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  �Lielā�Ķemeru�tīreļa�laipa�(3,4�km)

� Gājēju�un�
velomaršruts�
“Zaļā�kāpa” 
(7�km) 

 Ķemeru��
kūrorta�
vēsturiskais���
centrs����

 4  �Lūžņu�grāvja�sēravota�maršruts�(3�km)

5 �Dabas�izglītības�un�informācijas�����   
� centrs�“Meža�māja”,�Meža�taka�(0,4�km)�

un�Dumbrāja�laipa�(0,6�km,�slēgta)

 Slokas�ezera�skatu�tornis�
� un�dabas�taka�(3,1�km)

7   Slokas�ezera�
velomaršruts�
(3,5�km)

8  �Veselības�avotiņš�“Jaunķemeri”�un�
KRC�“Jaunķemeri”�dozēto�pastaigu�takas�

9  �Sanatorijas�“Jantarnij�Bereg”�un�
Jūrmalas�kūrorta�vēstures�muzejs

10  �Kupskalnu�dabas�taka�(0,4�km)
11  �Lapmežciema�muzejs
12  �Ragaciema�zivju�tirgus
13  �Ragaciema�sedums
14  �Kaņiera�ezera�laivu�bāze�un�skatu�tornis

 CEMEX�putnu�vērošanas�tornis�un�
Niedrāju�laipa�(0,6�km)�

16  �Kaņiera�ezera�pilskalna�taka�(1,3�km)�un�
skatu�platforma

17   Velomaršruts�“Meža�aplis”�(16�km)

Velomaršruts�
“Lustūžkalna�
aplis”�
(22�km)
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Ķemeru nacionālajā parkā!
KO TE VAR REDZĒT?

AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS VESELĪBAI UN SKAISTUMAM

VIETĒJIE RAŽOJUMI

Ķemeri
1  Velonoma “Ķemeru takas”  

 T.: 29239273, www.takas.lv
 Atvērta V, VI, VIII, IX. 
 Pārējā laikā pēc rezervācijas. 

 Jūrmalas domes apmeklētāju 
apkalpošanas centrs,

 T.: 67751609

2  Telšu un piknika vieta 
 “Ķemeru takas”   
 T.: 29239273
 www.takas.lv  

Velosipēdu�noma� 1  4  21  38  49

Nūjošana:�nūju�noma� 38 ,�nodarbības� 5  6  38

Foto�orientēšanās�un�klasiskā�orientēšanās� 38  
Makšķerēšana�un�laivu�noma 14  36  37  38  

 39  43  50  
Laivu�braucieni�pa�upēm�un�jūru�www.juraslaivas.lv

Izbraucieni�jūrā�ar�motorlaivu� 21  
Izjādes�ar�zirgiem� 41  44  51  52

Distanču�slēpošanas�trase�un�slēpju�noma� 46  
Sniega�kurpju�noma� 38  

Kūrorta�ārstniecība� 5  6

SPA�pakalpojumi� 27  38

Kūpinātas�zivis� 12  23  26

Kurzemes�vīni� 22   
Bišu�produkti� 40

Avenes�VII,�VIII� 46

Melnā�keramika�� 20

Rokdarbi� 16  22

Sīkākus aprakstus meklē otrā pusē!
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20 ��Keramikas�darbnīca�
� “Saules�ceplis”

21 ��Velomaršruts�
� “Šlokenbekas�aplis”�

(17km)
22 ��Šlokenbekas�muiža

Dunduru�pļavas

Foto: Valguma Pasaule Foto: Andis Liepa

*  atvērts vasarā  “Zaļais sertifikāts” – videi draudzīga naktsmītne

Izdevējs: Ķemeru nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, 2015. 
Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.  –�apskates�objekti�

 – pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslos 

  –�pakalpojumi�

Jaunķemeri
3  Viesu nams “Melnais stārķis”  

 T.: 26751543, www.melnaisstarkis.lv 
4  Restorāns “Neptūns”     

 T.: 29999319, 26189261  
 www.restoransneptuns.lv 

5  Kūrorta rehabilitācijas centrs 
 “Jaunķemeri”       
 T.: 67733522, www.jaunkemeri.lv 

6  Sanatorija “Jantarnij Bereg” 
      
 T.: 67736500, www.sanatorij.lv 

Kauguri
7  Picērija “Miča Pica”  

 T.: 67512621, www.micapica.lv 
8  Kafejnīca “Kūriņš”  

 T.: 67736598, www.kurins.lv 
9  Restorāns “Klondaika Tex Mex”  

T.: 67740688 
 www.texmex.lv

     Sanatorijas “Jantarnij Bereg” 
 informā cijas un tūrisma centrs, 
 T.: 26674792 

Bigauņciems, Lapmežciems, Ragaciems
16  Suvenīru un ziedu veikaliņi
17  Kafejnīca “Rosi”  

 T.: 26543954
18  Viesu nams “Lapmežciems”    

 T.: 27191082, www.gostinica.lv 
19  Viesu nams “K.V.N.”    

