SLĒPOTĀJIEM
KĀJĀMGĀJĒJIEM

NO JAUNĶEMERIEM
LĪDZ KLAPKALNCIEMAM

Ķemeru nacionālais parks (dibināts 1997.
g.) veidots, galvenokārt, lai aizsargātu
mitrājus – 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) 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 interesantākie 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 pastaigu),
velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c.
Ķemeru nacionālā parka administratīvi – informatīvais
centrs atrodas atjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

TŪRISMA PAKALPOJUMI

4 „Stērstītes”, 29283162 3 „Nordes”, 63163563
2 „Monikas”, 26161247 4 „Melnais stārķis”, 26751543
4 „Jūras mols”, 27099099 4 "Lapmežciems", 67298303
4 „Smaidas”, 29265552 7 "Ronīši", 63143145

Ragaciema liedagā neliels ēdināšanas
uzņēmums ar soliem un galdiem
Veikali: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā,
Klapkalnciemā
Ēdināšana: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā
Vilcienu kustības saraksts: www.pv.lv
Informācija: www.celotajs.lv, 67617600
www.visittukums.lv, 63124451 www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078
www.jurmala.lv, 67147900

Atpūtas vietas:

Pārgājiens gar jūras krastu

Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 11 2

Piekraste ziemā
Zvejas laivas Ragaciemā
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Aptuvenie attālumi (km) starp ciemiem, ejot gar Rīgas
jūras līča krasta posmu Jaunķemeri  Klapkalnciems

Bigauņciems

Ķemeru nacionālā parka teritorijā
ietilpst ap 17 km garš Rīgas jūras
līča rietumdaļas krasta posms.
Smilšainais krasts piemērots gan
īsām pastaigām, gan garākiem –
pusdienu ilgiem pārgājieniem.
Posmā no Jaunķemeriem līdz
Klapkalnciemam
nav
kājām
gājējam
vai
nūjotājam
nepārvaramu šķēršļu. Maršrutus
var turpināt arī Rīgas vai Engures
virzienā atkarībā no laika un
iespējām. Plānojot savu maršrutu,
jārēķinās, ka cilvēks stundas laikā
(bez objektu apskates) noiet 4
(vidējs temps) – 6 (ātrs temps)
kilometrus. Domājams, ka drīz
vien atkal sagaidīsim „normālas”
ziemas, tādēļ minēto posmu gar
jūru
varēs
izmantot
arī
braucieniem ar distanču slēpēm.
Zemāk izveidota attāluma tabula
(kilometros) starp nozīmīgākajām
apdzīvotajām vietām. Ar to
palīdzību katrs pats, atkarībā no
savām iespējām un interesēm var
viegli izplānot un kombinēt sev
piemērotāko maršrutu.
Maršrutu vēlams plānot tā, lai tas
būtu lokveida ar atgriešanos
sākumpunktā. Lai maršruts būtu
pēc iespējas daudzveidīgāks, tā
turpceļu var veikt gar liedagu, bet
atpakaļceļu
–
cauri
zvejniekciemiem vai otrādi. Gar
Jūrmalas – Talsu autoceļu (P 128)
gan nav ieteicams iet, īpaši
tūrisma sezonas laikā. Satiksmes
intensitātes ziņā tas ir ļoti
noslogots un iešanu traucē gar
ceļu atstātās garās automašīnu
rindas. Apdzīvoto vietu centri
atrodas
dažu
simtu
metru
attālumā no jūras. Plānoto
maršruta laiku var pieskaņot
autobusu maršrutu sarakstam,
kas kursē pa minēto autoceļu un
maršruta
sākuma
punktā
atgriezties
ar
sabiedrisko
transportu. Katrs pats ir atbildīgs
par savu un savu bērnu drošību
maršruta veikšanas laikā.

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
vispārējās lietošanas ceļiem. Saudzēsim vērtības, kuru dēļ šeit esam ieradušies!

Tuvākās tūristu mītnes:

Jaunķemeri

MAŠRUTA RAKSTUROJUMS

Ķemeri aicina!
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Kaitbordisti Ragaciemā

Ķemeru nacionālajā parkā ir izveidoti vairāki pārgājienu, velo, ūdens un autotūrisma maršruti – meklējiet maršrutu lapas

www.celotajs.lv un atzīmes dabā!

