė, iš kur žvejai
plaukdavo į jūrą ir kur grįždavo
po žvejybos. Sedums ant šakų
buvo džiovinami tinklai,
o šalia esančiose būdelėse
buvo laikomi ž vejybos
įrankiai, laisvalaikiu žvejai
aptarinėjo bendrus darbus
ir visuomeninius reikalus.
Vietiniai žvejai atkūrė ir
palaiko tradicinį sedumą.

Istoriškai “Meža māja” buvo Kemerių kurorto dalis – 1933 m.
pastatytame pastate buvo įsikūręs restoranas “Jautrais ods”. Šiuo
metu čia teikiama informacija apie poilsio galimybes nacionaliniame
parke, galima dalyvauti įvairiuose gamtos švietimo renginiuose ir
susipažinti su interaktyvia ekspozicija. Informacijos centras atidarytas
nuo birželio iki rugpjūčio T–S 11.00–17.00 val., o gegužę ir rugsėjį –
Š–S 11.00–17.00 val., tel.+ 371 677 30 078, 264 24 972.
Miško takas (0,5 km) veda Kemerių istorinio kurorto parko
takeliais ir supažindina su puošniu retų lapuočių mišku – ąžuolų
didžiagire.
Liūno lieptas (0,6 km) supažindina su juodalksnių liūnu –
šlapiu lapuočių mišku, kurį kasmet užtvindo Veršupytės vandenys.
Lieptas uždarytas rekonstrukcijai, bet liūnas gerai matomas ir iš šalia
esančio Sluokos ežero tako 6 .
6

Raganciemo sedums

Foto: Agnese Balandiņa
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KNP gyvena tokie reti paukščiai kaip juodieji gandrai, jūriniai
ereliai ir mažieji ereliai rėksniai. Miškų tankumynuose gyvena vilkai
ir lūšys, vandens telkiniuose – ūdros ir bebrai, o senuose pastatuose –
itin retos rūšies šikšnosparniai – kūdriniai pelėausiai.
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Pasivaikščiojimą po Kemerius galima pratęsti, apsilankius prie
Laužo griovio sieringo šaltinio, kurio gydomosios vandens savybės yra
stipriausios iš visų Kemeriuose žinomų sieringų šaltinių. Pakeliui iš
šaltinio į “Meža māja” esantis bebrynas – viena iš geriausių paukščių,
ypač genių, stebėjimo vieta visoje apylinkėje.

Foto: Aivars Petriņš

Foto: Agnese Priede

Kemerių nacionalinis parkas (KNP) įsteigtas 1997 m., siekiant
išsaugoti gamtos, kultūros paveldo vertybes, skatinti tausojančią
ūkinę veiklą, turizmą ir aplinkos apsaugą. Svarbiausios KNP gamtos
vertybės yra:
neliestos aukštapelkės, ypač Didysis Kemerių raistas;
sieringi mineraliniai vandenys, kurie formuojasi po Kemerių
apylinkės pelkėmis ir daugiau nei trimis šaltiniais trykšta į paviršių
Kemerių apylinkėje;
seklūs pakrantės ežerai – Kanieris ir Sluoka, kuriuose gyvena
daugybė paukščių;
labai drėgni lapuočių miškai (liūnai ir pelkės).

Laužo griovio sieringo šaltinio maršrutas
(3,1 km, mėlyni ženklai)

Foto: Ilze Vanaga

4

Foto: Valguma pasaule

APIE NACIONALINĮ PARKĄ