 T.: 20268864, www.viesunamskvn.lv
20  Viesu nams “AAK Service”   

 T. 29118209, www.kanski.lv  
21  Viesu nams “Smaidas”  

 T.: 29265552, www.smaidas.lv 
22  Kafejnīca “Lindaga” *

 T.: 63163544
23  Kūpinātas zivis, SIA “Mauriņi”  

 T.: 29374291 
24  Zivju restorāns “Bermudas” 

 T.: 63163225, 29481863, www.bermudas.lv

Apšuciems, Klapkalnciems
25  Sporta un atpūtas bāze “Ronīši” *

 T.: 26305551, 63161442, www.ronisi.lv
26  Zivju tirgotava IK “Stubiņš” 

 T.: 26372856 
27  Viesnīca “SPA Arkadia”     

 T.: 29132765, www.hotelarkadia.lv 
28  Viesnīca “Villa Anna”    

 T.: 26122679, www.villaanna.lv 
29  Kafejnīca “Apsīte”  

 T.: 26545266
30  Jauniešu mītne un kempings 

 “Apšuciema skola”    *
 T.: 29544650
31  Telšu vieta “Čiekuri”    

 T.: 26527168

Valguma ezera apkārtne, Milzkalne
32  Brīvdienu māja “Rūši”     

 T.: 28637513, www.ruushi.1w.lv
33  Viesu nams “Milzkalne.lv”     

 T.: 26545521, www.milzkalne.lv 
34  Viesnīca “Šlokenbeka”    

 T.: 25155225, www.slokenbeka.lv
35  Viesu nams un kafejnīca “Upesloki”    

 T.: 29151231
36  Telšu vieta “Ezermalas”     

 T.: 29446828
37  Brīvdienu māja “Līdakas”   

 T.: 29448118
38  Atpūtas bāze “Valguma Pasaule” 

         
 T.: 29414022, www.valgumapasaule.lv
39  Telšu vieta “Lejiņas”     

 T.: 63192300, 29559767
40  Piemājas saimniecība “Rubeņi” – bišu produkti, 

dravniecība, t.: 29368726

Smārdes apkārtne
41  Lauku saimniecība “Ruģeļi”   

 T.: 22427274, www.zaigashorses.1w.lv
42  Kafejnīca “Runcis&Co”  t.: 63192256
43  Viesu nams “Kalna Žagari” 

 T.: 29414584        
 www.kalnazagari.lv
44  Brīvdienu māja “Virsaiši”     

 T.: 26377077, 29223339, www.virsaisi.lv
45  Kafejnīca “Smārdes krogs”  

 T.: 27861234

Slampes apkārtne
46  Brīvdienu māja “Ķīvītes”   

 T.: 26413774 
47  Viesu nams “Līkumi”   

 T.: 26524126
48  “Pils kafejnīca”  t.: 26337779 
49  Viesu nams “Pilsētnieki”     

 T. 29497272, www.pilsetnieki.lv

Džūkstes apkārtne
50  Telšu vieta “Guntiņas”    

 T. 28336456, 29454508
51  Zirgaudzētava “Skudru staļļi”  

 T.: 26307695

Tīreļu apkārtne
52  Zirgu noma stallis “Ormaņi”  

 T. 28677844, www.stallisormani.weebly.com 
53  Viesu nams un kafejnīca “Aitiņlauvas”   

 T.: 29160393, www.aitinlauvas.lv

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

Viesnīca Sanatorija

Viesu nams Kempings

Telšu vieta Pirts

Atpūtas vieta Auto stāvlaukums

Velo noma Laivu noma

Zirgu noma Nūjošana

Putnu vērošana Skatu tornis

2

1

6

23

19

3

15

18

� Dabas�gleznu�taka�(4,5�km),�
� bas�kāju�taka�(2,5�km),�galda�spēļu�taka�

un�meditācijas�labirinti�atpūtas�bāzē�
“Valguma�pasaule”