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas
reģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta) atbalstu

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI

No jūras puses, minētos objektus (izņemot
Ragaciema ragu un Ragaciema bāku)
nevar redzēt, tādēļ pie tiem vērts piestāt pa
ceļam, braucot ar automašīnu uz maršruta
sākumu, vai atgriežoties no tā beigu
punkta.
1 Dižpriede Bigauņciemā pie tāda paša
nosaukuma kafejnīcas.
2 Kupskalnu dabas taka – no koka
laipām veidota taka, kas no autoceļa (P
128) Bigauņciemā gar Siliņupi aizved līdz
jūras krastam. Orientieris no jūras puses –
Lapmežciema laivu steķu paliekas.

Siliņupes akmens laikmeta apmetnes
vieta Lapmežciemā – šajā vietā III – II
3

Putnu vērošanas tornis Kaņiera ezerā

Starpiņupīte

Pludmales kafejnīca

Gulbji Klapkalnciemā

Ragaciema bāka

Zvejas kuteris Ragaciema pludmalē

Dižpriede Bigauņciemā

g.t.pr.Kr. atradās zvejnieku un mednieku
apmetne. Uzstādīts informatīvs piemiņas
akmens (tēln. O. Skarainis).

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera
Augusta Muižuļa piemiņas akmens 
4

autoceļa (P 128) malā pie 9. kilometru
stabiņa. A. Muižulis (1893–1941) bija 4.
Valmieras kājnieku pulka pulkvežleitnants.
5 Lapmežciema muzejs – iepazīstama
pagasta, skolas un zvejniecības attīstības
vēsture, kā arī materiāli par somu jēgeru
cīņām Klapkalnciema apkārtnē. Muzejā
tiek organizētas tematiskas izstādes.
Blakus
piemiņas
akmens
politiski
represētajiem.
Slēpotājs pie Starpiņupītes
6 Lapmežciema tautas nams – celts
1957. g. Mūsdienās atrodas pagasta
pārvalde un bibliotēka. Tautas namā tiek
rīkoti arī dažādi kultūras pasākumi.
7 Kaņieris  stipri aizaudzis un sekls
piejūras
ezers,
kura
ūdens
līmeni
vairākkārt regulēja 20. gs. (mērķis  iegūt
lauksaimniecībā izmantojamas zemes).
Ezerā ir 14 salas, no kurām 9 ir dabiskas,
bet pārējās – mākslīgi veidotas ligzdojošo
ūdensputnu piesaistīšanai. Kaņieris ir viens
no putniem bagātākajiem ezeriem Latvijā.
Jau 1964. g. te izveidoja Kaņiera ezera
ornitoloģisko liegumu, 1989. g. ezeru
iekļāva Eiropas nozīmīgo putnu vietu, bet
1995. g.  Ramsāres konvencijas vietu
sarakstā. Ezera dienvidaustrumu krastā Ragaciema Zivju tirgus
atrodas Laivu bāze (Kaņierī drīkst braukt
tikai ar tajā īrētu laivu). 2009. g. Riekstu
pussalā uzcelts putnu vērošanas tornis .
8 Starpiņupīte – mākslīgi rakts Kaņiera
savienojums ar Rīgas jūras līci, kur ezera
līmeni mūsdienās regulē ar atjaunoto slūžu
sistēmas palīdzību. Laba putnu vērošanas
vieta pavasara un rudens migrāciju laikā.
Orientieris no jūras puses – Starpiņupītes
ieteka jūrā.
9 Ragaciema Zivju tirgus – iespēja
iegādāties kūpinātas zivis.
A Ragaciema rags – Rīgas jūras līča
rietumu krasta izvirzījums, kas beidzas ar
seklu un akmeņainu zemūdens sēkli
vairāku simtu metru attālumā no tagadējā
krasta. Ragā slejas Ragaciema bāka .
B Gausā jūdze – ap 6 km garš un
vientulīgs ceļa posms starp Ragaciemu un
Klapkalnciemu,
kur
senos
laikos
ceļiniekiem mēdza uzbrukt laupītāji.

Aktīvā atpūta Klapkalnciema pludmalē

Ēdamā sirsniņgliemene

Somu jēgeru kauju piemiņas vieta
Klapkalnciemā . Vietā, kur apglabāti pieci
C

1. Pasaules kara kaujās kritušie somu
karavīri, 2004. gada maijā uzstādīja no
jauna, sākotnēji  1929. gadā uzstādīto un
Padomju
laikā
nojaukto
pieminekli.
Lapmežciema muzejā ir apskatāmas
fotogrāfijas
un
iegūstama
plašāka
informācija par Somu jēgeru gaitām.

"Lauku ceļotājs"

Smilšu pilis Klapkalnciema pludmalē

Kalnciema iela 40, Riga, LV1046, Latvija
T:+371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Laivu steķi Lapmežciema pludmalē

Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)

www. cel otaj s. l v

