
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Ķemeri aicina!AUTOCEĻOTĀJIEM
LIELAIS ĶEMERU

APLIS AR AUTO
Ķemeru nacionālais parks (dibināts1997. g.) veidots, galvenokārt, laiaizsargātu mitrājus – seklo Rīgas jūras līča rietumupiekrasti, aizaugošos piejūras ezerus, plašo purvumasīvus, mitros mežus (dumbrājus) un palieņu pļavaskā nozīmīgu daudzu augu (konstatēta ceturtā daļa noLatvijas Sarkanā grāmatā ierakstītajām augu sugām)un dzīvnieku, īpaši ligzdojošo un migrējošo putnudzīves vietas. Parka teritorijā atrodas viens nolielākajiem Latvijas purvu masīviem – Lielais Ķemerutīrelis, kā arī citi samērā lieli purvi – Raganu purvs,Zaļais purvs, Čaukciema purvs un Slokas purvs. Daļāno tiem savulaik ir iegūta kūdra. Ķemeru apkārtneizsenis ir pazīstama kā daudzo sēravotu izplūdes vietaun joprojām – nozīmīga sērūdeņu un ārstniecībāizmantojamo dūņu ieguves vieta, kas savulaik bijaslavenā Ķemeru kūrorta izveides pamats. Nacionālāparka interesantākie vēstures objekti ir nesaraujamisaistīti ar piekrastes kā atpūtas un veselībasatgūšanas kūrorta izmantošanu. Mūsdienās nacionālāparka teritorijā ir izveidotas izglītojošas dabas takas(Melnalkšņu dumbrāja, Slokas ezera pastaigu),velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c.Ķemeru nacionālā parka administratīvi – informatīvaiscentrs atrodas atjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

Maršruts iekļauj Ķemeru nacionālā parka perimetru unsniedz labu priekšstatu par nacionālajā parkā un tātuvākajā apkārtnē esošajām dabas unkultūrvēsturiskajām vērtībām. Tā sākumdaļa ved cauriĶemeriem un piekrastes zvejniekciemiem –Bigauņciemu, Lapmežciemu, Ragaciemu unKlapkalnciemu, kas izceļas ar savu krasta šarmu,iespējām iegādāties kūpinātas zivis un pasēdēt kādā nomazajiem krodziņiem. Maltīti var ieturēt „Valgumapasaulē”, kur arī pieejami naktsmītņu pakalpojumi.Tālākais maršruts aiz Smārdes nedaudz iziet ārpusnacionālā parka robežām un ietver bijušā Slampespagasta interesantākos apskates objektus. Pie Kaļķaatkal atgriežamies Ķemeru nacionālajā parkā, kurmaršruts ved pa Rīgas – Liepājas un Kalnciema –Kūdras autoceļiem, šķērso Krāču kalnus (Krāckalnus) unatgriežas sākuma punktā.
Laiks: Visu gadu. Ieteicamais: aprīlis – oktobris
Automašīnas tips: Nav noteiktas prasības
Sākums: Ķemeru nacionālā parka (ĶNP) robeža uzRīgas – Ventspils autoceļa (A 10), Ķemeru dzelzceļastacija vai Ķemeru Meža māja (ĶNP) administratīvi –informatīvais centrs
Beigu punkts: Atkarībā no izvēlētā sākumpunkta, tas irarī apļveida maršruta beigu punkts
Garums: Ap 120 km (ja pagarina līdz Tukumam – vēl ~20 km)
Aptuvenais laiks: Veicams vienā vai divās dienāsatkarībā no objektos pavadītā laika
Grūtības pakāpe: Viegls
Ceļa segums: Asfalts
Maršruta gaita: ĶNP robeža  Kūdra – Ķemeri –Jaunķemeri – Bigauņciems – Lapmežciems –Ragaciems – Klapkalnciems – Valgums – Smārde –Ozolpils – Slampe – Lancenieki – Kaļķis – Kūdra – ĶNProbeža
Attālums no Rīgas: 40 km
Loģistika: Apļveida maršruts, kur atgriežas sākumapunktā
Alternatīvas: Maršrutu var veikt arī pretējā virzienā unpagarināt to līdz Milzkalnei un Tukumam
Der zināt! Satiksmes intensitātes ziņā noslogotais Rīgas– Ventspils autoceļa posms starp Sloku un Kūdru iršaurs un ļoti sliktas kvalitātes. Brauciet uzmanīgi!Apstājoties pie apskates objektiem, automašīnunovietojiet šādam mērķim paredzētā, atļautā un no ceļusatiksmes viedokļa – drošā vietā. Katrs pats ir atbildīgspar savu un savu bērnu drošību maršruta veikšanaslaikā.
Neatliekamās palīdzibas dienestu tālrunis: 11 2