24 ��Džūkstes�pasaku�muzejs
25 ��Dabiskotie�kūdras�karjeri�Ķemeru�tīrelī

Bigauņciems, Lapmežciems, Ragaciems
10  Kafejnīca “Dižpriede”  

 T.: 28756095
11  Viesu nams “Jūras mols”  

 T.: 27099099; www.jurasmols.lv 
12  Kempings “Kalnapriedes”  

 T.: 26404097, www. latcamping.lv 
13  Viesu nams “Monikas”  

 T.: 26161247
14  Viesu nams “Kamenes” * 

 T.: 26162212; www.kamenes.lv
15  Kafejnīca “Stallis”  

 T.: 28811910



20   Keramikas darbnīca “Saules ceplis”

Nelielajā, mājīgajā “Saules ceplī” saimnieko keramiķe Madara 
Bartkeviča ar ģimeni. Te laipni gaidīti gan lieli, gan mazi, lai uzzinātu, 
kā top izstrādājumi melnās keramikas tehnikā un arī paši izmēģinātu 
roku to gatavošanā. Cepļa apskate ir bez maksas, darbošanās ar 
mālu – 5 EUR/pers. Apciemojumu lūgums iepriekš pieteikt pa 
tālr.: 26072594.

21   Velomaršruts “Šlokenbekas aplis” 
 (17 km, zils marķējums) 

Šīs takas apmeklētājiem ir iespēja apbrīnot gan dabas, gan 
cilvēka radīto. Ceļš ved cauri saulainiem mežiem gar Slocenes upi. 
Velotaka noslēdzas pie Šlokenbekas muižas ansambļa Milzkalnē.

22   Šlokenbekas muiža
Viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem 

Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām. Te 
var doties piedzīvojumiem bagātās ekskursijās, iepazīt seno muižas 
spēļu daudzveidību (milzu domino u.c.) un piedalīties vietējo vīnu 
degustācijās. Tepat atvērts vietējo labumu veikaliņš un pieejama 
labiekārtota piknika vieta. Ekskursijas un vīna degustācijas lūdzam 
pieteikt pa tālr.: 29904147, www.slokenbeka.lv.

Muižā darbojas Latvijas Ceļu muzejs. Atvērts no maija līdz 
oktobrim: O. – P. 9:00-16:00; S. Sv. 10:00-17:00; no novembra līdz 
aprīlim: P. – P. 9:00-16:00, brīvdienās slēgts, tālr.: 63182354. Ieeja bez 
maksas.

23   Dunduru pļavas 
Meža ieskautas pļavas, 

kurās lielā aplokā ganās 
taurgovis un Konik zirgi. Šīs 
dzīvnieku šķirnes ir īpaši 
izveidotas dzīvei savvaļā 
un ir ļoti tuvas saviem sen 
izmirušajiem senčiem – tauriem 
un tarpāniem. 

Pavasaros pļavās var 
vērot migrējošo ūdensputnu 
barus. Vasarā te lielā skaitā 
ligzdo griezes, barojas mazais 
ērglis un citi plēsīgie putni, bet 
atjaunotajā Slampes upītē zivis meklē melnais stārķis. 

! Dodoties uz Dunduru pļavām no ziemeļu puses (A10), ir jābrauc 
cauri fermas pagalmam! Aiz tā ceļš turpinās tālāk.

24   Džūkstes pasaku muzejs
Muzejs iekārtots biju-

šajā Džūkstes-Lancenieku 
skolā un iepazīstina ar pasaku 
tēvu Ansi Lerhi – Puškaiti 
(1859-1903) un viņa paveikto 
darbu latviešu pasaku un 
teiku vākšanā. Muzejs piedāvā  
tikšanos ar pasakām, senajām 
rotaļām un spēlēm un aicina 
veidot pasaku uzvedumus 
muzeja leļļu teātrī. Darba laiks 
no 20. aprīļa līdz 20. oktobrim: 
O. - S. 10:00 - 17:00, Sv. 11.00 – 16.00; no 21. oktobra līdz 19. aprīlim 
O. – P. 10.00 – 17 00, S. Sv, 11.00 – 16.00. Ieejas maksa pieaugušajiem 
1,5 EUR, bērniem, studentiem un pensionāriem 1 EUR, tālr.: 63154691, 
26513314, www.tukumamuzejs.lv

