
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Ķemeri aicina!LAIVOTĀJIEM
NO JAUNĶEMERIEM

LĪDZ KLAPKALNCIEMAM

Ķemeru nacionālais parks (dibināts 1997. g.) veidots, galvenokārt, lai aizsargātumitrājus – seklo Rīgas jūras līča rietumu piekrasti, aizaugošos piejūras ezerus,plašo purvu masīvus, mitros mežus (dumbrājus) un palieņu pļavas kā nozīmīgu daudzu augu(konstatēta ceturtā daļa no Latvijas Sarkanā grāmatā ierakstītajām augu sugām) undzīvnieku, īpaši ligzdojošo un migrējošo putnu dzīves vietas. Parka teritorijā atrodas viens nolielākajiem 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 iriegūta kūdra. Ķemeru apkārtne izsenis ir pazīstama kā daudzo sēravotu izplūdes vieta unjoprojām – nozīmīga sērūdeņu un ārstniecībā izmantojamo dūņu ieguves vieta, kas savulaikbija slavenā Ķemeru kūrorta izveides pamats. Nacionālā parka interesantākie vēstures objektiir nesaraujami saistīti ar piekrastes kā atpūtas un veselības atgūšanas kūrorta izmantošanu.Mūsdienās nacionālā parka teritorijā ir izveidotas izglītojošas dabas takas (Melnalkšņudumbrāja, Slokas ezera pastaigu), velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c. Ķemerunacionālā parka administratīvi – informatīvais centrs atrodas atjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

Maršruts tiek īstenots ar speciāli šim nolūkam domātāmjūraslaivām SitOnTop, kas ir stabilas un piemērotasbraukšanai pa jūru vai jūras kajakiem. Tas ved garkādreizējiem zvejnieku ciemiem – Bigauņciemu,Lapmežciemu, Ragaciemu un Klapkalnciemu. No jūraspuses uz ciemiem paveras pavisam cits un līdz šimneredzēts skatu punkts. Interesanta vieta ir Ragaciemarags, kura zemūdens daļa iestiepjas tālu jūrā  līdz patpuskilometra attālumā no krasta. Tur vērojams akmeņainsjūras dibens un seklūdens, vietām nepārsniedzot metradziļumu. Piekrastes ceļa posmu no Ragaciema līdzKlapkalnciemam jau kopš seniem laikiem sauc par Gausojūdzi tā garuma, nošķirtības un laupītāju uzbrukumu dēļ.No jūras puses uz Gauso jūdzi paveras skats uz priežumežu ar noskalotu priekškāpu. Braucienu var beigt pieLāčupītes ietekas, kur netālu no jūras uzcelts tilts un autostāvlaukums. Maršruts paredzēts plašai mērķauditorijai, jatiek īstenots pie relatīvi neliela vēja stipruma – 3 – 4 m/s.Plānojot maršrutu, vēlams izvēlēties muguras vai sānuvēju. Iesācējiem vēlams zinošs gids.
Jūras akvatorija iepretim Ķemeru nacionālajam parkamietilpst arī NATURA 2000 teritorijā – „Rīgas jūras līčarietumu piekraste”.
Laiks: Ieteicamais – vasaras mēneši, īpaši vasaras pirmāpuse
Laivu tips: SitOnTop laivas, jūras kajaki
Sākums: Jaunķemeri. Netālu no jūras krasta atrodas autostāvlaukums
Beigu punkts: Klapkalnciems pie Lāčupītes ietekas jūrā
Garums: 16 km. Veicams vienā dienā
Aptuvenais laiks: ~ 4 h. Tas ir „tīrais” laiks, nerēķinotapstāšanās vietās pavadīto laiku
Grūtības pakāpe: Atkarībā no vēja virziena, stipruma unviļņu augstuma  viegls vai vidējas grūtības maršruts.Iesācēji var īstenot tikai pie neliela vēja stipruma
Maršruta gaita: Jaunķemeri – Bigauņciems –Lapmežciems – Ragaciems  Klapkalnciems
Attālums no Rīgas: 40 km
Loģistika: Pēc automašīnas var atgriezties ar sabiedriskotransportu vai ar otru automašīnu, kas atstāta plānotajābeigu punktā
Alternatīvas: Maršrutu atkarībā no vēja virziena var veiktarī otrādi: Klapkalnciems – Jaunķemeri. To var turpināt arītālāk līdz Apšuciemam (vēl 5 km, nedaudz vairāk par 1 h)un Plieņciemam (vēl 8 km – apm. 2 h)
Der zināt! Brauciena laikā pa jūru ir jāievēro drošībaspasākumi (glābšanas veste, jāņem vērā vēja virziens unstiprums, nedrīkst pārāk attālināties no krasta).Bīstamākais ir vējš no krasta, kas nes jūrā nemanot. Jajūra viļņojas, jāuzmanās no zvejnieku tīkliem. Automašīnunacionālā parka teritorijā drīkst atstāt tikai šim mērķimparedzētajās un atļautajās vietās. Katrs pats ir atbildīgs parsavu un savu bērnu drošību maršruta veikšanas laikā.
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 11 2

Ķemeru nacionālajā parkā ir izveidoti vairāki pārgājienu, velo, ūdens un autotūrisma maršruti – meklējiet maršrutu lapas www.celotajs.lv!