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

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās tūristu mītnes:
4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
3 „Līdakas”, 29448118
4 „Valguma pasaule”, 29414022
4 „Pilsētnieki”, 29497272
4 „Eglieni”, 29537991
4 „Smaidas”, 29265552
3 „Nordes”, 63163563
4 „Melnais stārķis”, 26751543
4 "Lapmežciems", 67298303
7 z/s Guntiņas, 2954508
Atpūtas vietas: G.k. maršruta sākuma daļā –Rīgas jūras līča piekrastē (pie ēdināšanasuzņēmumiem) un Valguma pasaulē
Veikali: Ķemeros, Bigauņciemā,Lapmežciemā, Ragaciemā, Klapkalnciemā,Smārdē, Slampē, Kūdrā
Ēdināšana: Bigauņciemā, Lapmežciemā,Ragaciemā, Valguma pasaulē
Gidi: Ineta Jansone, 29135543,hofman23@inbox.lv; Ērika Berga,owl95@inbox.lv, 29126551; SIA Ķemeru takas,

www.takas.lv, 29224618
Informācija:
www.celotajs.lv, 67617600
www.visittukums.lv, 63124451
www.zemgaletourism.lv
www.jurmala.lv, 67147900
www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālāattīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerībasinstrumenta) atbalstu

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!

Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka



INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1 Ķemeru nacionālā parka zīmes Rīgas –Ventspils autoceļa (A 10) malā. Ceļa kreisajāpusē – ar saknēm gaisā pacelts koka fragments,labajā – „brūnā” ceļazīme „Ķemeru nacionālaisparks”.
2 Brāļu kapi Rīgas – Ventspils autoceļa (A 10)malā. Koka laipa aizved līdz piemiņas akmenim,kas veltīts 1. Pasaules kara laikā kritušajiem.
3 Kūdra – neliela apdzīvota vieta, kurasapkārtnē jau izsenis iegūta kūdra un ārstniecībasdūņas, kas izmantotas Ķemeru kūrortā. Kūdrāatrodas padomju laikā celtā dzelzsbetonarūpnīca, kura nodrošināja ar būvniecībasmateriāliem tagadējo Kauguru mikrorajonu.
4 Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka – celta1877. g., vēlreiz pārbūvēta pēc 2. Pasaules kara.Stacijas ēkā atrodas Ķemeru velonomas punkts.
5 Ķemeru skolas ēka celta 1934. gadā.Saglabājies vēsturiski vērtīgs interjers uneksterjers.
6 Sēravota paviljons celts 19.20. gs. mijā.Blakus tam  Vēršupītes labajā krastā atrodasviens no populārākajiem Latvijas sēravotiem
“Ķirzaciņa” .
7 Ķemeru viesnīca  celta 1933.1936.g.jaunklasicisma stilā, pazīstama kā “baltaiskuģis”, uzskatīts kā valsts neatkarības simbols.Blakus Ķemeru parks ar tajā esošajiempieminekļiem.
8 Ķemeru parks  veidots kā ainavu parks19. gs. vidū.
9 Bijusī sanatorija „Līva” – kādreizējais PSRSvissavienības kūrorts, it kā būvēts uz īpašiemgāzes spilveniem, lai ēkas negrimtu.
A Meža māja – ēka (1933.g.) sākotnējikalpoja kā restorāns “Jautrais ods”, vēlāk tikaizveidota bērnu sanatorija un no 1997. g. līdz arĶNP izveidi kļuva par parka administrācijasgalveno ēku, apmeklētāju centru un norises vietudažādiem vides izglītības pasākumiem.
B Melnalkšņu dumbrāja taka – no koka būvētāun atjaunotā laipa iepazīstina ar palieņu mežiemjeb dumbrājiem, kurus pavasaros appludinaVēršupītes palu ūdeņi.
C Melnezers – purva ezers Ķemeru Jaunķemeru ceļa malā ar nelielu autostāvlaukumu. 0,7 km tālāk ceļš šķērso Slocenesupi.
D Dižpriede Bigauņciemā pie tāda pašanosaukuma kafejnīcas. Auto stāvlaukums.
E Kupskalnu dabas taka – no koka laipāmveidota taka, kas aizved līdz jūras krastam unLampežciema laivu steķa atliekām.
F Siliņupes akmens laikmeta apmetnes vieta
Lapmežciemā – šajā vietā III – II g.t.pr.Kr.atradās zvejnieku un mednieku apmetne.Uzstādīts informatīvs piemiņas akmens.
G Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Augusta
Muižuļa piemiņas akmens  4. Valmieraskājnieku pulka pulkvežleitnantam (18931941).
H Lapmežciema muzejs – pagasta, skolas unzvejniecības attīstības vēsture.
I Lapmežciema tautas nams – celts 1957. g.Mūsdienās atrodas pagasta pārvalde, bibliotēkaun kultūras pasākumu norises vieta.
J Kaņieris  stipri aizaudzis un sekls piejūrasputniem bagāts ezers. Tā DA krastā atrodasLaivu bāze (Kaņierī drīkst braukt tikai ar tajāīrētu laivu). Riekstu pussalā putnu vērošanas
tornis.