25   Dabiskotie kūdras karjeri Ķemeru tīrelī
Grantēts ceļš (2 km) 

ved cauri kūdras karjeriem 
un frēzlaukiem, kuros kūdras 
ieguve tika izbeigta 1970 tajos 
gados. Pēc 2006. gadā veiktās 
purva atjaunošanas kādreizējos 
sausos kūdras laukus sedz 
ūdens. Tajos ligzdo dažādas 
bridējputnu sugas (pļavu un 
purva tilbītes, ķīvītes un upes 
tārtiņi). Rītos un vakaros te ir 
diezgan liela iespēja dzirdēt un 
redzēt bebru rosīšanos.
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PAR NACIONĀLO PARKU
Ķemeru nacionālais parks (ĶNP) ir dibināts 1997. gadā ar mērķi 

saglabāt dabas, kultūrvēstures un kurortoloģijas vērtības, veicināt 
nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību. ĶNP 
nozīmīgākās dabas�vērtības ir:

  neskarti augstie sūnu purvi, īpaši Lielais Ķemeru tīrelis;
  sēru saturošie minerālūdeņi, kas veidojas zem Ķemeru apkārtnes 

purviem un vairāk nekā 30 avotos izplūst virszemē Ķemeru 
apkārtnē;

  putniem bagāti seklie piekrastes ezeri – Kaņieris un Slokas ezers; 
  ļoti mitri lapu koku meži (dumbrāji un staignāji).

ĶNP mīt tādas retas putnu sugas kā melnie� stārķi,� jūras� ērgļi�
un�mazie� ērgļi. Mežu biezokņos dzīvo vilki un lūši, ūdeņos ūdri 
un bebri, savukārt senās ēkās mīt īpaši reta sikspārņu suga – dīķa�
naktssikspārnis. 

KO TE VAR REDZĒT?
1   Lielā Ķemeru tīreļa laipa (3,4 km)

Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām neskartā augstajā purvā. 
Laipa Tevi aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un 
vaivariņu smaržas valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, varēsi ieraudzīt gan 
kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus putnus – purva tilbīti, balto 
cielavu, koku čipsti, bet varbūt tālumā dzirdēsi dzērves. Laipai ir divi 
loki – lielais (3,4 km) un mazais (1,4 km).

2   Gājēju un velomaršruts “Zaļā kāpa” (7 km, dzeltens 
marķējums)
Kā jau liecina nosaukums, maršruta galvenais apskates objekts 

ir Zaļā kāpa – ar vecu priežu mežu apaudzis, vairākus kilometrus garš 
iekšzemes kāpu valnis. Pirms 4500 gadiem tas bija senās Litorīnas 
jūras krasts, bet tagad abpus kāpai plešas iespaidīgi purvi un meži.

Lai saudzētu kāpu, lūdzu, kāp tajā kājām pa kādu no sānu takām 
(nevis galveno nogāzi!); velosipēdu stum pie rokas vai pieslēdz pie kāda 
koka kāpas pakājē! 

Sasniedzot maršruta krustojumu pie Antiņciema, iespējams:
  doties atpakaļ uz Ķemeriem pa t.s. “Antiņciema ceļu” cauri 

Raganu purvam. Kopējais garums ap 10 km), 
  turpināt ceļu uz Kaņiera ezeru 16 , 15 , 14  un atgriezties 

Ķemeros cauri Lapmežciemam 11 , 10  un Jaunķemeriem. 
Kopējais garums ap 23 km.

  turpināt ceļu uz Valguma ezera apkārtnes pusi 17 , 19  un 
Smārdi vai Milzkalni 20 , 21 , 22  pa ceļam apskatot Kaņiera 
pilskalna laipu 16 . Kopējais garums ap 23 km.

3   Ķemeru kūrorta vēsturiskais centrs  
Kopš savas dibināšanas 1838. gadā, Ķemeru kūrorts ar saviem 

slavenajiem dziednieciskajiem minerālūdeņiem un dūņām ir palīdzējis 
atgūt veselību simtiem tūkstošiem cilvēku. Pēc kūrorta slēgšanas 
minerālūdens nekur nav pazudis – to joprojām var pagaršot, piemēram, 
pie sēravota paviljona 
“Ķirzaciņa”. Neatņemama 
kūrorta terapijas sastāvdaļa 
vienmēr ir bijušas pastaigas. 
To burvību izbau dīt joprojām 
aicina plašais, gleznainais 
ainavu parks ar daudziem 
tiltiņiem un vēsturiskām 
kūrorta ēkām. Asfaltētie 
cel iņ i ļauj jebkuram 
apmeklētājam ērti un viegli 
nokļūt dabiska meža vidū, 
kur mīt gan retas dzeņu, 
gan citas dzīvnieku un augu 
sugas. 