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās naktsmītnes:
4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
4 „Smaidas”, 29265552
3 „Nordes”, 63163563
4 "Lapmežciems", 67298303
4 „Melnais stārķis”, 26751543
Atpūtas vietas: Ragaciema liedagā neliels ēdināšanasuzņēmums ar soliem un galdiem
Veikali: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā,Klapkalnciemā
Ēdināšana: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā
Laivu noma: www.juraslaivas.lv
Informācija: www.celotajs.lv, 67617600

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropasreģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību unpartnerības instrumenta) atbalstu

www.visittukums.lv 63124451;
www.jurmala.lv 67147900;

www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078

Ķemeru nacionālajā parkā, izņemot dabas rezervāta zonu, var brīvi staigāt,vērot augus, dzīvniekus un ainavas, ogot, sēņot, peldēties, sauļoties, braukt ardivriteni un laivu. Ar mehanizētiem transporta līdzekļiem drīkst braukt pavispārējās lietošanas ceļiem. Saudzēsim vērtības, kuru dēļ šeit esam ieradušies!

Jūras laiva Lapmežciema piekrastē

http://www.juraslaivas.lv


INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
Braucot pa jūru, minētos objektus (izņemotRagaciema ragu un Ragaciema bāku) nevarredzēt, tādēļ pie tiem vērts piestāt pa ceļam,braucot ar automašīnu uz maršruta sākumu,vai atgriežoties no tā beigu punkta.
1 Dižpriede Bigauņciemā pie kafejnīcas„Dižpriede”.
2 Kupskalnu dabas taka – no koka laipāmveidota taka, kas no autoceļa (P 128)Bigauņciemā gar Siliņupi aizved līdz jūraskrastam. Orientieris no jūras puses –Lapmežciema laivu steķu paliekas.
3 Siliņupes akmens laikmeta apmetnes
vieta Lapmežciemā – šajā vietā III – IIg.t.pr.Kr. atradās zvejnieku un medniekuapmetne. Uzstādīts informatīvs piemiņas
akmens (tēln. O. Skarainis).
4 Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Augusta
Muižuļa piemiņas akmens  autoceļa (P128) malā pie 9. kilometru stabiņa. A.Muižulis (1893–1941) bija 4. Valmieraskājnieku pulka pulkvežleitnants.
5 Lapmežciema muzejs – iepazīstamapagasta, skolas un zvejniecības attīstībasvēsture, kā arī materiāli par somu jēgerucīņām Klapkalnciema apkārtnē. Muzejā tiekorganizētas tematiskas izstādes. Blakus
piemiņas akmens politiski represētajiem.
6 Lapmežciema tautas nams – celts 1957.g. Mūsdienās atrodas pagasta pārvalde unbibliotēka. Tautas namā notiek dažādikulturas pasākumi.
7 Kaņieris  stipri aizaudzis un seklspiejūras ezers, kura ūdens līmeni vairākkārtregulēja 20. gs. (mērķis  iegūtlauksaimniecībā izmantojamas zemes).Ezerā ir 14 salas, no kurām deviņas irdabiskas, bet pārējās – mākslīgi veidotasligzdojošo ūdensputnu piesaistīšanai.Kaņieris ir viens no Latvijas bagātākajiemputnu ezeriem. Jau 1964. g. te izveidojaKaņiera ezera ornitoloģisko liegumu, 1989.g. ezeru iekļāva Eiropas nozīmīgo putnuvietu, bet 1995. g.  Ramsāres konvencijasvietu sarakstā. Ezera dienvidaustrumukrastā atrodas Laivu bāze (Kaņierī drīkstbraukt tikai ar tajā īrētu laivu). 2009. g.Riekstu pussalā uzcelts putnu vērošanas
torni .
8 Starpiņupīte – mākslīgi rakts Kaņierasavienojums ar Rīgas jūras līci, kur ezeralīmeni mūsdienās regulē ar atjaunoto slūžusistēmas palīdzību. Laba putnu vērošanasvieta pavasara un rudens migrāciju laikā.Orientieris no jūras puses – Starpiņupītesieteka jūrā.
9 Ragaciema Zivju tirgus – iespējaiegādāties kūpinātas zivis.
A Ragaciema rags – Rīgas jūras līčarietumu krasta izvirzījums, kas beidzas arseklu un akmeņainu zemūdens sēkli vairākusimtu metru attālumā no tagadējā krasta.Ragā slejas Ragaciema bāka.
B Gausā jūdze – ap 6 km garš unvientulīgs ceļa posms starp Ragaciemu unKlapkalnciemu, kur senos laikos ceļiniekiemmēdza uzbrukt laupītāji.
C Somu jēgeru kauju piemiņas vieta
Klapkalnciemā. Vietā, kur apglabāti pieci 1.Pasaules kara kaujās kritušie somu karavīri,2004. gada maijā atjaunoja 1929. gadāuzstādīto un Padomju laikā nojauktopieminekli. Lapmežciema muzejā irapskatāmas fotogrāfijas un iegūstamaplašāka informācija par Somu jēgeru gaitām.

"Lauku ceļotājs"
Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, Latvija
T:+371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www.ce l ota j s . l v

Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)
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Ragaciema Zivju tirgus

Kaņiera ezera putnu verošanas tornis

Dižpriede Bigauņciemā

Ragaciema bāka
Somu jēgeru kauju piemiņasvieta Klapkalnciemā

Lapmežciema tautas nams

Pludmales kafejnīca

Laivotāji Ragaciema pludmalē

Kaitbordisti