K Starpiņupīte – mākslīgi rakts Kaņiera

savienojums ar Rīgas jūras līci, kur ezera līmenimūsdienās regulē ar atjaunoto slūžu sistēmaspalīdzību. Laba putnu vērošanas vieta.
L Ragaciema Zivju tirgus – iespēja iegādātieskūpinātas zivis.
M Gausā jūdze – ap 6 km garš un vientulīgsceļa posms starp Ragaciemu un Klapkalnciemu,kur senos laikos ceļiniekiem nereti uzbruka ceļalaupītāji.
N Piemineklis – piemiņas vieta 1. Pasauleskara upuriem Klapkalnciema – Tukuma ceļamalā.
O Valguma ezers – līdz 3 km garais un 27 mdziļais ezers veidojies subglaciālā (ledājaveidotā) gultnē.
P Sausupju bērzs – Latvijas resnākais ārabērzs (apkārtmērs 4.3 m), apskatāms no ceļa.
Q Piemineklis – piemiņas vieta ar pieminekli 1.Pasaules karā kritušajiem pie Smārdes.
Turpmākie objekti Nr. R – W atrodas ārpusĶemeru nacionālā parka teritorijas.
R Smārdes krogs kādreizējā vēsturiskā krogavietā ar maltītes ieturēšanas iespējām. Ap 100 maustrumos no kroga 2. Pasaules kara laikākritušo karavīru brāļu kapi un piemineklis.
S Ozolpils  Latvijā audzēto un eksotiskosmājdzīvnieku apskates saimniecība – gaļasliellopi, kazas, mājputni un strausi, kā arīmežacūkas. Šobrīd norit Ozolpils muižasatjaunošanas darbi.
T Kinopilsēta Cinevilla – Baltijā lielākā uniespaidīgākā publiskā brīvdabas dekorācija,kuras izveide aizsākās 2004. gadā kā filmas„Rīgas sargi”, vēlāk – kā uzņemšanas laukumsJ. Streiča filmai „Rūdolfa mantojums”. Teizvietots ieroču muzejs – Arsenāls (20. gadsimtadažādu periodu ieroči, uniformas un sadzīvespriekšmeti), kā arī „Lāču” maizes ceptuve.
U Pretgaisa aizsardzības raķešu divizions
„Pičas” , kur padomju laikā atradās PSRSarmijas bāze. Tos apskatām tikai „pa gabalu”.
V Piemiņas akmens pie pagrieziena uzSlampes centru, „par godu” Slampes ciemapēdējam meliorētajam lauksaimniecības zemeshektāram.
W Džūkstes Pasaku muzejs, kas iekārtotsbijušā Džūkstes – Lancenieku skolā ir vienīgāvieta Latvijā, kur ikviens var iepazīt mūsu„Pasaku tēva” – Anša Lerha – Puškaita devumufolkloras mantojuma vākšanā. Īpaši mazākajiemmuzeja apmeklētājiem ir izveidota Pasaku klase,teātris u.c. aktivitātes.
X Kauguru kanāls – izrakts 1933. g., lainovadītu Džūkstes un Slampes upes ūdeņus uzLielupi, lai novērstu plašākas teritorijasapplūšanu un pārpurvošanos.
Y Kaļķis – apdzīvota vieta, kuras apkārtnējoprojām iegūst dolomītu (karjers „Kalnciems –2”). Daļa no karjeriem ir applūduši.
Z Krāču kalni (Krāckalni) – viļņotu pauguruvirkne, kas veidojusies Litorīnas jūras laikā,vējiem sapūšot augstu kāpu valni. Skaists skatsuz Liliju ezeru . Iepretim ezeram, minētā ceļaaustrumu pusē pa dolomīta kāpnēm nokļūstamlīdz piemineklim , kas veltīts 90 latviešustrēlniekiem, kas krituši 1917. gada kaujās.
[ Informācijas stends Kalnciema – Kūdrasceļa malā, kas vēsta par Ķemeru Lielā tīreļaapsaimniekošanas pasākumiem un purvu lomuplašākas apkārtnes hidroloģiskā režīmauzturēšanā.

"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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