4   Lūžņu grāvja sēravota maršruts (3,1 km)
Pastaigu pa Ķemeriem var pagarināt, dodoties uz Lūžņu grāvja 

sēravotu, kura ūdens dziednieciskās īpašības ir visspēcīgākās no 
Ķemeros zināmajiem sēravotiem. Pa ceļam no avota uz “Meža māju” 
esošā bebraine ir viena no labākajām putnu, it īpaši dzeņu, vērošanas 
vietām apkārtnē. Maršruts ir marķēts ar zili baltu marķējumu uz 
kokiem. 

5   Ķemeru nacionālā parka dabas 
 izglītības un informācijas centrs “Meža māja”    , 

Meža taka (0,5 km) un Dumbrāja laipa (0,6 km, slēgta)
“Meža� māja” vēsturiski bija daļa no Ķemeru kūrorta – tā 

uzcelta 1933. gadā un tajā atradās restorāns “Jautrais ods”. Šobrīd 
te var saņemt informāciju par atpūtas iespējām nacionālajā parkā, 
piedalīties dažādos dabas izglītības pasākumos un apmeklēt interaktīvu 
ekspozīciju. Informācijas centrs ir atvērts no 1. jūnija līdz 31. augustam 
T - Sv, 11.00-17.00, un maijā un septembrī Se, Sv 11.00 – 17.00, 
tālr. 67730078, 26424972. 

Meža�taka�(0,5�km) ved pa Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka 
celiņiem un iepazīstina ar reti sastopamu, krāšņu lapu koku mežu – 
ozolu gāršu. 

Dumbrāja�laipa�(0,6�km) ļauj iepazīt melnalkšņu dumbrāju – 
slapju lapu koku mežu, kuru katru gadu appludina Vēršupītes ūdeņi. 
Laipa slēgta uz rekonstrukcijas laiku, bet dumbrāji ir labi aplūkojami 
arī netālu esošajā Slokas ezera takā 6 . 

6   Slokas ezera skatu tornis un dabas taka (3,1 km)
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. Takas tālākajā daļā izvietoti sporta elementi 
bērniem. Taku vari iet pa apli vai izmantot takas atzarus, lai nokļūtu 
pie Melnezera un uz Ķemeru – Jaunķemeru ceļa, pa kuru vari doties 
tālāk uz Ķemeriem vai Jaunķemeru pludmali. 

Agri�pavasarī�un�vēlu�rudenī�daļa�takas�var�būt�applūdusi!

7   Slokas ezera velomaršruts (3,5 km)
No atpūtas vietas pie Slokas ezera sākas 3,5 km garš velo-

maršruts, kas tevi aizvedīs gar Slokas ezera krastu, cauri Slokas purva 
virsājiem, gar ainavisko Akača ezeru uz Kūdru. No Kūdras ir iespējams 
ar vilcienu nokļūt Ķemeros, Tukumā vai Rīgā.

8   Veselības avotiņš “Jaunķemeri” un KRC “Jaunķemeri” 
dozēto pastaigu takas 
Sērūdens avoti atrodami arī dažviet Jaunķemeros. Viens 

no tiem ir veselības avotiņš “Jaunķemeri”, kas piedāvā pagaršot 
divu veidu minerālūdeni – sērūdeņraža un nātrija hlorīda. Tepat 
atrodamas arī marķētas dozēto pastaigu takas – tās izveidojuši kūrorta 
rehabilitācijas centra “Jaunķemeri” speciālisti, lai saviem pacientiem 
varētu “izrakstīt” katra veselības stāvoklim un fiziskajai sagatavotībai 
atbilstošas noteikta garuma pastaigas. www.jaunkemeri.lv

9   Sanatorijas “Jantarnij Bereg” un Jūrmalas kūrorta 
vēstures muzejs
Nelielais muzejs sanatorijas otrajā stāvā tev pastāstīs par 

slavenā Jūrmalas kūrorta vēsturi no XIX gadsimta sākuma, kā arī par 
pašas sanatorijas vēsturi, iepazīstinot arī ar dažādām medicīniskajām 
iekārtām, kas saglabājušās no pagājušā gadsimta 70.-80.gadiem. 

Katru otrdienu plkst. 15.00 ekskursija krievu valodā, 
4,50 EUR. Pārējā laikā iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.: 67735850, 
www.sanatorij.lv.

10   Kupskalnu dabas taka (0,4 km)
Pa koka laipām gar Siliņupes krastu un jūrmalas kāpām taka ļauj 

nokļūt plašā smilšu pludmalē pie ainaviskā vecā mola. Šajā Rīgas līča 
pusē saule lec “no jūras”, tādēļ te ir laba vieta saullēkta vērošanai.

11   Lapmežciema muzejs
Nelielajā, mājīgajā 

muzejā varēsi uzzināt, kā 
senos laikos dzīvoja zvejnieki 
un kas, piemēram, ir ķocis, 
žākars vai knāķis. Muzejā 
apskatāmas ekspozīcijas 
par Lapmežciema pagasta 
zvejnieku dzīvi, skolas vēsturi 
un somu jēgeriem 1. pasaules 
kara laikā. Darba laiks: P. - C. 
10:00 - 16:00, Pt. 9:00 - 14:00, 
S. Sv. – pieteikties iepriekš. 
Tālr.: 27000380, 27220869, 
www.lapmezciems.lv/muzejs.

12   Ragaciema zivju tirgus
Piekrastes ciemos ir saglabājušās zivju kūpināšanas tradīcijas, 

ar ko galvenokārt nodarbojas nelieli ģimenes uzņēmumi. Ragaciema 
zivju tirgus ir šai pusē lielākā zivju tirdzniecības vieta, taču, braucot 
cauri ciemiem, norādes ar uzrakstu “Zivis” redzamas vairākās vietās – 
droši vari tajās iegriezties!

PASĀKUMI
Katru gadu Ķemeru nacio nālajā parkā tiek rīkoti dažādi pasākumi – 

putnu vēroša nas dienas, Ceļotāju diena, Sikspārņu nakts u.c. Seko līdzi 
informācijai www.daba.gov.lv un www.kemerunacionalaisparks.lv.

LABĀKĀS PUTNU VĒROŠANAS VIETAS 
Kaņiera� ezers� 14 , 15 , 16 .� Ledus� kušana� –�maija� vidus: 

migrējošie ūdensputni un bridējputni, aprīlis� –� jūlija�beigas: jūras 
ērglis, ligzdojošie ūdensputni, ķauķi, baltie gārņi, lielais un mazais 
dumpis; septembris�–�oktobra�sākums: migrējošie ūdensputni (ezerā 
var vienlaikus atrasties vairāk nekā 10 000 putnu).

Starpiņupes�grīva�(Kaņiera ezera savienojums ar jūru). Augusta�
vidus�–� septembra� sākums: migrējoši bridējputni (līdz 23 sugām), 
zivju dzenītis. Ziemā: ziemojoši ūdensputni, zivju dzenītis, pelēkā 
cielava, ūdensstrazds u.c.

Ķemeru� apkārtne� 3 ,� 4 ,� 5 ,� 6 .� Marts� –� aprīlis: 
apodziņš, ūpis.�Marta�vidus�–�jūnija�sākums: dzeņi (vidējais dzenis, 
balt mugur  dzenis, trīspirkstu dzenis u.c.); 

Slokas� ezers� 6 .� Ledus�
kušana�–�maija�vidus�un�vasaras�
otrā�puse�–�septembris: migrē-
jo šie ūdensputni. Piekrastes 
mežos marta� vidus� –� jūnija�
sākums: dzeņi.

Dunduru� pļavas� 23 .�
Ledus� kušana� –�maija� vidus: 
migrējo šie ūdensputni un 
bridējputni.� Aprīlis� –� jūlija�
beigas: plēsīgie putni (mazais 
ērglis u. c.), melnais stārķis. 
Maija� vidus� –� jūnija� beigas: 
grieze. 

MAKŠĶERĒŠANA
Populārākās makšķerēšanas vietas Ķemeru nacionālajā parkā ir 

Kaņiera un Valguma ezeri, kur pieejama arī laivu noma. Populārākā 
zivju suga – līdaka. 

Lai makšķerētu, ir nepieciešams personu apliecinošs dokuments 
un no 16 – 65 gadu vecumam makšķerēšanas karte. Kaņiera ezerā ir 
nepieciešama makšķerēšanas licence, kas ir nopērkama ezera laivu bāzē. 
Makšķerēšanai Kaņiera ezerā drīkst izmantot tikai laivu bāzes laivas. 

GIDU PAKALPOJUMI
  Velopārgājieni�un�ekskursijas. 

 SIA “Ķemeru takas”: t. 29224618, www.takas.lv.
  Ekskursijas�par�ĶNP�dabas�vērtībām�un�Ķemeru�kūrorta�vēsturi. 

Ineta Jansone: t. 29135543, www.celoarinetu.lv. 
 Ērika Berga: t. 29126551, owl95@inbox.lv.

  Putnu�vērošana�un�ekskursijas.�
 Dagnis Mukāns: t. 29216431, dagnis.m@gmail.com.

  Teatralizēta�ekskursija�par�latviešu�strēlnieku�gaitām�
1.�pasaules�kara�laikā. 

 Māris Ribickis: t. 22057669, ribickis86@inbox.lv.
  Laivu�braucieni�pa�upēm�un�jūru 

 www.juraslaivas.lv, www.seakayak.lv.

KĀ NOKĻŪT 
ĶEMERU NACIONĀLAJĀ PARKĀ?

  Ar auto pa Talsu (P128) vai Ventspils (A10) šoseju līdz 
pagriezienam uz Ķemeriem.

  Ar vilcienu Rīga – Ķemeri – Tukums līdz stacijai Ķemeri (arī 
Kūdra un Smārde), www.pv.lv. 

  Ar Jūrmalas autobusu Nr. 6 no Slokas vai mikroautobusu 
Nr. 10 no TC Bulduri līdz Ķemeriem. www.jurmala.lv.
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Ķemeru nacionālajā parkā!

Izdevējs: Ķemeru nacionālā parka fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, 2015. 
Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu 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, nenobrauc no ceļa 
seguma!

Ugunskuri un teltis
  Cel telti un kurini ugunskuru tikai speciāli aprīkotās 

telšu un atpūtas vietās!

Dabas takas un velomaršruti
  Visas dabas takas un maršruti ir atvērti visu gadu un ir 

apmeklējami bez maksas jebkurā laikā! 
  Ziemā dabas takas un velomaršruti netiek attīrīti no sniega 

un velomaršrutus var izmantot distanču slēpošanai. 

Uzmanies no kukaiņiem!
  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 no ērcēm!

Ceļo dabai draudzīgi!
  Izturies saudzīgi pret augiem un dzīv nie kiem.
  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 ceļotājiem 

un lai Tev jaukas brīvdienas!

INFORMĀCIJA

 Dabas�izglītības�un�informācijas�centrs 
 “Meža�māja”. Ķemeri, Jūrmala. 
 T. 67730078, 26424972. 
 Atvērts no�1.�jūnija�līdz�31.�augustam 
 T-Sv, 11.00-17.00; 
 maijā�un�septembrī�S, Sv 11.00-17.00. 
 pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv/kemeri, 
 www.kemerunacionalaisparks.lv.

 Tukuma�Tūrisma�informācijas�centrs. 
 Talsu iela 5, Tukums. T. 63124451, 28311557. 
 Atvērts no�1.�jūnija�līdz�31.�augustam 
 P-Pt 9.00-18.00, Se 9.00-15.00, Sv 10.00-14.00, 
 maijā�un�septembrī P-Pt 9.00-18.00, Se 9.00-15.00 

un no�1.�oktobra�līdz�30.�aprīlim P-Pt 9.00-18.00. 
 tic@tukums.lv, www.visittukums.lv. 

 Jūrmalas�Tūrisma�informācijas�centrs. 
 Lienes iela 5, Majori, Jūrmala. T. 67147900. 
 Atvērts no 1.�maija�līdz�30.�septembrim 
 P-Pt 9.00-19.00, Se 10-17, Sv 10-15, 
 no�1.�oktobra�līdz�30.�aprīlim 
 Pr 9.00-18.00, O-Pt 9.00-17.00, Se 10-17, Sv 10-15. 
 info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv.

 Jūrmalas�domes�apmeklētāju�apkalpošanas�
centrs. 

 Tukuma iela 30, Ķemeri, Jūrmala. T. 67751609. 
Atvērts Pr 8.30-18.00, O-C 8.30-17, Pt 8.30-16.00. 

 www.tourism.jurmala.lv.

13   Ragaciema sedums
Par sedumu sauc laivu piestātnes un tās apkārtnes vietu, no 

kurienes zvejnieki dodas jūrā 
un pēc zvejas atgriežas. Tur 
uz vabām žūst tīkli, apkārt 
esošajās tīklu būdās tiek gla-
bā ti zvejas rīki un zvejnieki 
br īvajos br īžos apspriež 
kopīgi darāmos darbus un 
sabiedriskās lietas. Sedumu 
tradicionālajā izskatā ir 
atjaunojuši un uztur vietē-
jie zvejnieki. Tas apskatāms 
ikv ienam interesentam, 
taču, ja ir interese uzzināt 
vairāk, lūdzam zvanīt pa 
tālr. 26451024. 

14   Kaņiera ezera laivu bāze un skatu tornis
Kaņieris ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijā. 

Ezerā novērotas vairāk nekā 200 putnu sugas un migrācijas laikā te 
vienlaicīgi uzturas vairāk nekā 10 000 ūdensputnu. VAS “Latvijas 
meži” laivu bāzē ir iekārtots putnu vērošanas tornis, te iespējams 
iegādāties makšķerēšanas licences, izīrēt laivas un ir pieejamas 
piknika vietas. Laivu bāze ir atvērta no 1. maija līdz vēlam rudenim 
05:00 – 22:00, ziemā – atkarībā no ledus apstākļiem. Tālr. 29253514, 
http://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/kaniera-ezers.

15   CEMEX putnu vērošanas tornis un Niedrāju laipa (0,6 km)
CEMEX putnu vērošanas tornis atrodas Kaņiera ezera Riekstu 

pussalā un ļauj pārredzēt ievērojamu daļu Kaņiera ezera. Tepat atrodas 
arī Niedrāju laipa, kas novietota uz pontoniem un ļauj nokļūt tieši 
niedrāju biezoknī.

16   Kaņiera ezera 
pilskalna taka 
(1,3 km) un skatu 
platforma
Taka ved cauri staig-

nā ju mežiem un zāļu purviem 
uz noslēpumaino Kaņiera 
pilskalnu un akmeņu vaļņiem, 
par kuru izcelsmi zinātnieki 
joprojām strīdas. Pilskalnā 
ierīkota skatu platforma putnu 
vērošanai.

17   Velomaršruts “Meža aplis” 
 (16 km, sarkans marķējums)

Ja vēlaties, sevi lieki nepārpūlējot, pavadīt vairākas stundas 
klusā braucienā pa meža ceļiem, tad izvēlieties šo velotaku. Takas 
baudījums rodams nesteidzīgā Latvijas daudzveidīgo mežu vērošanā. 
Uzmanīgākie pamanīs arī kādu pastāvīgo meža iemītnieku vai tā 
mājvietu. 

18   Velomaršruts “Lustūžkalna aplis” 
 (22 km, oranžs marķējums)

Maršruts piedāvā iepazīt Ķemeru nacionālā parka kalnaināko 
daļu un ietver arī šīs teritorijas augstāko virsotni – Lustūžkalnu (63 m 
virs jūras līmeņa). Stāsta, ka te savulaik lustējusies Krievijas ķeizariene 
Katrīna, kurai kalnā bijusi izpriecu pils un zelta kariete, kuru, lai cits 
to nedabūtu, viņa likusi nogremdēt Valguma ezerā. Jārēķinās, ka 
stāvākajās maršruta nogāzēs ritenis, iespējams, būs jāstumj pie rokas. 

19   Dabas gleznu taka (4,5 km), baskāju taka (2,5 km), 
galda spēļu taka un meditācijas labirinti atpūtas bāzē 
“Valguma pasaule”
Īpaši ierāmētās dabas 

gleznās – skujkoku meža aina-
va, aizsargā jami biotopi un iežu 
atsegumi pie Slocenes upes, 
bebru un mizgraužu nedarbi.

No maija līdz oktobrim – 
aizaujoša pastaiga un veselības 
rituāls Baltijā pirmajā baskāju 
takā. 

Izlīkumojot 780 m gotiskajā vai 464 m klasiskajā labirintā, ļauts 
baudīt klusuma svētību.

Tālr. 63181222, 29414022; www.valgumapasaule.lv
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